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Βρετανία – Κορωνοϊός : Τρίτη δόση εμβολίου στους άνω των 50 ετών το φθινόπωρο (Σελ 3)
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Ομόνοια: Πρωταθλήτρια Κύπρου

Δίκτυο παιδικής πορνογραφίας

Η Ομόνοια Λευκωσίας αναδείχτηκε πανάξια το βράδυ της Τρίτης πρωταθλήτρια Κύπρου αγωνιστικής περιόδου 2020-2021.
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Η σημερινή ημέρα
είναι ημέρα εκλογών!

Ξεχύθηκαν στις παραλίες

Eλλάδα: Με σύμμαχο τον καλό
καιρό και τις ιδιαίτερα υψηλές για
την εποχή θερμοκρασίες και με
οδηγό το άνοιγμα της εστίασης
από τη Δευτέρα, εκατοντάδες κάτοικοι της Αθήνας ξεχύθηκαν στις
παραλίες...
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Βοηθήστε την Zήνα Παπαφώτη να νικήσει To AKEΛ Βρετανία σας καλεί να ψηφίσετε
τον καρκίνο και να πάρει πίσω τη ζωή της σήμερα 6 Μαΐου

Το όνομά μου είναι Ζένα Παπαφοτή, γεννήθηκα στην Κύπρο
αλλά μεγάλωσα στην Αθήνα.
Από το 2001 μένω στο Λονδίνο.
Το 2017, σε ηλικία 47 ετών, η
ζωή μου άλλαξε σε μια στιγμή
που διαγνώστηκα με καρκίνο
του μαστού. Τον επόμενο
χρόνο, είχα και τις τρεις μεγάλες
θεραπείες στο σύστημα δημόσιας υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (NHS): χημειοθεραπεία,
ακτινοθεραπεία και εκτεταμένη
μαστεκτομή. Λίγο μετά, το 2018,
επεκτάθηκε και βρέθηκε μια μετάσταση των οστών, πράγμα
που σημαίνει ότι ο καρκίνος του
μαστού μου έχει εξαπλωθεί και
ταξινομήθηκα ως Στάδιο 4
(ανίατη). Η πρόγνωση που μου
δόθηκε τότε ήταν στην καλύτερη
περίπτωση 5 έως 10 χρόνια.
Έχω ξεκινήσει αυτόν τον έρανο

επειδή χρειάζομαι χρήματα για
να αποκτήσω πρόσβαση σε μια
πιθανώς σωτήρια θεραπεία
που δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη στο NHS.
Είμαι μαχήτρια. Πάλεψα και
επέζησα από τις θεραπείες και
τη συναισθηματική δυσκολία
της ίδιας της διάγνωσης το
2017.
Το 2018, μετά την αρχική καταστροφή που ένιωσα ότι διήρκεσε μερικούς μήνες αφότου
μου είπαν ότι ήμουν ανίατη, άρχισα να σκέφτομαι τις επιλογές
μου. Πρέπει να αποδεχτώ την
πρόγνωση ως το πεπρωμένο
μου και να αρχίσω να προετοιμάζομαι για το αναπόφευκτο;
Όχι. Θέλω να πολεμήσω.. Γι
'αυτό έχω δουλέψει και μέσω
εκτεταμένης έρευνας, έχω εντοπίσει μια θεραπεία - τη θερα-

πεία Gerson - που υπόσχεται
πολύ καλύτερες πιθανότητες
επιβίωσης για καρκινοπαθείς με
παρόμοιο ιατρικό προφίλ με τον
εαυτό μου. Χωρίς συντονισμό,
αυτή η θεραπεία δεν είναι διαθέσιμη στο NHS.
Η θεραπεία Gerson είναι δαπανηρή. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα ακολουθήσω ένα αυστηρό,
απαιτητικό
και
παντοδύναμο σχήμα που καθιστά αδύνατη τη δουλειά μου
ακόμη και με μερική απασχόληση. Λατρεύω τη ζωή και θέλω
να δουλέψω, να βρω αγάπη και
να δώσω πίσω και να γελάσω
και να απολαμβάνω ξανά όλα
τα μικρά και μεγάλα πράγματα.
Αλλά χωρίς τα απαραίτητα χρήματα, δεν θα μπορέσω να κάνω
τη θεραπεία που χρειάζομαι.
Κάντε δωρεά για να με βοηθήσετε να νικήσω τις πιθανότητες
και να επιβιώσω από τον μεταστατικό μου καρκίνο του μαστού. Δεν μπορώ να το κάνω
χωρίς εσένα! Για να μάθετε περισσότερα για το ταξίδι μου και
γιατί επέλεξα τη Θεραπεία Gerson, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.gofundme.com/f/ FundraiseForZena όπου μπορείτε
επίσης να κάνετε μια δωρεά.
Ακολουθήστε την πρόοδό μου
στο Facebook: www.facebook.com/ zena.papaphoti.5
Δώστε ό, τι μπορείτε σας ευχαριστώ πολύ!

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 στηρί-

ξουν 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 Σκω-

τίας 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), Newcastleupon- Tyne (Heaton) and Sunderland (Millfield).
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COVID-19

Ντάκλας Ρος-Μπόρις Τζόνσον

Την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον ζητάει ο Ντάγκλας Ρος Μονοψήφιος για δεύτερη ημέρα ο

Σε βαρίδι έχει μετατραπεί ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον για το Συντηρητικό
Κόμμα της Σκωτίας, με τον επικεφαλής του κόμματος Ντάγκλας Ρος να ζητεί την παραίτησή του λίγες ημέρες πριν από

τις τοπικές εκλογές της Πέμπτης
(σήμερα). Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πρώτο κόμμα
στη Σκωτία παραμένει το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα, ενώ σε
άλλες τοπικές αναμετρήσεις οι
Εργατικοί έχουν καλύψει σχε-

δόν όλη τη διαφορά που τους
χώριζε από τους προπορευόμενους Συντηρητικούς.
Μιλώντας στο BBC, ο Ρος χαρακτήρισε «αυτονόητο» ότι ο
Τζόνσον θα παραιτηθεί αν αποδειχθεί ότι χρησιμοποίησε δωρεές προς το κόμμα για να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα.
Οι αποκαλύψεις στο θέμα αυτό,
από καλά πληροφορημένες πηγές –πιθανότατα τον πρώην συνεργάτη του, Ντόμινικ Κάμινγκς– είναι διαρκείς και
εξαιρετικά ζημιογόνες. Στον νέο
γύρο αποκαλύψεων, στην εφημερίδα «Σάντεϊ Τάιμς», χορηγός
του Συντηρητικού Κόμματος δήλωσε ότι έφθασε στα όριά του
όταν του ζητήθηκε να χρηματοδοτήσει τα έξοδα του γιου που
απέκτησε πέρυσι ο Τζόνσον με

την Κάρι Σίμοντς. «Δεν έχω
πρόβλημα να δίνω χρήματα για
φυλλάδια, αλλά όχι και να μου
ζητούν να σκουπίζω τον πισινό
του μωρού», λέει ο χρηματοδότης.
Κάθε νέος πρωθυπουργός της
Βρετανίας δικαιούται 30.000
στερλίνες για ανακαίνιση της
πρωθυπουργικής κατοικίας,
στον αριθμό 11 της Ντάουνινγκ
Στριτ. Η ανακαίνιση του Τζόνσον κόστισε 200.000 στερλίνες
(230.000 ευρώ) και ακόμα δεν
έχει διευκρινισθεί από πού προήλθαν τα χρήματα αυτά. Ο
Τζονσον αρχικά είπε ότι τα κάλυψε ο ίδιος, ενώ εν συνεχεία
ότι τα κάλυψε κάποιος δωρητής
τον οποίο ο ίδιος αποπλήρωσε
αργότερα.

αριθμός των θανάτων

Ακόμα τέσσερις θανάτους λόγω
κορωνοϊού κατέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο το τελευταίο
24ωρο.
Είναι η δεύτερη συνεχόμενη
ημέρα με μονοψήφιο αριθμό θυμάτων μετά από τον έναν θάνατο που αναφέρθηκε τη Δευτέρα, κάτι που είχε να συμβεί
από τις 14 Σεπτεμβρίου.
Συνολικά, από την αρχή της

πανδημίας στη χώρα, τη ζωή
τους εντός 28 ημερών από τη
θετική διάγνωση έχουν χάσει
127.543 φορείς του κορωνοϊού.
Τα κρούσματα του 24ώρου ήταν
1.946, επί συνόλου 1,07 εκατομμυρίων διαγνωστικών τεστ.
Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με
COVID-19 έχουν μειωθεί σε
1.451, εκ των οποίων 185 είναι
διασωληνωμένοι.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Βρετανία – Κορωνοϊός : Τρίτη δόση εμβολίου στους άνω των 50 ετών το φθινόπωρο
Όσοι είναι ηλικίας άνω των 50 ετών θα έχουν τη
δυνατότητα να εμβολιαστούν τρίτη φορά
κατά
της Covid – 19, γράφουν οι Times (05/05/2021).
Πρόκειται για μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η
απειλή από την ασθένεια εξ ολοκλήρου μέχρι τα
Χριστούγεννα. H τρίτη δόση εμβολίου κατά του
νέου κορωνοϊού θα μπορούσε να χορηγηθεί ταυτόχρονα με τον ετήσιο εμβολιασμό για την γρίπη,
σύμφωνα με τους Times. Το εμβόλιο θα κάνουν
μόνο αυτοί που είναι ηλικίας άνω των 50 ετών και
σε όσοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επειδή
έχουν υποκείμενα νοσήματα.
Κλινικές δοκιμές δύο επιλογών βρίσκονται σε εξέλιξη, υπό την επίβλεψη του Κρις Γουίτι, του αρχίατρου της Αγγλίας. Η πρώτη περιλαμβάνει εμβόλια ειδικά τροποποιημένα για την αντιμετώπιση
νέων παραλλαγών. Η δεύτερη είναι για μια τρίτη
δόση εμβολίου ενός από τα τρία που χρησιμοποιούνται ήδη: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ή
Moderna, αναφέρουν οι Times.
Συνολικά περισσότερα από 34,6 εκατομμύρια
άτομα στη Βρετανία έχουν λάβει μια πρώτη δόση
εμβολίου κατά της Covid-19, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της κυβέρνησης.
Η Βρετανία, με πληθυσμό 67 εκατομμυρίων, έχει
συνάψει συμφωνίες για πάνω από 510 εκατομμύρια δόσεις οκτώ διαφορετικών εμβολίων κατά
της Covid-19, μερικά από τα οποία παραμένουν
στο στάδιο της ανάπτυξης.
Παράλληλα θα αγοράσει 60 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech,
δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ την πε-

ρασμένη εβδομάδα, σε μια συμφωνία που υπερδιπλασιάζει τον εφοδιασμό της χώρας πριν από
ένα πρόγραμμα ενισχυτικής δόσης αργότερα αυτό
το έτος.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο κατάργησης της καραντίνας γι’ αυτούς που είχαν επαφή με ασθενείς Covid
Οι άνθρωποι μπορεί να αποφεύγουν την αυτοαπομόνωση σε περίπτωση που έχουν έρθει σε
στενή επαφή με κάποιον που έχει μολυνθεί με
Covid-19, εάν μια νέα έρευνα καταλήξει σε θετικά
αποτελέσματα, μετέδωσε το BBC στις αρχές της
εβδομάδας.
Η έρευνα, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση,
προβλέπει για επτά συνεχείς ημέρες να υποβάλλονται σε τεστ κορονοϊού αυτοί που θα συμμετέχουν. Εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για μια
εβδομάδα , τότε οι συμμετέχοντες θα αποφεύγουν
την καραντίνα των δέκα ημερών.
Στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράμπ δήλωσε ότι η χώρα
είναι "σε καλή
θέση για να τερματίσει σχεδόν
όλους τους περιορισμούς
Covid στις 21
Ιουνίου”.
Διακοπές στο
εξωτερικό: Το
Ηνωμένο Βασί-

λειο συνιστά προσοχή, ενώ η ΕΕ “ανοίγει”
τον τουρισμό για τρίτες χώρες
Η Daily Mirror (04/05/2021) σημειώνει ότι η προσπάθεια της ΕΕ να “ανοίξει” τον τουρισμό για τρίτες χώρες με “όχημα” τον εμβολιασμό αυτό το καλοκαίρι είναι ευπρόσδεκτη είδηση για τους
Βρετανούς που "λιμοκτονούν λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και έχουν φθαρεί από τους αποκλεισμούς".
Η HuffPost UK γράφει ότι η ΕΕ σκοπεύει να “αναθερμάνει” τις καλοκαιρινές διακοπές – “αλλά ο
Μπόρις Τζόνσον φαίνεται είναι επιφυλακτικός
όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό”.
"Η ΕΕ ετοιμάζεται να ανοίξει για διακοπές, καθώς
το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά προσοχή", υπογραμμίζει ο Guardian.
Κυβερνητική πηγή ανέφερε στους Times ότι οι
ταξιδιώτες θα πρέπει να είναι υπομονετικοί για λίγες ακόμη εβδομάδες. Το Γιβραλτάρ και το Ισραήλ
πρόκειται να συμπεριλη-

φθούν στην "πράσινη λίστα" των
χωρών που πρόκειται να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα,
ενώ οι πιο δημοφιλείς προορισμοί θα ακολουθήσουν σύντομα, είπε η πηγή.
Η ίδια πηγή σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος
της Ευρώπης, της Καραϊβικής και των ΗΠΑ αναμένεται να περιλαμβάνεται στην “πράσινη λίστα”
όταν αυτή επικαιροποιηθεί τον Ιούνιο.
Οι Financial Times επικεντρώνονται στη Γερμανία, όπου οι περιορισμοί Covid πρόκειται να αρθούν ήδη από αυτή την εβδομάδα για τα άτομα
που έχουν εμβολιαστεί.
Η Daily Express χαιρετίζει αυτό που αποκαλεί
"ένα άλλο ορόσημο" για την "θεαματική ανάπτυξη
των εμβολιασμών" στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εφημερίδα προβάλλει την είδηση ότι στη Βρετανία
έχουν δοθεί τώρα 50 εκατομμύρια δόσεις.
Αναφέρει επίσης η Express ότι καταγράφηκε
μόνο ένας θάνατος, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία. “Πρώτη φορά που συνέβη αυτό από τον
περασμένο Αύγουστο, κάτι που υποδηλώνει ότι η
Βρετανία βρίσκεται σε πορεία νίκης στον πόλεμο
κατά της Covid-19”, γράφει η Daily Express.
Η εφημερίδα i αναφέρει ότι σύντομα η κυβέρνηση
πρόκειται να εφαρμόσει το σχέδιό της για την περαιτέρω χαλάρωση του lockdown στην Αγγλία
λόγω των θετικών δεδομένων. Σύμφωνα με την
Daily Mail, τα τελευταία θετικά στοιχεία πυροδότησαν εκκλήσεις για ταχύτερο τερματισμό των περιορισμών. "Γιατί πρέπει να περιμένουμε άλλες
επτά εβδομάδες;" – αναρωτιέται η Mail.
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Πειραματικό πάρτι

Τουρισμός

Από Ιούνιο διακοπές χωρίς καραντίνα σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία Πιλοτική covid-free συναυλία με

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα
ενημέρωσης, η κυβέρνηση
Τζόνσον εκτιμά ότι ως τότε θα
έχουν προχωρήσει οι εμβολιασμοί στις μεσογειακές τουριστικές χώρες, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην βρετανική
«πράσινη λίστα»
Πανηγυρίζουν τα βρετανικά
μέσα ενημέρωσης μετά από την
εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ταξίδια χωρίς καραντίνα για τους εμβολιασμένους
από τρίτες χώρες - όπως είναι
πλέον η Βρετανία - προς τις χώρες της Ένωσης: «Οι Ευρωπαίοι μας παρακαλούν να πάμε

εκεί για διακοπές», είναι ο κοινός τόπος των βρετανικών εφημερίδων - που αναφέρουν ότι ο
δρόμος των «ελεύθερων» διακοπών για τις μεσογειακές χώρες της Ένωσης, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία,
θα ανοίξει μέσα στον επόμενο
μήνα, καθώς εκτιμάται ότι ως
τότε, ο εμβολιασμός θα έχει
προχωρήσει σημαντικά.
Όπως είναι γνωστό, η Κομισιόν
εισηγήθηκε τον τερματισμό των
περιορισμών στα «μη απαραίτητα ταξίδια» - δηλαδή στα ταξίδια διακοπών - για χώρες
όπως η Βρετανία, που διαθέτει

πλέον ισχυρό εμβολιαστικό
προφίλ, αφού «αγγίζει» τους
50.000.000
εμβολιασμούς,
αλλά και χαμηλό επίπεδο μολύνσεων από covid: σύμφωνα
με την Daily Mail, μόλις 25 άνθρωποι στις 100.000 μολύνονται τώρα πια από τον κορωνοϊό, τη στιγμή που στην
Ελλάδα έχουμε 137 ασθενείς
ανά 100.000 κατοίκους, στην
Κύπρο 340, στην Ισπανία 117
και στην Γαλλία 229 ανά
100.000 κατοίκους.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα
της βρετανικής εφημερίδας
«Daily Mail», ο Βρετανός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι
«κάποια ανοίγματα» σε διεθνή
ταξίδια θα ξεκινήσουν μέσα στις
επόμενες ημέρες- από τις 17
Μαΐου. Μάλιστα, η εφημερίδα
επικαλείται μία ανώτατη πηγή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
φέρεται να επικροτεί τις δηλώσεις του Τζόνσον - προκειμένου
να καταδείξει πόση ανάγκη έχει
η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά
τους Βρετανούς τουρίστες, μετά

από την περυσινή , σχεδόν καταστροφική σαιζόν.
Σύμφωνα με τις εφημερίδες
«The Times» και «The Guardian», οι προορισμοί που ενδέχεται να περιληφθούν στην
«πράσινη λίστα» των Βρετανών
για ταξίδια από τις 17 Μαΐου περιλαμβάνουν την Πορτογαλία,
τη Μάλτα και το Γιβραλτάρ, ενώ
κατά την «Telegraph», η Ελλάδα, η Ισπανία και η Γαλλία θα
μπορούσαν να προστεθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
Όπως είναι γνωστό, το Λονδίνο
θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδας για τους ξένους προορισμούς τους οποίους θα
μπορούν να επισκεφθούν οι
Βρετανοί χωρίς την υποχρέωση
14ήμερης καραντίνας με την
επιστροφή τους. Σύμφωνα με
τους Times, η λίστα θα ανανεώνεται κάθε τρείς εβδομάδες κάτι που σημαίνει ότι οι χώρες
που δεν θα συμπεριληφθούν
στην αρχική εκδοχή της, μπορούν να επιδιώξουν την ένταξή
τους στις αρχές Ιουνίου.
Βρετανική κυβερνητική πηγή
δήλωσε στους «The Times» ότι
οι πολίτες θα πρεπει να κάνουν
υπομονή πριν από το «big bang
των καλοκαιρινών διακοπών»
στις αρχές του επόμενου μήνα.
«Ο Ιούνιος θα είναι ένας κανονικός μήνας για ταξίδια, πολλοί
από τους παραδοσιακούς προορισμούς διακοπών θα είναι
στην πράσινη λίστα μέχρι τότε»,
ανέφερε η ίδια πηγή που δεν
κατονομάζεται.

5000 νέους χώρις μάσκες

Χιλιάδες νέοι Βρετανοί, διασκέδασαν χωρίς μάσκες και αποστάσεις σε μουσικό φεστιβάλ
που πραγματοποιήθηκε στο Λίβερπουλ, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.
Οι σχεδόν 5000 παραβρέθηκαν
στο Sefton Park, με το φεστιβάλ
να αποτελεί -μεταξύ άλλων- πιλοτικό event στο πλαίσιο της
προσπάθειας της κυβέρνησης
της Βρετανίας για επιστροφή
στην κανονικότητα.
Στη Βρετανία ελπίζουν, πλέον,
τα αποτελέσματα της χθεσινής
μουσικής συνάντησης να είναι
τα επιθυμητά, ώστε να αρχίσουν πάλι να διοργανώνονται
παρόμοια φεστιβάλ σε όλη τη
χώρα.
Οι παρευρισκόμενοι δεν ήταν
υποχρεωμένοι να φορούν μάσκες, ούτε να κρατούν τις απα-

ραίτητες αποστάσεις. Ωστόσο,
για την είσοδό τους υποχρεούνταν να επιδείξουν αρνητικό
τεστ στο οποίο θα έπρεπε να
έχουν υποβληθεί το πολύ 24
ώρες πριν τη συναυλία.
Επόμενη υποχρέωσή τους είναι
να υποβληθούν εκ νέου σε τεστ
πέντε μέρες μετά το φεστιβάλ
και να στείλουν στους διοργανωτές τα αποτελέσματα.
Η υπουργός Πολιτισμού της
Βρετανίας, αναφερόμενη στο εν
λόγω event, το χαρακτήρισε ως
μια «αξιοσημείωτη περίπτωση»,
καθώς οι παρευρισκόμενοι συμμετέχουν σε ένα τέτοιο «μουσικό φεστιβάλ για πρώτη φορά
μετά από ένα χρόνο και όλα
αυτά χάρη στην επιστήμη».
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ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Παιχνίδι αλληλοεπίρριψη ευθυνών με δημόσιες αντιπαραθέσεις
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Δυσοίωνες δείχνουν να είναι οι προοπτικές για
το Κυπριακό μετά την Άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη της Γενεύης. Οι ηγεσίες της Δεξιάς που
βρίσκονται επικεφαλής των δυο Κοινοτήτων της
Κύπρου δεν κρύβουν το γεγονός ότι έχουν επιδοθεί σε ένα δημόσιο παιχνίδι αλληλοεπίρριψης
ευθυνών για την κατάληψη της Διάσκεψης χωρίς
έστω κοινό ανακοινωθέν, γεγονός ωστόσο το
οποίο δεν φαίνεται να ανησυχεί ούτε τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη, ούτε τον Τουρκοκύπριο ομοϊδεάτη
του Ερσίν Τατάρ.
Όπως με ακρίβεια προέβλεψαν πηγές μας στις
οποίες στηρίχθηκε η ανταπόκριση μας στην ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ της περασμένης εβδομάδας και επιβεβαιώθηκαν επακριβώς, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο
Γκουτέρες, εφ’ όσον δεν υπήρξε συναντίληψη
των πλευρών, προέβη σε δήλωση επιβεβαιώνοντας το «χάσμα θέσεων» και ανακοίνωσε την
πρόθεση του για σύγκληση νέας Άτυπης Διάσκεψης των 5 συν 1 σε δυο έως τρεις μήνες.
Προφανώς οι εμπλεκόμενες πλευρές γνώριζαν,
τον «οδηγό προς ναυτυλωμένους» και όπως γράψαμε στην ανταπόκριση μας της περασμένης Πέμπτης, στη Γενεύη ακολούθησαν την τακτική
«σκληρών θέσεων» για να αφήσουν περιθώρια
«κινήσεων» στη νέα Πενταμερή αλλά και να δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης διπλωματικών
πρωτοβουλιών, με τη Βρετανική ομάδα που
ασχολείται με το Κυπριακό στο Φόρεϊν Όφις να
κινείται δραστήρια για συγκαλυμμένη εκτροπή
από τη μορφή λύσης, που καθορίζουν οι Αποφάσεις και τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
Η Βρετανική διπλωματία ενώ γνώριζε από πρώτο
χέρι (με την κάθοδο στην Κύπρο πρόσφατα του
υπουργού Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμ) τις διχοτομικές θέσεις Τατάρ τις οποίες στήριζε και δημόσια η Τουρκία δια του Ταγίπ Ερντογάν, άφησε
τα πράγματα να εξελιχθούν με τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη να καταθέτει για πρώτη φορά στο τραπέζι
των συνομιλιών πρόταση για λύση δυο κρατών!
Πληροφορίες από ενημερωμένες πηγές φέρουν
τη Βρετανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη να μην
αντέδρασε στην διχοτομική θέση Τατάρ και την

επισημοποίηση της στήριξης της από την Άγκυρα
δια του υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Αντίθετα, φαίνεται πως η κίνηση της τουρκικής
πλευράς διευκολύνει τους Βρετανικούς σχεδιασμούς σε συσχετισμό με τις θέσεις και κινήσεις
του Προέδρου Αναστασιάδη. Έτσι στην Πενταμερή ο Ντόμινκ Ράαμ έριξε την «ιδέα» της «αποκεντρωμένης» ομοσπονδίας, την πατρότητα της
οποίας διεκδικεί ο Ν. Αναστασιάδης ο οποίος επικρίνεται έντονα ότι η νεοφανής «ιδέα» του για

ΤΑΤΑΡ: «Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ
ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΡΟΠΤΗΣ»
Για «αναχρονιστική και απολυταρχική νοοτροπία»
από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη έκανε λόγο ο Τ/κ
ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, σε γραπτή του δήλωση με
την οποία απαντά στο Πασχαλινό μήνυμα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.
Ο κ. Τατάρ ανέφερε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέβαλε τους Τ/κ αποκαλώντας τους
«πολίτες μας».

«χαλαρή» ομοσπονδία οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στη συνομοσπονδία δυο κρατών.
Προφανώς τα πράγματα εξελίσσονται όπως προετοιμάστηκαν στα σκοτεινά δωμάτια των ΝΑΤΟϊκών στρατηγείων και στους φερόμενους «πρωταγωνιστές» προφανώς έχει ανατεθεί ο ρόλος
της εκτέλεσης των καταχθόνιων σχεδίων για νομιμοποίηση της διχοτόμησης.
Προφανώς στο χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα
Πενταμερή, το Λονδίνο, το οποίο φαίνεται να έχει
εκ των προτέρων εξασφαλίσει τη συναίνεση του
Ν. Αναστασιάδη, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους της Βρετανίας, θα κινηθεί για να
«τετραγωνίσει τον κύκλο» με την έτοιμη «συνταγή» του Ντόμινικ Ράαμ για ενδιάμεση λύση
μεταξύ της διζωνικής ομοσπονδίας και των δυο
κρατών, την οποία ανέπτυξε στους συνομιλητές
του κατά την επίσκεψη του στο νησί.

Είπε ακόμη πως η πρόταση που έχει βάλει στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων (λύση δυο κρατών), «είναι προς όφελος της Κύπρου και της περιοχής και είναι η πιο ρεαλιστική λύση».
«Η διεθνής κοινότητα και ο κ. Αναστασιάδης πρέπει να γνωρίζουν ότι οι Τ/κ δεν είναι μειοψηφία
και πολίτες της ε/κ πλευράς, αλλά είναι πολίτες
της ελεύθερης και κυρίαρχης τδβκ», επεσήμανε
ο Τ/κ ηγέτης, αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.
Πρόσθεσε πως ενώ η πρότασή του για λύση βασισμένη στη συνεργασία δυο ισότιμων κυρίαρχων
κρατών, που παρουσίασε κατά την άτυπη διάσκεψη στη Γενεύη, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, η ε/κ πλευρά «προσπαθεί να εξαπατήσει
την κοινή γνώμη μέσω μιας μαύρης προπαγάνδας βασισμένης σε ψέματα και συκοφαντίες».
Είπε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «θα πρέπει

να κοιτάξει στον καθρέφτη για να δει ποιός είναι
υπερόπτης» και σημείωσε πως «είμαστε περήφανοι που είμαστε Τούρκοι, τα εγγόνια των Οθωμανών που κατέκτησαν την Κύπρο το 1571 και
την έκαναν μια τουρκική πατρίδα».
Υποστήριξε πως η πρόταση που κατέθεσε στη
Γενεύη αντιπροσωπεύει τη θέληση της πλειοψηφίας των Τ/κ, σημειώνοντας πως υποστηρίζεται επίσης από την Τουρκία, τη μεγαλύτερη και
πιο ισχυρή χώρα στην περιοχή, όπως είπε.
«Ενώ εμείς, η τουρκική πλευρά, απαιτήσαμε σεβασμό και ισότιμο καθεστώς και κυριαρχία, που
είναι το κεκτημένο δικαίωμα στη Γενεύη, ο κ. Αναστασιάδης υπερασπίστηκε τον Ελληνισμό της Κύπρου και επαίνεσε την τρομοκρατική οργάνωση
ΕΟΚΑ και εισηγήθηκε να γίνουμε μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έχει μετατραπεί σε
ελληνικό κράτος, ως μειοψηφία. Εάν υπάρχει
υπεροψία, αυτό είναι», πρόσθεσε.
Σημείωσε πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως η λύση πρέπει να προνοεί την άρση
των εγγυήσεων και την αποχώρηση των Τούρκων
στρατιωτών από την Κύπρο, για να επισημάνει
πως αυτό είναι ένα όνειρο που δεν θα πραγματοποιηθεί.
«Τα αποτελεσματικά και ντε φάκτο εγγυητικά δικαιώματα της Τουρκίας, η παρουσία Τούρκων
στρατιωτών στην Κύπρο αποτελούν την κόκκινή
μας γραμμή και δεν είναι ποτέ δυνατόν για εμάς
να τα εγκαταλείψουμε», ανέφερε.
Είπε πως η παρουσίαση της πρότασής του για
λύση στη βάση δυο ισότιμων κυρίαρχων κρατών
είναι κομβικό σημείο και πως οι διαπραγματεύσεις
για ομοσπονδία, που διαρκούν για πέραν του μισού αιώνα, και “δεν ήσαν επιτυχείς και έχουν τερματιστεί”.
Έκανε λόγο για «τέρατα με ένα δόντι» που ενεργούν χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους και
μεθόδους, για να διαταράξουν την ενότητα και
την αλληλεγγύη τους.
«Είμαστε έτοιμοι για αυτό, και δεν ανησυχούμε.
Γιατί η μητέρα πατρίδα Τουρκία είναι μαζί μας με
όλη της τη δύναμη και θα συνεχίσουμε να περπατούμε μαζί σε αυτό το μονοπάτι. Δεν υπάρχει
επιστροφή από αυτό τον δρόμο», σημείωσε.

ΑΚΕΛ

Θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από μέρoυς της Ε/Κ πλευράς
«Είναι θετικό το γεγονός ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ απέρριψε την πρόταση της τουρκικής πλευράς για
λύση δύο κρατών. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Θετικό είναι και το γεγονός ότι ο κ. Γκουτέρες αποφάσισε τη συνέχιση της προσπάθειας για μερικούς μήνες με στόχο τη σύγκληση νέας άτυπης
συνάντησης με την ελπίδα ότι θα ανοίξει ο δρόμος
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων», αναφέρει με γραπτή δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, για την κατάληξη της Άτυπης Συνάντησης στη Γενεύη
Είναι απογοητευτικό αλλά και ανησυχητικό το γεγονός ότι η Άτυπη Συνάντηση της Γενεύης δεν
καρποφόρησε εξαιτίας της επιμονής της τουρκι-

κής πλευράς στη λύση δύο κρατών, αναφέρει ο
κ. Στεφάνου.
«Η συνέχιση του διαπραγματευτικού κενού εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την Κύπρο αφού
παγιώνει την τουρκική κατοχή και τη ντε φάκτο
διαίρεση».
«Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την
επόμενη Άτυπη Συνάντηση θα πρέπει να αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από μέρους
της ελληνοκυπριακής πλευράς και εν γένει της
Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση
των προσπαθειών της τουρκικής πλευράς να
προωθήσει λύση δύο κρατών, αλλά και για αντιμετώπιση ενδεχόμενων πιέσεων για αλλοίωση

υφιστάμενων σημαντικών συγκλίσεων. Πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν και για ενίσχυση
της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται
στα ψηφίσματα του ΟΗΕ».
«Η ευθύνη για ανάληψη αυτών των πρωτοβουλιών ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο
οποίος διαχειρίζεται το Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την ετοιμότητα να βοηθήσει προς αυτή
την κατεύθυνση αξιοποιώντας τις σχέσεις που
διαθέτει τόσο με την τουρκοκυπριακή κοινότητα
όσο και διεθνώς».
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Ειδήσεις σε 2’
Διαχωρισμός
οικοπέδων
Στην Κοινότητα Κουκλιών
έχουν διαχωρισθεί σε κρατική
γη, 26 οικόπεδα και 3 χώροι
πρασίνου, μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, μετά
από κατ΄ εξαίρεση Απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου
ημερομηνίας 20.3.2019, για
παραχώρηση σε δικαιούχους
με περιορισμένα εισοδήματα,
σύμφωνα με την.
Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η
Έπαρχος Πάφου, Μαίρη Λάμπρου, ανέφερε πως το έργο
ολοκληρώθηκε πρόσφατα μετά
τις αναγκαίες μελέτες και τη διαδικασία προσφοριοδότησης για
τα κατασκευαστικά.
Η δαπάνη διαχωρισμού, περιλαμβανομένων των έργων
υποδομής και υπηρεσιών
ανήλθε στο συνολικό ποσό των
€886.550 συνέχισε.
Όπως είναι γνωστό, το Σχέδιο
διάθεσης οικοπέδων για οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
έχει ανασταλεί από το 2013,
ενώ εφαρμόζονται στο παρόν
στάδιο τα πιο ευέλικτα στεγαστικά σχέδια για την ύπαιθρο,
που έχουν εξαγγελθεί από τον
Υπουργό Εσωτερικών, με οικονομικά κίνητρα για ανέγερση ή
αγορά κατοικίας, είπε η Έπαρχος Πάφου.

Λιποθυμίες σε
εμβολιαστικό κέντρο
Το αδιαχώρητο σημειώθηκε το
πρωί της Τρίτης στο εμβολιαστικό κέντρο που βρίσκεται στο
Αθλητικό Κέντρο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, με τους
πολίτες να στριμώχνονται για
να πάρουν θέση για εμβολιασμό.
Πολίτες διαμαρτύρονται για την
πολύωρη αναμονή στην ουρά
στη ζέστη έξω από το εμβολιαστικό κέντρο, ενώ οι υπεύθυνοι
απευθύνουν εκκλήσεις για
υπομονή.
Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Ευαγόρας
Ταμπούρης, σημείωσε:
«Προειδοποιούμε γι αυτή την
κατάσταση από τις 27 Δεκεμβρίου, ότι θα συμβούν αυτά τα
πράγματα. Εδώ βρίσκονται
500- 600 άτομα, αναμένουν να
εμβολιαστούν σε ένα γήπεδο
των 15.000 ατόμων μέσα με
κερκίδες αλλά δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και να κάτσει ο
κόσμος.

Toυρισμός

Τουριστική σεζόν μόνο εάν πρασινίσει η Κύπρος

Υποβοηθητική βρίσκουν οι ξενοδόχοι την
ανακοίνωση για άνοιγμα των αεροδρομίων από τις 10 Μαΐου, σε όλους τους
εμβολιασμένους τουρίστες. Διαμηνύουν
ωστόσο, ότι εάν δεν πρασινίσει η Κύπρος δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί η
νέα τουριστική σεζόν.
Όσον αφορά το 15ήμερο καθολικό lockdown, που λήγει τα μεσάνυκτα της 9ης
Μαΐου, δηλώνουν ότι αν και ήδη πάγωσαν κάποιες κρατήσεις, ευελπιστούν ότι
θα μεταφερθούν στο αμέσως επόμενο
διάστημα.
Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σε δηλώσεις
στη StockWatch, εξέφρασε την εκτίμηση
ότι «ήταν αναμενόμενο πως κάποιοι τουρίστες θα ακύρωναν τις διακοπές τους
ενόσω θα ισχύει το νέο lockdown. Από
την άλλη όμως, είναι πολύ ενθαρρυντικό
και θα συμβάλει στην αλλαγή της εικόνας

της Κύπρου στο εξωτερικό, το γεγονός
ότι από τις 10 Μαΐου θα δεχόμαστε ελεύθερα χωρίς περιορισμούς τους εμβολιασμένους τουρίστες».
Σύμφωνα με τον κ. Ρουσουνίδη, η συγκεκριμένη ανακοίνωση του υφυπουργείου Τουρισμού στέλνει το μήνυμα στις
αγορές ότι «είμαστε εδώ και σας περιμένουμε».
Παράλληλα, είπε πως «ευελπιστούμε ότι
θα αποτελέσει και ένα σοβαρό κίνητρο
για τους ξενοδόχους να αρχίσουν να
επαναλειτουργούν τις μονάδες τους
ευελπιστώντας ότι θα επαναρχίσει και η
ροή επισκεπτών από την εγχώρια
αγορά».
Παρ’ όλα αυτά, σημείωσε ότι η οριστική
λύση του προβλήματος είναι η εμβολιαστική κάλυψη του εγχώριου πληθυσμού
και η αισθητή μείωση των κρουσμάτων
κορωνοϊού, όσον το δυνατόν γρηγορό-

τερα.
Αργεί η έναρξη των charter flights
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου
Δώρος Τάκας, κρούει το καμπανάκι και
αν και χαρακτηρίζει εξαιρετικά θετική εξέλιξη την ανακοίνωση του Υφυπουργείου
Τουρισμού, ειδικότερα για τη ρωσική
αγορά, υποδεικνύει ότι «εάν δεν πρασινίσει η Κύπρος και αν οι διάφορες χώρες
δεν την εντάξουν στην πράσινη κατηγορία, τότε δεν πρόκειται να επανεκκινήσει
η νέα τουριστική σεζόν».
Σε δηλώσεις στη StockWatch, διευκρινίζει επίσης, ότι «ναι μεν ξεκίνησαν οι δρομολογημένες πτήσεις από τη Ρωσία,
όμως οι charter flights, δεν πρόκειται να
ξεκινήσουν εάν η Κύπρος δεν καταφέρει
να αναχαιτίσει την πανδημία».
«Συνεπώς» επαναλαμβάνει, «όταν θα
φτιάξει η επιδημιολογική μας κατάσταση
θα μας επιτρέψουν και την έναρξη των
charter flights».
Τα δεδομένα στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είναι δραματικά ανέφερε, όταν
«δεν γνωρίζουμε ακόμη τι θα γίνει με τις
δυο κύριες αγορές τη Βρετανία και τη
Ρωσία οι οποίες αποτελούν το 60% της
αγοράς μας». Σημείωσε πως μόνο δύο
ξενοδοχειακές μονάδες είναι ανοικτές,
αλλά υπολειτουργούν και πως εκεί που
αναμενόταν να λειτουργήσουν περισσότερες μονάδες περί τα τέλη Απριλίου με
αρχές Μαΐου, «τώρα δεν γνωρίζουμε τι
θα γίνει».
Η τελευταία μας ελπίδα το lockdown
Η πρόεδρος του τοπικού συνδέσμου

Λάρνακας Ιωάννα Φλωρεντιάδου, μιλώντας στη StockWatch εξέφρασε την
άποψη ότι δεν προκαλεί ζημιά το lockdown, διότι θα πρέπει να δούμε το κοινό
όφελος.
«Εάν δεν επιβαλλόταν το lockdown, σίγουρα θα χάναμε και την τελευταία μας
ελπίδα να δουλέψουμε το καλοκαίρι του
2021, όπως εξελίσσεται η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας. Διότι δυστυχώς, δεν είμαστε μέσα στους επιλέξιμους προορισμούς, όσο και αν
ανοίξουμε τα αεροδρόμια και τις επιχειρήσεις μας», είπε.
Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του υφυπουργείου Τουρισμού για άνοιγμα των
αεροδρομίων σε όλους τους τουρίστες
που έχουν εμβολιαστική κάλυψη χωρίς
περιορισμούς, είπε ότι «η Λάρνακα περιμένει να επωφεληθεί, όπως θα επωφεληθεί και η υπόλοιπη Κύπρος».
Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, υπενθύμισε ότι λόγω της μικρής απόστασης
μεταξύ των άλλων πόλεων με την Λάρνακα, το ενδιαφέρον για εγχώριο τουρισμό είναι περιορισμένο.
«Τα ξενοδοχεία της πόλης ετοιμάζονται
να ανοίξουν και αναμένουμε ότι από τις
αρχές Μαΐου έως αρχές Ιουνίου ότι θα
έχουν επαναλειτουργήσει όλες οι μονάδες ανάλογα με το πρόγραμμα του κάθε
ξενοδόχου», επεσήμανε.

5 Μαΐου/Παγκόσμια Ημέρα Μαιών και Μαιευτών Βία κατά γυναικών-Γραμμή υποστήριξης

Παγκόσμια Ημέρα Μαιών και Μαιευτών
η Τετάρτη με θέμα της φετινής χρονιάς
να είναι «Ακολουθούμε τα δεδομένα:
Επενδύουμε στις Μαίες/Μαιευτές».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και
Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), φέτος το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε συνεργασία με την ΔΣΜ φέρνουν στο φως
τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα που
αφορούν την σημασία της επένδυσης
στην ποιοτική μαιευτική φροντίδα και
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των πα-

γκόσμιων συζητήσεων για την υγεία.
Αυτά τα δεδομένα, σημειώνεται, αποδεικνύουν στην διεθνή κοινότητα το θεμελιώδη ρόλο των μαιών για τον τερματισμό της μητρικής και νεογνικής
θνησιμότητας ο οποίος σύμφωνα με τον
3ο στόχο της Αειφόρου Ανάπτυξης θα
πρέπει μέχρι το 2030 η μητρική θνησιμότητα να μειωθεί σε λιγότερο από 70
ανά 100.000 γεννήσεις παγκόσμια.
«Τα δεδομένα είναι σαφή. Όμως λόγω
της πανδημίας πολλές μαίες και γυναίκες έχασαν τη ζωή τους αλλά και τα δικαιώματα τους, γι αυτό και είναι σημαντικό οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής της υγείας, να υιοθετήσουν τα δεδομένα και να επενδύσουν
στις μαίες/μαιευτές, έτσι ώστε να μην
χαθεί περαιτέρω χρόνος», προστίθεται.
Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα αναφέρουν ότι η αύξηση της επένδυσης στις
μαίες για την παρεχόμενη μαιευτική φροντίδα θα μπορούσε να σώσει έως και
4,3 εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο παγκόσμια, εφόσον θα μπορούσε να αποφευχθεί το 67% των μητρικών θανάτων,
το 64% των νεογνικών θανάτων και το
65% των εμβρυϊκών θανάτων.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης Έμιλυ Γιολίτη υπέγραψε Διακήρυξη Δέσμευσης για υιοθέτηση πρωτοβουλίας για τη δημιουργία πανευρωπαϊκής τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των
θυμάτων βίας κατά των γυναικών.
Πρόκειται για πρωτοβουλία της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στήριξε τόσο
η διαδοχική Προεδρία (Πορτογαλική),
όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κ.
Γιολίτη είχε εκφράσει τη στήριξη της
στην πρωτοβουλία αυτή, στο πλαίσιο
άτυπης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών
Ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον
περασμένο Νοέμβριο.
Πρόσφατα, η Κύπρος επαναβεβαίωσε
τη στήριξη και τη δέσμευσή της ν` ανα-

λάβει τη λειτουργία της πανευρωπαϊκής
τηλεφωνικής γραμμής για τα θύματα έμφυλης βίας, αποστέλλοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις σχετικές Δηλώσεις Δέσμευσης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης προτίθεται να στηρίξει οικονομικά το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια για τη λειτουργία της γραμμής αυτής, όταν και εφόσον
αποφασιστεί η λειτουργία της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σημειώνεται ότι τα οφέλη που θα προκύψουν από τη χρήση της ενιαίας αυτής
γραμμής σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να είναι πολλά: οι γυναίκες θύματα
βίας θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σ` έναν πανευρωπαϊκό αριθμό
επί 24ωρου βάσης, ενώ την ίδια στιγμή
θα λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες, προκειμένου
να ξεφύγουν από το φαύλο κύκλο της
βίας και ν` αναζητήσουν τις καλύτερες
δυνατές λύσεις για την προστασία τους.
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Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Περνούν θηλιά στην κοινωνία μέσω του ταμείου ανάκαμψης

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης έχει προαναγγείλει μια σειρά εργασιακών αλλαγών η οποία έχει προκαλέσει τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις της
αντιπολίτευσης
Σε ρυθμούς ταμείου ανάκαμψης κινείται
η κυβέρνηση, κρατώντας το σχέδιό της
κρυφό από την κοινωνία, καθώς μέχρι
τις 27 Ιουνίου θα πρέπει να έχει λάβει
την έγκριση της Κομισιόν για να προχωρήσει. Το βασικό ζήτημα βέβαια είναι το
ποιες άλλες (εκτός από τις αντικοινωνικές αλλαγές Χατζηδάκη στα εργασιακά)
έχει συμπεριλάβει σε σύνολο 67, οι
οποίες εμπεριέχονται στο σχέδιό της και

συνδέονται άρρηκτα με τα κονδύλια που
θα εκταμιευτούν.
Μετά την προκαταβολή ύψους 13%, ή
περίπου 4 δισ. ευρώ, που αναμένεται να
δοθεί με την έγκριση του σχεδίου στα
μέσα του καλοκαιριού, οι εκταμιεύσεις
των πόρων θα μπορούν να γίνονται έως
δύο φορές (έπειτα από ευρωπαϊκό
έλεγχο) κάθε χρόνο έως το 2026, οπότε
θα ολοκληρωθεί η λειτουργία του ταμείου
ανάκαμψης.
Ορόσημα δεσμεύσεων
Τα ορόσημα που θα καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το επόμενο δίμηνο θα
αποτελούν δεσμευτικούς στόχους για την

Άνοιγμα

πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και των
επενδύσεων που προβλέπει το σχέδιο.
Η εκταμίευση των πόρων, επομένως,
από το 2022 θα προϋποθέτει την ικανοποιητική υλοποίηση μιας ομάδας ορόσημων και στόχων αναφορικά τόσο με
τα έργα όσο και τις μεταρρυθμίσεις του
εθνικού σχεδίου. Όπως έχει αναφέρει η
Επιτροπή, τα ορόσημα - στόχοι θα είναι
ξεκάθαρα, ρεαλιστικά και επαληθεύσιμα
και θα αποτυπωθούν σε νομικές συμβάσεις, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι θα
συνοδεύουν τη χώρα μέχρι και το 2026!
Με άλλα λόγια, η εκταμίευση των κονδυλίων εξαρτάται από την ικανοποιητική
εκπλήρωση των σχετικών ορόσημων και
στόχων, όπως αυτοί καθορίζονται στο
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(Κανονισμός, άρθρο 24), ενώ σύμφωνα
με το ευρωπαϊκό κείμενο «ως ορόσημα
νοούνται τα ποιοτικά και ως στόχοι τα
ποσοτικά μέτρα προόδου των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, τα οποία οφείλουν να είναι σαφή, ακριβή και ρεαλιστικά και τα οποία περιλαμβάνονται στο
Σχέδιο».
Η Κομισιόν με τη σειρά της θα είναι σε
θέση να «μπλοκάρει» κάποια κονδύλια

και να σταματάει την πορεία των επενδύσεων. Έτσι, σε περίπτωση που, μετά
την αξιολόγηση που αναφέρεται στην
παράγραφο 5, η Επιτροπή διαπιστώσει
ότι τα ορόσημα και οι στόχοι που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του
Συμβουλίου που αναφέρεται στο άρθρο
20 παράγραφος 1 δεν έχουν εκπληρωθεί
ικανοποιητικά, αναστέλλεται η καταβολή
του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και, κατά περίπτωση,
του δανείου.
Επιστροφή χρημάτων
Δεν υπάρχει μόνο ο παραπάνω κίνδυνος, αλλά και εκείνος της επιστροφής
χρημάτων από κάποια χώρα εφόσον καταργηθεί κάποιος νόμος ενός κράτους ο
οποίος συνδέθηκε με το ταμείο.
Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης έχει προαναγγείλει μια σειρά εργασιακών αλλαγών η οποία έχει προκαλέσει τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις της
αντιπολίτευσης, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να κλιμακωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση
της Ν.Δ. έχει συνδέσει τη συγκεκριμένη
μεταρρύθμιση με την πορεία του ευρωπαϊκού ταμείου.

Σκάνδαλο

«Κι από Μάη, καλοκαίρι»: Ξεχύθηκαν στις παραλίες Γηροκομείο Χανίων: Στο «μικροσκόπιο»

Με σύμμαχο τον καλό καιρό και τις ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και με οδηγό το άνοιγμα της εστίασης από τη Δευτέρα, εκατοντάδες
κάτοικοι της Αθήνας ξεχύθηκαν στις παραλίες, αναζητώντας λίγη δροσιά.
Από το πρωί της Τρίτης επικρατούσε το
αδιαχώρητο στις πλαζ των νοτίων προαστίων, με τον κόσμο να απολαμβάνει
τον ήλιο και τη θάλασσα και με τις εικόνες
να μη θυμίζουν σε τίποτα το τοπίο ερήμωσης που είχε προκαλέσει το lockdown
λόγω κορωνοϊού.
Σε ισχύ παραμένει τουλάχιστον μέχρι τις
15 Μαΐου που ανοίγει ο τουρισμός και
αίρονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις, η
αποστολή SMS στο 13033.
Η αποστολή των SMS παραμένει και για

την έξοδο προς τα καταστήματα εστίασης. Συγκεκριμένα, οι πολίτες από τη
Δευτέρα του Πάσχα που άνοιξαν καφέ
και εστιατόρια, θα πρέπει να στέλνουν
SMS στο 13033 με τον κωδικό 6. Ο ίδιος
κωδικός ισχύει και για την επίσκεψη σε
κομμωτήριο ή κέντρο περιποίησης νυχιών.
Την παράταση της αποστολής μηνυμάτων έως τις 15 Μαϊου και την άρση των
υπερτοπικών μετακινήσεων, κατά την
ίδια ημερομηνία, είχε ανακοινώσει στις
28 Απριλίου ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, με βάση
την εισήγηση της επιτροπής λοιμοξιολόγων.
Σημειώνεται ότι από την Μεγάλη Πέμπτη
είναι πλέον ελεύθερη και η μετακίνηση
από δήμο σε δήμο αλλά εντός της ίδιας
περιφερειακής ενότητας με την χρήση
πάντα του SMS στο 13033.
Αναφορικά με το ωράριο κυκλοφορίας,
η απαγόρευση ξεκινά από τις 11 το
βράδυ - όταν θα κλείνουν και τα καταστήματα εστίασης - και θα παραμένει σε
ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα.
Ο Νίκος Χαρδαλιάς διευκρίνισε ότι οι επιχειρήσεις της εστίασης θα πρέπει να
κλείνουν στις 22:45 προκειμένου όλοι να
είναι σπίτι τους μέχρι τις 23:00 οπότε και
θα ξεκινά η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ρόδος

Με τον τραυματισμό ενός αστυνομικού έληξε η καταδίωξη
48χρονου που το πρωί της Τρίτης κατέβασε την ελληνική σημαία από το Βωμό της Πατρίδος στη Ρόδο.
Ο 48χρονος στην προσπάθειά
του να αποφύγει τη σύλληψη
επιτέθηκε με μαχαίρι 20 εκατοστών και τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα τον 32χρονο αστυνομικό ο οποίος μεταφέρθηκε
στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες,
χωρίς ευτυχώς να διατρέχει
κίνδυνο η ζωή του.
Πράγματι, μέσα σε λίγα λεπτά
οι αστυνομικοί εντόπισαν τον
48χρονο να κινείται με το αυτοκίνητό του προς την περιοχή
της «Κολώνας». Μόλις ο
48χρονος αντιλήφθηκε τους
αστυνομικούς και προκειμένου
να αποφύγει τη σύλληψη, πήρε
μέσα από το όχημα του, έναν
πυροσβεστήρα που διέθετε και
άρχισε να ρίχνει εναντίον τους.
Ο δράστης συνελήφθη και
στην κατοχή του εντοπίστηκαν
και άλλα αυτοσχέδια μαχαίρια.

Παιδεία

Σε τρεις περιπτώσεις που αφορούν κληρονομιές τροφίμων του οίκου ευγηρίας,
επεκτείνονται οι έρευνες της Δικαιοσύνης
για το γηροκομείο Χανίων και την διαλεύκανση των δεκάδων ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων.
Οι ηλικιωμένοι στις τρεις αυτές περιπτώσεις εμφανίζονται σύμφωνα με πληροφορίες να μην έχουν νόμιμους κληρονόμους. Πρόκειται για παραχωρήσεις
ακινήτων (δύο σπίτια και ένα αγροτεμάχιο) σε συγκεκριμένα πρόσωπα από ηλικιωμένους τροφίμους του γηροκομείου,
οι οποίοι κατέληξαν μέσα σε διάστημα
ενάμιση χρόνου.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Realnews, ηλικιωμένη γυναίκα τρόφιμος του γηροκομείου κληροδότησε
αγροτεμάχιο στην Εκκλησία, σε συγκεκριμένο όμως πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει σχέση με τον οίκο ευγηρίας,
που πλέον βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

των Αρχών.
Παράλληλα διαπιστώθηκε από τη μέχρι
τώρα έρευνα ότι η αξία ακινήτου, που
επίσης κληροδοτήθηκε από τρόφιμο του
γηροκομείου, ήταν άνω των 100.000
ευρώ και στα επίσημα έγγραφα φαίνεται
πως πουλήθηκε σε offshore εταιρεία
έναντι του ποσού των 50.000 ευρώ.
Ολα αυτά έχουν μπει στο ερευνητικό
«κάδρο» των Αρχών, ενώ έχει ζητηθεί
από τους δικαστικούς λειτουργούς που
έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης να ανοίξουν όλες οι διαθήκες των
ανθρώπων που πέθαναν τα τελευταία
χρόνια στον συγκεκριμένο οίκο ευγηρίας.
Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν παραχωρηθεί ακίνητα
απευθείας στο γηροκομείο, είτε σε ανθρώπους που, με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο, συνδέονται με τον υπό έρευνα
οίκο ευγηρίας.

Γυμνάσια και δημοτικά θα ανοίξουν ξανά στις 10 Μαΐου για να
υποδεχθούν τους μαθητές, με
ειδικά μέτρα προκειμένου να
μην ενισχυθεί η διασπορά του
κορωνοϊού, όπως συμβαίνει και
στα λύκεια της χώρας.
Οι μικροί μαθητές θα καθίσουν
στα θρανία αφού έχουν κάνει διπλό self test ενώ και οι μάσκες
θα συνεχίσουν να είναι υποχρεωτικές.
Αναφορικά με τα self test, μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το
λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα,
τα οποία θα προμηθεύονται
από τα φαρμακεία τις καθημερινές.
Οι μαθητές προκειμένου να
προσέλθουν στο σχολείο τη
Δευτέρα θα πρέπει να έχουν
μαζί τους βεβαίωση αρνητικού
self test. Το αποτέλεσμα του self
test δηλώνεται στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr και μέσω αυτής εκδίδεται η σχολική κάρτα
εφόσον το τεστ είναι αρνητικό.
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Αύξηση ετήσιου ανώτα- Εξαρθρώθηκε στη Γερμανία ευρύ δίκτυο
Έγκριση Pfizer στην Ινδία,
αύξηση δόσεων από Μοderna του ορίου προσφύγων παιδικής πορνογραφίας στο ίντερνετ

Η Pfizer βρίσκεται σε συνομιλίες
με την κυβέρνηση της Ινδίας για
μια "ταχεία διαδικασία έγκρισης"
του εμβολίου της κατά της
COVID-19 στη χώρα, ανακοίνωση την Δευτέρα στο LinkedIn
ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρείας Αλμπερτ Μπουρλά,
ανακοινώνοντας μια δωρεά
φαρμάκων αξίας άνω των 70
εκατομμυρίων δολαρίων.
"Δυστυχώς το εμβόλιό μας δεν
έχει καταχωρισθεί στην Ινδία μολονότι η αίτησή μας υποβλήθηκε πριν από μήνες", σημείωσε ο Μπουρλά. "Συζητάμε
τώρα με την ινδική κυβέρνηση
μια ταχεία διαδικασία έγκρισης
για να καταστεί το εμβόλιό μας
των Pfizer/BioNTech διαθέσιμο
για χρήση στην χώρα", πρόσθεσε.
Σε μια άλλη εξέλιξη η Moderna
ανακοίνωσε ότι θα παράσχει 34
εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της κατά της Covid-19 φέτος και η Σουηδία έκανε δωρεά
1 εκατομμυρίου εμβολίων της
AstraZeneca στο παγκόσμιο
πρόγραμμα COVAX, μια μικρή
ώθηση στις προσπάθειες που
καταβάλλει να συγκεντρώσει

αποθέματα για να εμβολιάσει
τους φτωχότερους ανθρώπους
του πλανήτη.
Η συμφωνία αγοράς με τη Moderna προβλέπει έως και 500
εκατομμύρια δόσεις, όμως η
παράδοσή τους θα ξεκινήσει
στο τέταρτο τρίμηνο, με 34 εκατομμύρια δόσεις να είναι διαθέσιμες αυτόν τον χρόνο, αναφέρει η συμμαχία εμβολιασμών
GAVI.
Ο κύριος όγκος των εμβολίων,
466 εκατομμύρια, θα είναι διαθέσιμος τον επόμενο χρόνο,
προστίθεται. Η Moderna σημείωσε, σε μια ανακοίνωση, ότι οι
δόσεις θα προσφερθούν στη
"χαμηλότερη κλιμακωτή τιμολόγηση", χωρίς να υπεισέλθει σε
λεπτομέρειες.
Από την άλλη, η δωρεά της
Σουηδίας είναι η δεύτερη από
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μετά τη Γαλλία τον περασμένο
μήνα, εν μέσω των ανησυχιών
για την ολοένα και μεγαλύτερη
ανισότητα στη διανομή των εμβολίων, αφότου οι πλούσιες χώρες συγκέντρωσαν αποθέματα
εμβολίων για τους πολίτες τους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποφάσισε
τη Δευτέρα εν τέλει την αύξηση του ανωτάτου
ορίου του αριθμού των προσφύγων που γίνονται
δεκτοί κάθε χρόνο στις ΗΠΑ σε 62.500 για φέτος,
μετά από ένα κύμα επικρίσεων από υποστηρικτές
του και από μέλη του κόμματός του ότι διατηρούσε το όριο αυτό σε ένα ιστορικά χαμηλό επίπεδο.
Ο Δημοκρατικός Πρόεδρος Μπάιντεν άλλαξε
στάση μόλις δύο εβδομάδες αφότου η κυβέρνησή
του ανακοίνωσε στα μέσα Απριλίου ότι θα κρατήσει αυτό το ανώτατο όριο στο επίπεδο των 15.000
που είχε θέσει ο Ρεπουμπλικάνος προκάτοχός
του, Ντόναλντ Τραμπ, υπέρμαχος της σκληρής
αντιμεταναστευτικής πολιτικής.
Σε ανακοίνωσή του ο Μπάιντεν δήλωσε ότι η απόφασή του "διαγράφει τον ιστορικά χαμηλό αριθμό
των 15.000 που είχε ορίσει η προκάτοχη κυβέρνηση, αριθμός που δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες
της Αμερικής ως έθνος που υποδέχεται και υποστηρίζει πρόσφυγες".
"Είναι σημαντικό να πάρουμε σήμερα αυτή την
απόφαση για να εξαλείψουμε κάθε τυχόν αμφιβολία που παραμένει στο μυαλό των προσφύγων
σε όλο τον κόσμο που έχουν υποφέρει τόσο πολύ
και που περιμένουν με ανυπομονησία να ξεκινήσουν την νέα τους ζωή", είπε.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την
εξάρθρωση ενός δικτύου παιδικής πορνογραφίας στο Darknet, το οποίο παρουσιαζόταν ως ένα "από τα μεγαλύτερα
στον κόσμο" και είχε περισσότερα από
400.000 μέλη.
Η εξάρθρωση της πλατφόρμας "BOYSTOWN", η οποία υπήρχε από το 2019,
έγινε στα μέσα του Απριλίου, σύμφωνα
με ανακοίνωση της αστυνομίας. Τρεις
Γερμανοί συνελήφθησαν έπειτα από
έρευνα μηνών ειδικής μονάδας της αστυνομίας της Γερμανίας υπό τον συντονισμό της Europol και με τη συνεργασία
των αστυνομιών της Ολλανδίας, της
Σουηδίας, της Αυστραλίας, των ΗΠΑ και
του Καναδά.
Άλλος ένας, ο οποίος διαμένει στην Παραγουάη, αποτελεί αντικείμενο διεθνούς
εντάλματος σύλληψης βάσει του οποίου
θα πρέπει να παραδοθεί στις γερμανικές
αρχές. Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

"Η πλατφόρμα είχε διεθνή εμβέλεια και
εξυπηρετούσε στην ανταλλαγή πορνογραφικού υλικού με ανήλικους μεταξύ
των μελών της", κυρίως φωτογραφίες ή
βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση αγοριών. Μεταξύ αυτών βρίσκονται "εικόνες
σοβαρής σεξουαλικής κακοποίησης σε
πολύ μικρά παιδιά", διευκρινίζει η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.
Για τους τρεις από τους τέσσερις, ηλικίας
αντίστοιχα 40, 49 και 58 ετών, υπάρχουν
υποψίες "ότι ήταν οι διαχειριστές της
πλατφόρμας παιδικής πορνογραφίας".
Πέραν της διαχείρισης του δικτύου, ήταν
επίσης αρμόδιοι "παρακολούθησης πελατών", διευκρινίζει η αστυνομία.
Ο τέταρτος, ένας άνδρας ηλικίας 64
ετών, είναι ύποπτος ότι ήταν ένας από
τους πιο ενεργούς χρήστες της πλατφόρμας και ότι είχε αναρτήσει περισσότερα από 3.500 μηνύματα.
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Σήμερα Πέμπτη 6 Μαΐου ψηφίζουμε
LABOUR

Σ

ήμμερα Πέμπτη 6 Μαΐου
2021 είναι η ημέρα των
εκλογών, και η ευκαιρία να ψηφίσουμε ως προς το ποιος θα
διευθύνει το Λονδίνο τα επόμενα
4 χρόνια.
Σας καλώ όλους να ψηφίσετε
του
και να ψηφίσετε αποφασιA.Σάββα
Γιώργου
στικά σήμερα. Ζητώ και συστήνω σε όλη την κοινότητα να υποστηρίξει και
να ψηφίσει το Εργατικό Κόμμα και όλους τους
υποψηφίους του Εργατικού Κόμματος. Τον
Sadiq Khan για Δήμαρχο του Λονδίνου. Και για
Enfield και Haringey για το Assembly Member
την Joanne McCartney. Υπάρχει και τρίτο ψηφοδέλτιό για το κόμμα. LABOUR.
Όλοι γνωρίζουμε ότι είχαμε μια πολύ δύσκολη
χρονιά. Για ορισμένους έχουν χάσει τους αγαπημένους τους και τα μέσα διαβίωσής μας λόγω
της πανδημίας Covid -19. Ωστόσο, δεν πρέπει
να απομακρυνθούμε από τα πραγματικά γεγονότα και τη αλήθεια που αυτή η Συντηρητική
Κυβέρνηση έχει απογοητεύσει τους Λονδρέζους.
Επομένως, θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα
γεγονότα και να θέσουμε τα πράγματα στη κανονική τους θέση .
Οι Tories ως συνήθως κατηγορούν τον Δήμαρχο
του Λονδίνου, δήθεν για τα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα που υπάρχουν. Οι Tories έχουν αναγνωρίσει ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχει αυξηθεί
το έγκλημα που [περιλαμβάνει και την νεολαία.
Το Λονδίνο έχει πλέον χαρακτηριστεί ως η πρωτεύουσα της δολοφονίας και το ναρκωτικό κεφάλαιο της Ευρώπης. Αυτά τα γεγονότα είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να αναρωτηθούν αυτοί που
κατηγορούν; Τι έχει κάνει η Κυβέρνηση στο να
βρουν εργασία οι νέοι τι προγράμματα έθεσε σε
εφαρμογή για εκγύμναση νέων πώς να βρουν
εργασία. Οι νέοι είναι τα θύματα κάτω από μια
“αχάπαρη” Συντηρητική Κυβέρνηση.
Διότι οι ψευτιές και οι απατεωνιές όποιες και να
είναι και από όπου και να έρχονται έχουν την
αναίδεια και συνέλαβαν την δεξιοτεχνία να ρίχνουν όλα τα πταίσματα τους στους άλλους και
όχι στον εαυτό τους. Είναι ειδικοί σε τέτοια τεχνάσματα έτσι για να προσποιούνται στον λαό
ότι είναι αυτοί δήθεν τα θύματα και όχι αυτούς
που αδίκησαν αυτοί οι ίδιοι οι απατεώνες. Ετσι
θα φαίνονται ότι τα θύματα είναι οι κακοί και όχι
οι παρακμιακοί κακούργοι δηλαδή οι ίδιοι οι κλέφτες και απατεώνες. Φυσικά είναι ένα από τα
ύπουλα παιχνίδια στην διαβολική προσπάθεια να
ξεγελάσουν τον λαό και να φαίνονται ότι είναι τα
δήθεν θύματα. Κούνια που σας κούναγε. Αυτοί
οι τύποι έρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις
και ίσως να έχουν και τίτλους και θέσεις και είναι
οι πλέον επικίνδυνοι διότι κρύβονται πίσω από
τίτλους και θέσεις και έτσι καθίσταται ποιο εύκολα
για αητούς να ξεγελούν κυριολεκτικά τον λαό.
Για αυτό πάντοτε σύστηνα και συστήνω όπως ο
λαός ανοίξει για καλά τα μάτια του για να δει καλύτερα ακριβώς τι γίνετε γιατί μια μέρα ίως και
ο λαός θα πάει θύμα. Ετσι λέω και τώρα ξυπνάτε πρόβατα.

Η αλήθεια έιναι ότι ο Johnson και οι Συντηρητικοί
έχουν την όλη ευθύνη.
Η πραγματικότητα είναι ότι από το 2010, οι Tories
έχουν απολύσει 20.000 αστυνομικούς και έκλεισαν εκατοντάδες αστυνομικά τμήματα ανά τη
χώρα λόγω περικοπών λιτότητας. Στο Λονδίνο,
στην δημαρχεία Enfield, οι Tories έκλεισαν τα 3
αστυνομικά τμήματα Southgate Winchmore Hill
και στο Enfield Town. Επιπλέον, έκλεισαν το 50%
των κέντρων νεολαίας του Λονδίνου και των μονάδων αποκατάστασης ναρκωτικών. Αυτό δεν
προκαλεί έκπληξη σε κανέναν γιατί έχει αυξηθεί
το έγκλημα;
Οι Tories έχουν μειώσει την αστυνομική δύναμη
και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που προωθεί
περισσότερο βίαιο έγκλημα και περιμένουν από
την κυβέρνηση του Λονδίνου να αντιμετωπίσει τα
αποτελέσματα. Ουδέποτε o Johnson έδειξε
πνεύμα συνεργασίας με οποιανδήποτε. Ακόμη
άλλος ένας Νάρκισσος.
Τα Fake News των Συντηρητικών Συνεχίζονται…
Οι Tories ισχυρίζονται ότι ο Sadiq Khan χρεοκόπησε το Transport for London (TfL). Ισχυρίζονται
ότι το κακό σύστημα μεταφοράς είναι ο πρωταρχικός λόγος για τον οποίο οι Λονδρέζοι είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ψέμα
fake news που θα ήθελα να διορθώσω.
Δυστυχώς, εξαιτίας της πανδημίας Covid- 19, ο
Δήμαρχος του Λονδίνου έπρεπε να μειώσει τις
υπηρεσίες σε όλους τους τομείς με την ιατρική
συμβουλή της κυβέρνησης προκειμένου να μειώσει τα ποσοστά μόλυνσης σε ολόκληρη την
πρωτεύουσα. Με μειωμένη εξυπηρέτηση και λιγότερους επιβάτες για τους προφανείς λόγους
μειώθηκαν τα έσοδα για την TfL. Αυτό έπρεπε
να συμβεί. Ας στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον
Boris J ohnson ότι δεν εγκρίνουμε τις πολιτικές
του και τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την
κρίση COVID-19 που κόστισε τόσες ζωές. Οι
Tories ισχυρίζονται ότι το Εργατικό Κόμμα δεν
έχει ακεραιότητα, αλλά θα έπρεπε να κάνουν κάποια αυτό έρευνα και κριτική ψάχνοντας για τους
αδέξιους χειρισμού και φοβερά λάθη που έπραξε
η Κυβέρνηση Johnson με τον χειρισμό της κρίση
του κορωνοϊού.
Οι Tories έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για τον
αριθμό των εργαζομένων της πρώτης γραμμής
που δεν κατάφεραν ποτέ να επιστρέψουν στην
πατρίδα τους. Μιλάμε για γιατρούς, νοσοκόμες,
οδηγούς λεωφορείων και άλλο προσωπικό στις
υπηρεσίες πρώτης γραμμής.
Οι Tories ευθύνονται και όχι ο δήμαρχος του Λονδίνου για την έλλειψη προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και δεξαμενών οξυγόνου. Αντ
'αυτού, ξόδεψαν 140 εκατομμύρια λίρες για την
αγορά ασυμβίβαστου PPE από την Τουρκία και
επιβραβεύτηκαν δικούς τους Tory cronies me
κυβερνητικές συμβάσεις για άχρηστο εξοπλισμό.
Κάθε ψηφοφόρος έχει 3 ψήφους και στην περίπτωση των περιοχών Chase, Jubilee και Southbury οι ψηφοφόροι έχουν ένα επιπρόσθετο ψηφοδέλτιο για συμπληρωματικές εκλογές..
Οι εκλογικοί σταθμοί ανοίγουν στις 7:00 π.μ. κοντά στις 10:00 μ.μ.
Oi 3 συμπληρωματικές εκλογές είναι, στο Chase
με υποψηφία την Chris James, Jubilee υποψήφια είναι η Chinello Anywanwu, και στο Southbury
υποψήφια είναι η Ayten Guzel και παρακαλώ την
κοινότητα να ψηφίσει τους Εργατικούς υποψηφίους σε όλες τις περιοχές. Στις 6 Μαΐου στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι δεν ανεχόμαστε
πλέων τα αμέτρητα και τα πολλά sleaze.
Ψηφίζουμε LABOUR
Ερώτηση: Πόσοι Συντηρητικοί χρειάζοντια για να
γκρεμίσουν μία χώρα.
Απάντηση: Τρεις. Dave Cameron, Teresa May,
Boris Johnson.

Ταξίδια στις μνήμες!

T

α ταξίδια στις μνήμες του
μυαλού μπαίνουν στην
καθημερινότητα μας και
μας αλλάζουν τη διάθεση, μας
αλλάζουν το πρόγραμμα μας,
μας αλλάζουν τις στιγμές ζωής,
και αλλάζουν τη διάθεση και τα
συναισθήματα μας.
Όλη η περασμένη εβδομάδα
του
ήταν εβδομάδα με εκκλησιαΒασίλη Παναγή στικούς ύμνους και με συναισθήματα αγάπης. Μια εβδομάδα γεμάτη προσευχές για να φτάσουμε στη
Μεγάλη Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Κάναμε προσευχές για να φέρει ο Ιησούς και τη
δίκη μας Ανάσταση, την Ανάσταση στις καρδιές
μας.
Τον παρακαλέσαμε να φέρει την ομαλότητα στην
ανθρωπότητα και να φέρει υγεία, χαρά, και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
Πολλοί από εμάς ακολουθήσαμε τη νηστίσιμη
διατροφή για να καθαρίσουμε τις ψυχές μας και
το σώμα μας από τις αμαρτίες, όπως μας δίδαξαν
οι δάσκαλοι μας και η εκκλησία μας από τα παιδικά μας χρόνια.
Κάναμε ότι ήταν δυνατό να είμαστε κοντά στα
θρησκευτικά δεδομένα και νιώσαμε υπερήφανοι
που τα καταφέραμε, με μια όμως διαφορά αυτό
το χρόνο. Μείναμε μακριά από τους εκκλησιαστικούς χώρους και μακριά από τα ήθη και έθιμα
λόγω της πανδημίας που μας ταλαιπωρεί από
τον περασμένο χρόνο.
Είπαμε Χριστός Ανέστη, και ευχηθήκαμε του χρόνου να επανέλθει η ομαλότητα και να ξαναβρεθούμε κοντά ο ένας στον άλλο ακολουθώντας τα
πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα, και κάνοντας ότι
είναι δυνατό για τη διατήρηση τους.
Τα συναισθήματα είναι έντονα και η αλλαγή τρόπου ζωής μας έχει επηρεάσει αφάνταστα. Δεν
πιστεύω να υπάρχει έστω και ένας από εμάς που
να μην ένιωσε έστω και μερικώς πληγωμένος
ψυχολογικά, και να μην χρειάστηκε να προσπαθήσει να βγει από καταστάσεις άγχους για πολλούς και διάφορους λόγους, που δημιουργήθηκαν λόγω της αγωνίας για την καθημερινότητα
και που δεν μπορούμε να έχουμε την ελευθερία
κίνησης και την ελευθερία να κάνουμε πράγματα
που κάναμε πριν έρθει ο αόρατος εχθρός που
έχει αναστατώσει τους πάντες.
Η απομάκρυνση από συγγενείς και φίλους μας
δημιουργεί επιπρόσθετο άγχος, και που δεν μπορούμε να συναντήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους είναι απελπιστικό.
Παράλληλα με όλα τούτα έρχονται να προστεθούν στις παραστάσεις ζωής και κάποια γεγονότα
που καμιά φορά δεν τα περιμένουμε.
Εκτός του ότι έχουμε αφήσει στη μέση όλα όσα
είχαμε προγραμματίσει πριν από την πανδημία
και πριν από το πρώτο Lockdown, οι πιο πολλοί
από εμάς δεν γνωρίζουμε πότε και πως θα πάρουμε και πάλι εκείνα τα όνειρα που αφήσαμε
στη μέση και να τα αναστήσουμε ξανά με σκοπό
να τα πραγματοποιήσουμε.
Θυμάμαι με ποσό ενθουσιασμό μπήκαμε στη
διαδικασία της παραγωγής του πολύ γνωστού
θεατρικού έργου « Η Γιαλλουρού», που δυστυχώς λόγω πανδημίας το αφήσαμε στη μέση με
την προϋπόθεση να το επαναφέρουμε με την
πρώτη ευκαιρία.
Και εκεί που αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε
για το πότε επιτέλους θα επανέλθουμε για να αρχίσουμε και πάλι να οργανωνόμαστε για την παρουσίαση του, έτσι ξαφνικά ακούσαμε για τον

χαμό του αγαπημένου Μιχάλη Πασιαρδή του συγγραφέα της «Γιαλλουρούς.
Ο Μιχάλης Πασιαρδής έφυγε την περασμένη
εβδομάδα αφήνοντας πίσω του μεγάλο συγγραφικό έργο που αποτελείτε από θεατρικά έργα,
ποίηση, καθώς και κείμενα που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις με δυνατά μηνύματα.
Ο Μιχάλης Πασιαρδής ήταν ένας καταξιωμένος
ποιητής και συγγραφέας καθώς και ραδιοφωνικός
παραγωγός που μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στο
σπίτι του, όπως έλεγε ο ίδιος, το κρατικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
Έφυγε έτσι ξαφνικά και ορφάνεψε η Κύπρος.
Έφυγε έτσι ξαφνικά και αλλάξαμε τα όνειρα μας!
Τον περιμέναμε να μας δώσει τα φώτα του για
να φέρουμε εις πέρας την παράσταση της «Γιαλλουρούς».
Μας ήταν απαραίτητος και μας έδινε κουράγιο
να ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε.
«Το λλίον είναι το πολλίν» που μπορούμε να
έχουμε, έλεγε ο Μιχάλης Πασιαρδής σε ένα από
τα ποιήματα του.
Έφυγε και μας άφησε αξιόλογο έργο που θα κρατάει ζωντανή τη μνήμη του.
Ας είναι ζωντανή και αιώνια η μνήμη σου αγαπητέ
Μιχάλη Πασιαρδή.
Καλό σου ταξίδι!
Όπως είπα και πιο πάνω ο ξαφνικός χαμός του
μεγάλου ποιητή και συγγραφέα μας έχει συγκινήσει αφάνταστα και μας έχει αλλάξει τις παραστάσεις ζωής.
Το κρίμα είναι ότι όλοι οι άξιοι δημιουργοί όταν
βρίσκονται εν ζωή δεν λαμβάνονται και πολύ υπόψιν. Μόνο όταν φύγουν, όλοι τρέχουμε να τους
τιμήσουμε και να πούμε ότι... Ήταν καλός άνθρωπος... ήταν καλός ποιητής...ήταν καλός συγγραφέας..... και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτοί
οι άξιοι άνθρωποι έχουν κάνει αξιόλογο έργο, και
τότε αρχίζουμε να τους θυμούμαστε και να τους
τιμούμε!
Θα μπορούσαμε να αφήσουμε τις εγωιστικές μας
διαθέσεις κατά μέρος, και να δώσουμε τις ευχαριστίες μας σε άξιους ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Πασιαρδή, όταν είναι εν ζωή.
Γράφοντας αυτό το κομμάτι και μπαίνοντας στη
διαδικασία να ταξιδέψω πίσω στις μνήμες, εκεί
που ήμουν έτοιμος να επανέλθω στη τωρινή στιγμή και κοιτάζοντας το ρολόι, η τεχνολογία με
ενημερώνει ότι στο κινητό μου έφτασε ακόμα ένα
μήνυμα. Το κοιτάζω…. και αναστατώνομαι ακόμα
μια φορά.
“Έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο η Αννέτα.”
Αυτό ήταν το μήνυμα.
Η Αννέτα ήταν μια θαυμάσια κυρία που όπου
βρισκόταν έδινε ζωή και ήταν η γυναίκα που κρατούσε ζωντανές της στιγμές που περνούσαν όλοι
όσοι ασχολήθηκαν με την Λαϊκή Ένωση Λογοτεχνών Αγγλίας.
Αφήνω τη στιγμή και μπαίνω και πάλι σε ένα
ακόμα ταξίδι στις μνήμες, που θα με πάρει στις
τόσες και τόσες φορές που βρεθήκαμε όλη η παρέα για να απαγγείλουμε ένα ποίημα, να ακούσουμε μια διάλεξη, να κάνουμε μια πρόβα του
θεατρικού έργου που προγραμματιζόταν για να
ανέβει στη σκηνή. Η Αννέτα πάντα εκεί. Αγέρωχη
να κρατά τους πάντες σε εγρήγορση και να δίνει
πνοή και ζωή στους συμμετέχοντες.
Έτσι ξαφνικά ήρθε και μας βρήκε και τούτο το
μαντάτο του χαμού ακόμα μιας καλής φίλης, Μιας
φίλης που μας ενώνουν τόσα και τόσα κοινά που
θα κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες. Και η Αννέτα
θα είναι εκεί να μας θυμίζει ότι…. το χαμόγελο
όταν το δίνουμε με απλοχεριά κάνει καλό στους
γύρω μας.
Αννέτα να πας στο καλό. Αιωνία να είναι η μνήμη
σου!
Κλείνοντας καλοί μου φίλοι να ευχηθούμε και
πάλι ο Χριστός που Αναστήθηκε να έχει φέρει
και την Ανάσταση στις δικές μας καρδιές, και να
μας έχει φέρει αγάπη και καλοσύνη με την ελπίδα
να δίνουμε αυτά τα αγαθά της ψυχής με απλοχεριά στους συνανθρώπους μας.
Να μας έχει φέρει χαμόγελα πολλά, και να έχει
φέρει το πολυπόθητο αγαθό την υγεία σέ όλο
τον κόσμο.
Προς πάντων υγεία ψυχής που την έχουμε όλοι
ανάγκη!
Αν μας έχει φέρει όλα τούτα τα αγαθά, ας τα
κρατήσουμε βαθιά μες τις καρδιές μας και ας
αφήσουμε τις καρδιές να ξεχειλίζουν να πλημμυρίσει όλος ο κόσμος με αγάπη, χαρά ευτυχία,
υγεία, και χαμόγελα, που τα έχουμε όλοι τόση
ανάγκη!
Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο!
Με την αγάπη μου
Βασίλης Παναγής.
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Η Αντιφασιστική Νίκη των λαών και ο
ρόλος της σοσιαλιστικής Σοβιετικής Ένωσης

Σ

τις 30 Απριλίου 1945,
δηλαδή πριν από
εβδομήντα έξι χρόνια, στο Βερολίνο, την καρδιά του γερμανικού φασισμού, ο Κόκκινος Στρατός,
κάτω από τη λαμπρή κατου
Βασίλη Κωστή θοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος, με επικεφαλής τον Στάλιν, υψώνει την Κόκκινη
Σημαία στο Ράιχσταγκ. Το ρολόι έδειχνε 21
ώρες και 50 λεπτά.
Λίγες μέρες μετά, και συγκεκριμένα στις 9
Μαΐου, η Γερμανία γονατισμένη από τα συντριπτικά χτυπήματα του Κόκκινου Στρατού,
υπογράφει την άνευ όρων παράδοσή της.
Οι αντιπρόσωποι της Ανώτατης Γερμανικής
Στρατιωτικής Διοίκησης υπογράφουν το τελικό έγγραφο συνθηκολόγησης μπροστά
στην αντίστοιχη σοβιετική αντιπροσωπεία,
με επικεφαλής τον στρατάρχη Ζούκοφ και
την αντιπροσωπεία των Συμμάχων. 9η
Μαΐου 1945 – η μέρα της Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών.
Η Γερμανία είχε εισβάλει στη Σοβιετική
Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941, παραβιάζοντας το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης.
Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα:
Εκατοντάδες μεραρχίες· τα τρία πέμπτα του
γερμανικού στρατού είχαν εισβάλει στη Σοβιετική Ένωση. Το 1942 ο Χίτλερ – επικεφαλής του γερμανικού ιμπεριαλισμού–, δήλωνε δημόσια ότι στόχος του ήταν ο
διαμελισμός της Σοβιετικής Ένωσης. Ο Στάλιν, στον πρώτο ραδιοφωνικό του λόγου
δώδεκα μέρες μετά τη δόλια επίθεση της
Γερμανίας, είχε προβλέψει την ήττα του
«φαντασμένου εχθρού». Η Ναζιστική Γερμανία, ο γερμανικός φασισμός, ο γερμανικός καπιταλισμός-ιμπεριαλισμός, συνετρίβη
στο σοβιετικό έδαφος και κανένας πλαστογράφος δεν θα μπορέσει να σβήσει αυτή
την ιστορική αλήθεια. Στο Δυτικό Μέτωπο η
Γερμανία είχε κάνει περίπατο. Στο Ανατολικό Μέτωπο, το Ανώτατο Γερμανικό Στρατιωτικό Επιτελείο είχε υπολογίσει σωστά
τον ρωσικό χειμώνα. Οι Γερμανοί επιτελάρχες δεν ήταν ανιστόρητοι· εξαπέλυσαν την
επίθεσή τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης το καλοκαίρι. Ωστόσο, τι ήταν εκείνο
που δεν είχαν υπολογίσει σωστά; Δεν υπολόγισαν τις ικανότητες του Κόκκινου Στρατού και τις αστείρευτες εφεδρείες του. Δεν
μέτρησαν σωστά την ισχύ και το βάθος της
σοβιετικής οικονομίας, την ισχύ και το βάθος του σοσιαλιστικού συστήματος ούτε την
ανωτερότητα του σοσιαλισμού.
Ειρήσθω εν παρόδω, σήμερα, οι αντιθέσεις
και η αδυναμία του καπιταλισμού να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία
του κορωνοϊού, αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός δεν είναι παρά ένα οπισθοδρομικό

κοινωνικό οικονομικό σύστημα.
Εν πάση περιπτώσει, πίσω στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο, πίσω στο Ανατολικό
Μέτωπο.
Παρότι οι Γερμανοί επιτελάρχες δεν ήταν
ανίδεοι, έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους,
πρώτ’ απ’ όλα για τους σοβιετικούς ανθρώπους που με την καθοδήγηση μιας εξαίρετης πολιτικοστρατιωτικής ηγεσίας, πραγματοποίησαν κατορθώματα τα οποία μόνο
στους αρχαίους ελληνικούς μύθους συναντά κανείς.
Απονενοημένη στο διηνεκές, η οποιαδήποτε προσπάθεια εξίσωσης του φασισμού, που δεν είναι παρά η πιο ακραία
μορφή διακυβέρνησης του καπιταλισμούιμπεριαλισμού, με τον υπαρκτό σοσιαλισμό
και τον κομμουνισμό, η εξίσωση του Χίτλερ
με τον Στάλιν. Απέλπιδες, απεγνωσμένες,
συνεχείς προσπάθειες όλες οι ανιστόρητες
εξισώσεις.
Οι λαοί της υφηλίου πάλεψαν ηρωικά στον
Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο ο οποίος με
την εισβολή της Γερμανίας στη Σοβιετική
Ένωση έλαβε αντιφασιστικό αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα. Η Σοβιετική Ένωση σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος. Πάνω από είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι έδωσαν τη ζωή
τους για να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από
τη φασιστική πανούκλα.
Ο κυπριακός λαός, ύστερα από την ιστορική
απόφαση του ΑΚΕΛ, πήρε μέρος μαζικά
στον Μεγάλο Αντιφασιστικό Πόλεμο των
Λαών.
Στην Ελλάδα, το ΚΚΕ που ήταν παράνομο,
πρωτοστάτησε στην απόκρουση πρώτα της
ιταλικής εισβολής και αμέσως μετά στην
αντίσταση στη γερμανική εισβολή και κατοχή.
Το ΚΚΕ η κύρια δύναμη της Εθνικής Αντίστασης – η ψυχή του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Το Ανατολικό Μέτωπο αποδείχθηκε ο τάφος
της Γερμανίας. Εκεί αποφασίστηκε εν πολλοίς η πορεία του Δεύτερου Παγκοσμίου
Πολέμου και η ήττα του άξονα Γερμανίας,
Ιταλίας και Ιαπωνίας από τις συμμαχικές
δυνάμεις.
Η Γερμανία δέχθηκε ανεπανόρθωτα στρατιωτικά και ηθικά πλήγματα από τον Κόκκινο
Στρατό στις ιστορικές μάχες του Κουρσκ
(καλοκαίρι ηττήθηκαν τα γερμανικά στρατεύματα) και του Στάλινγκραντ.
Μετά το Κουρσκ και το Στάλινγκραντ, ο Κόκκινος Στρατός περνά στην αντεπίθεση.
Προελαύνει ακάθεκτος με προορισμό το Βερολίνο, την καρδιά της Ναζιστικής Γερμανίας, την καρδιά του γερμανικού φασισμού.
Καθ' οδόν συνδυάζει τη δράση του με τα
αντιστασιακά κινήματα και οργανώσεις των
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, καθοδηγητές των οποίων ήταν οι κομμουνιστές,
και συμβάλλει στην απελευθέρωση των
σκλαβωμένων λαών.

Αποφασιστική σημασία για την έκβαση του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε η συμμετοχή της παγκόσμιας εργατικής τάξης και
όλων των εργαζομένων, με επικεφαλής τα
κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα, πρωτομάχους και εμψυχωτές στον Μεγάλο Πατριωτικό Αντιφασιστικό Πόλεμο των Λαών.
Η συντριβή του φασισμού απέδειξε ότι ο
σοσιαλισμός είναι το πιο σίγουρο στήριγμα
για την υπόθεση της πραγματικής και διαρκούς ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου. Ακόμα, ο
σοσιαλισμός δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες στην πάλη των λαών για κοινωνική απελευθέρωση.
Δημιουργήθηκε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο στην Ανατολική Ευρώπη και λίγο αργότερα η Νέα Κίνα. Δυνάμωσε το εργατικό
και το ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό
κίνημα στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες της Δύσης. Από τη μια άκρη της γης
ίσαμε την άλλη ξεκίνησαν αντιαποικιακοί
αγώνες. Η φλόγα της ένοπλης αντίστασης
των ανυπότακτων ηρωικών λαών της Ινδοκίνας φούντωσε και απλώθηκε πέραν της
ασιατικής ηπείρου. Σήμερα, η συντριπτική
πλειοψηφία των ανθρώπων του πλανήτη
ζει σε συνθήκες Κοινωνικού Μεσαίωνα.
Αποτέλεσμα της βασικής αντίθεσης του καπιταλισμού, κοινωνική παραγωγή αλλά ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι
κρίσεις υπερπαραγωγής που φέρνουν οικονομική κρίση και ύφεση. Εκατομμύρια άνθρωποι δοκιμάζονται, εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν και οι πρόσφυγες από τους
πολέμους –που προκαλούνται από το κυνήγι του μεγάλου και ως επί το πλείστον
παρασιτικού κεφαλαίου για μέγιστο κέρδος–
αμέτρητοι. Με τον τρόπο που αντιμετωπίζει
ο καπιταλισμός την πανδημία ξεσκεπάζεται
η ασπλαχνία και η παλιανθρωπιά του.
Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη μεγάλη
αλλαγή, για μια πραγματική Αναγέννηση,
που θα λύσει και τη βασική αντίθεση, κοινωνική η παραγωγή, ατομική η ιδιοκτησία
των μέσων παραγωγής.
Η συλλογικότητα στην ημερήσια διάταξη. Ο
ατομικισμός στον κάλαθο των αχρήστων.
Είναι όλα έτοιμα. Καθυστερεί η ανάπτυξη
και οργάνωση του υποκειμενικού παράγοντα. Όμως θα ’ρθουν μέρες που θα συμβούν αλλαγές που δεν συνέβησαν για δεκαετίες. Πρώτα και κύρια, αλλαγές στις
συνειδήσεις και στην ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων.
Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών, κληρονομιά στο οπλοστάσιό μας. Κληρονομιά που
φωτίζει άπλετα τους αγώνες μας και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη μας στο Αύριο
που αστραποβολά.

Η Κύπρος δεν είναι Αλεξανδρέττα!
Περί συνομοσπονδίας και προσάρτησης
Του Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ
Ραούφ
Ντενκ τ ά ς
μέχρι το 1996,
κατηγορούσε
την Τουρκία ότι
«δεν είχε όραμα» επειδή δεν
υιοθετούσε επίσημα την πρότασή του για συνομοσπονδία,
η οποία στηριζόταν σε περιορισμένη συνεργασία ανάμεσα σε
δύο κυρίαρχα κράτη.
Ο Ντενκτάς το 1994 απογοητευμένος έλεγε ότι «οι αμφιταλαντεύσεις που πηγάζουν από
την έλλειψη κοινού οράματος
ανάμεσα σε εμάς και στην
Τουρκία ήταν ο λόγος που πέρασαν τόσα χρόνια άδικα».
Στην τελική, η Τουρκία υιοθέτησε την στάση που ήθελε ο
Ντενκτάς και ανακοίνωσε το
1997 ότι επίσημη της πολιτική
είναι η συνομοσπονδία, που θα
ιδρυόταν στη βάση περιορισμένης συνεργασίας ανάμεσα στα
δύο κυρίαρχα κράτη.
Ο Ντενκτάς ήταν εξαιρετικά ευχαριστημένος με αυτήν την εξέλιξη. «Επιτέλους η κυβέρνηση
της Τουρκικής Δημοκρατίας ‘κατέβηκε στο γήπεδο’ με ένα ρεαλιστικό όραμα», έλεγε.
Φυσικά αυτό που δεν είχε λεχθεί στην κοινή γνώμη ήταν ότι
αυτός ο ελιγμός της κυβέρνησης της Τουρκικής Δημοκρατίας, πήγαζε από το γεγονός ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποδέχθηκε την Τουρκία ως υποψήφια χώρα για ένταξη, στην
Σύνοδο Κορυφής του 1996 στο
Λουξεμβούργο!
Εκ πρώτης όψεως ο Ντενκτάς
και η Τουρκία συνεργάστηκαν
και υποστήριζαν την συνομοσπονδία…
Ήταν προφανές ότι αυτή η πολιτική δεν θα γινόταν αποδεκτή
από την διεθνή κοινότητα.
Ωστόσο, η Τουρκία βρισκόταν
σε διαδικασία παζαρέματος με
την ΕΕ και χρησιμοποιούσε το
«χαρτί» της Κύπρου…
Σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, ο
Ντενκτάς απειλούσε με προσάρτηση. Αν η συνομοσπονδία
δεν γινόταν αποδεκτή, το επόμενο βήμα θα ήταν η προσάρτηση του βορρά.
Εν τούτοις, στην διαδικασία του
Σχεδίου Ανάν η Τουρκία εγκατέλειψε την συνομοσπονδία και
εμπόδισε την προσάρτηση που
τόσο πολύ ήθελε ο Ντενκτάς.
Συνομοσπονδία και προσάρτηση
Η θέση της συνομοσπονδίας
και η προσάρτηση δεν είναι η
πρώτη φορά που συναντιούνται στην ιστορία της Τουρκίας.
Το 1939 πριν την προσάρτηση
της Αλεξανδρέττας (Χατάι), η
Τουρκία πρότεινε συνομοσπονδοποίηση της Αλεξανδρέττας
που βρισκόταν υπό την σφαίρα
επιρροής της Γαλλίας.
Η πρόταση συνομοσπονδίας
που παρουσίασε η Τουρκία στη
Γαλλία στις 11 Ιανουαρίου
1937, συμπίπτει με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν από
τον Ντενκτάς και τώρα μέσω
του Τατάρ.
Σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, η Συρία, ο Λίβανος και η
Αλεξανδρέττα θα σχημάτιζαν

Ο

Συνομοσπονδία. Αυτά τα τρία
κράτη θα ήταν ξεχωριστά και
κυρίαρχα και θα κατείχαν όλες
τις αρμοδιότητες εκτός από αυτές που θα μεταβιβάζονταν
στην Συνομοσπονδία. Αυτές οι
αρμοδιότητες ήταν οι εξής: οι
εξωτερικές σχέσεις, η νομισματική ένωση και η τελωνειακή
ένωση.
Η εκτελεστική εξουσία θα
ασκείτο από την Επιτροπή που
θα απαρτιζόταν από ίσο αριθμό
επιτρόπων, που θα εκλεγόνταν
ξεχωριστά από τα κοινοβούλια
των συνομόσπονδων κρατών.
Η Γαλλία και η Τουρκία θα υπέγραφαν μία συμφωνία που θα
εγγυόταν την εδαφική ακεραιότητα της Αλεξανδρέττας απέναντι σε οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή.
Αυτή η συμφωνία εγγύησης θα
διασφάλιζε την ουδετερότητα
της Αλεξανδρέττας και το καθεστώς που προνοούσε η συμφωνία.
Το σύνταγμα της Αλεξανδρέττας
δεν θα μπορούσε να αλλάξει αν
δεν το ενέκριναν οι κυβερνήσεις
της Γαλλίας και της Τουρκίας!
Όπως φαίνεται, το μοντέλο συνομοσπονδίας που πρότεινε η
Τουρκία για την Αλεξανδρέττα
και η θέση της συνομοσπονδίας
που προτείνει για την Κύπρο
συμπίπτουν απόλυτα.
Το 1939, δύο χρόνια μετά την
πρόταση συνομοσπονδίας, η
Τουρκία προσάρτησε την Αλεξανδρέττα.
Μπορεί η Τουρκία να κάνει
κάτι παρόμοιο στην Κύπρο;
Δεν νομίζω!
Στο τέλος της δεκαετίας του
1930 η Γαλλία δεν είχε πλέον
προσδοκίες για την Αλεξανδρέττα. Από την άλλη, αποζητούσε την στήριξη της Τουρκίας
στην απαρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου απέναντι
στην Ναζιστική Γερμανία. Μάλιστα, το 1939 είχαν υπογράψει
η Γαλλία, η Αγγλία και η Τουρκία, μία συμφωνία που προέβλεπε συνεργασία απέναντι
στον κίνδυνο του Χίτλερ.
Εν συντομία, ο ουσιαστικός λόγος για τον οποίο η Γαλλία
έκλεισε τα μάτια στην προσάρτηση της Αλεξανδρέττας ήταν
τα πολεμικά συμφέροντα της
χώρας.
Σήμερα η Κύπρος είναι μία
χώρα μέλος της ΕΕ. Και η
Τουρκία είναι ενσωματωμένη
στον Δυτικό κόσμο - από την
οικονομία μέχρι την άμυνα…
Η προσάρτηση της βόρειας Κύπρου σημαίνει ολοκληρωτική
αποκοπή των δεσμών της
Τουρκίας με την Δύση. Με άλλα
λόγια, σημαίνει απομάκρυνση
της Τουρκίας από τη Δύση και
τοποθέτησή της στην Ανατολή
- δίπλα στη Ρωσία και στο Ιράν.
Αυτό θα συνιστούσε ένα εγκληματικό λάθος με καταστροφικά
αποτελέσματα για τον λαό της
Τουρκίας.
Οι Τουρκοκύπριοι, από την
άλλη, θα σταθούν ενάντια σε
ένα τέτοιο εγχείρημα, με όλες
τους τις δυνάμεις, καθώς «κυπριοποιούνται» όλο και περισσότερο με την αντίσταση τους
στον πόλεμο κουλτούρας του
Ερντογάν.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Ένα μικρό βηματάκι μπροστά…

Της Έλισσα
Ξενοφώντος
Φιλόλογος

Έ

να μικρό βηματάκι
μπροστά και όλα καλά. Άρχισε
κάπως η ζωή μας να ξαναμπαίνει σε κάποιους πιο ελεύθερους
ρυθμούς θα έλεγα, όμως όπως
και να το κάνουμε δεν μοιάζουν
με τους παλιούς. Άνοιξαν οι καφετέριες και τα εστιατόρια σε
εξωτερικούς χώρους, τα κομμωτήρια και οι αισθητικοί,. Και
τα καταστήματα… Μια χαρά θα
έλεγε κανείς, ένα ακόμη βηματάκι μπροστά και ο Θεός ας
βοηθήσει!
Αυτά είναι τα υλικά πράγματα
που μας έλειψαν όλο αυτό το
διάστημα μα υπάρχουν κι άλλα
που καμιά σχέση δεν έχουν με
αυτά. Τι άραγε έχουμε πεθυμήσει περισσότερο; Από όλα πιστεύω, νοσταλγούμε και αποζητούμε
την
ανθρώπινη
παρουσία που μας δίνει θαλπωρή, ένα χαμόγελο όχι μέσα
από τις οθόνες του Facetime,
μια αγκαλιά και ένα τσούγκρισμα του ποτηριού. Μια προσωπική επαφή για ένα καφέ ή ποτό
ή ακόμα για να ένα ποτήρι νερό.
Κι αυτό αρκετό είναι και μας κάνει να νοιώθουμε καλά.
Κάποια αλλαγή έγινε μέσα μας,
αυτό είναι το σίγουρο, αλλά δεν
νομίζω να είναι η αλλαγή που
θα θέλαμε. Μάθαμε στην στενοχώρια και σε αυτό το ψυχοπλάκωμα και δεν είναι εύκολα
να το ξεπεράσουμε. Η ζωή μας
μέσα στους καθημερινούς ρυθμούς της λειτουργεί «μια χαρά».
Μονότονα θα ήταν καλύτερα να
πω. Όμως το «μια χαρά» ισχύει
με τα δεδομένα του εγκλεισμού.
Το αστείο είναι ότι ξεχάσαμε
πια, με τι πρέπει να την συγκρίνουμε. Πώς ήταν η ζωή μας
προηγουμένως; Δεν θυμάμαι
ακριβώς για να απαντήσω σε
αυτό το ερώτημα… Θα πρέπει
να το σκεφτώ πολύ και δεν
θέλω στα αλήθεια… γιατί θα
νοιώσω λύπη…
Τι γίνεται τώρα! Ας χαρούμε όλοι
την ελευθερία που μας δίνουν
τα σημερινά μέτρα της κυβέρνησης. Μας έχει λείψει αυτή η
ελευθερία γιατί από τα Χριστού-

γεννα κρατάει αυτή η φυλακή.
Πέρασαν 4-5 μήνες. Χάσαμε και
τον λογαριασμό. Τώρα τι πεθυμήσαμε; Μα έχει σημασία
άραγε; Ένα συγκεκριμένο πράγμα δεν μου έρχεται στο μυαλό
να πω την αλήθεια. Θα έλεγα
ΟΛΑ. Και αν καθίσω να τα απαριθμήσω ίσως να χρειαστώ
πολύ χαρτί και μελάνι. Θα το
κάνω όμως γιατί πρέπει να το
αγγίξουμε κι αυτό το θέμα κι ας
πονάει λίγο ή πολύ… δεν έχει
τόση σημασία!
Θα έλεγα πεθύμησα τα ψώνια
στο εμπορικό κέντρο. Τις βιτρίνες, που θα τις έχουν στολίσει
με ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά
ρούχα. Και θα επικρατούν τα
απαλά χρώματα και σε κοντό
μανίκι…όλες οι επιλογές και
λουλουδάτα! Λουλουδάτα φορέματα και μπλούζες, λουλουδάτα
μαγιό κλπ. Πολλά λουλούδια,
όπως αυτά στον κήπο. Και άντε
λίγο ακόμα, άντε μια ακόμα
προσπάθεια να βάλουμε πολλά
λουλούδια που μυρίζουν στο
μυαλό και στην ψυχή και να
φτιάξουμε ένα πάρκο γεμάτο
από ποικιλία λουλουδιών και όχι
μόνο. Θα μπορούμε να αναπολούμε και αυτές τις μυρωδιές.
Ποια να πρωτοσκεφτώ! Μου
αρέσει η μυρωδιά του άγριου
τριαντάφυλλου του ροζ ή του
άσπρου, που τη βρίσκει κανείς
σε μια αυλή ενός χωριού. Μα
και τα δυο, το ίδιο όμορφα μυρίζουν. Κι αυτές οι «λουβανούδες»! Το αγαπημένο μου…
άρωμα. Δεν υπάρχει φυσικά καλύτερο από το γιασεμί και τη
γαρδένια. Τα θέλω όλα να τα μυρίσω και μετά; Ας σκεφτώ όμως
τα ψώνια! Κι εκεί που λες, «θα
κάνω μια θεραπεία», με την
αγορά πολλών ρούχων, σκέφτεσαι και λες… Άραγε θα πάμε
διακοπές αυτό το χρόνο; Κι άλλες σκέψεις μπαίνουν στο
μυαλό και άλλες ανησυχίες και
προβληματισμοί σε καταβάλλουν. Τίποτε δεν είναι σταθερό
και σίγουρο πλέον. Την μία
έτσι… την άλλη διαφορετικά και
είμαστε στα πάνω κάτω. Η σταθερότητα είναι πολύ βασική
προϋπόθεση για τη ψυχική μας
υγεία. Αλλά ποιος μας την εγγυάται άραγε; Ας πιαστούμε
από το γεγονός ότι όλοι έχουμε
εμβολιαστεί έστω μια φορά με

την πρώτη δόση. Είναι και αυτό
κάτι που μας δίνει παρηγοριά.
Σε λίγο καιρό όλοι θα μπορούμε
να νοιώθουμε πιο ασφαλείς.
Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι θα πρέπει να ακολουθάμε
τα μέτρα ασφάλειας που τηρούμε όλο αυτό τον καιρό. Συνήθεια μας έγιναν και ακόμα
όταν καταργηθούν αυτά, η υποψία θα υπάρχει στο μυαλό μας,
για ένα νέο ιό, που μπορεί να
καραδοκεί και να παρουσιαστεί
έτσι ξαφνικά και απρόσμενα.
Φόβος! Σοβαρό θέμα ο φόβος.
Φοβάσαι κάτι που δεν το γνωρίζεις και δεν ξέρεις πώς να το
αντιμετωπίσεις. Μας έχει μείνει
φόβος, αυτό είναι γεγονός.
Ποιος μπορεί να το αρνηθεί. Κι
αν δεν τον έχουμε νοιώσει για
μας, τον έχουμε νοιώσει για κάποιον άλλο που πέρασε δύσκολα ή περνά δύσκολα αυτές
τις μέρες και φοβάται. Φοβόμαστε τι θα του συμβεί και πώς θα
αντιμετωπίσει την μια ή την
άλλη κατάσταση.
Θα ήθελα ένα πάρτι στον κήπο
με μουσικές και χορό… απ΄όλα!
Μέσα στον εγκλεισμό όλοι γίναμε οι πιο καλοί μάγειροι και
μαγείρισσες πρέπει να ομολογήσω. Από παραδοσιακά φαγητά και γλυκά μέχρι διεθνή
κουζίνα. Με πολλά σιρόπια και
φρέσκα κρέμα, σαντιγή και
πολλά φρούτα για τον στολισμό.
Δεν ξέρω πόσα έχουμε δοκιμάσει αυτό το χρόνο και τον περσινό αλλά βρίσκω, όσα δεν
έχουμε φτιάξει και γευτεί, ποτέ
στη ζωή μας. Φαγητά και γλυκά
όλα μαζί σε ένα όμορφο τραπέζι
για φίλους και γνωστούς.
Κι αφού σκέφτομαι για πράγματα που πεθύμησα ας πως
και τα πιο γυναικεία. Τα έχω
πραγματοποιήσει ήδη σχεδόν
όλα, όπως όλες οι γυναίκες πιστεύω μέχρι σήμερα, αλλά ας
τα αναφέρω γιατί πολλή χαρά
μάς δίνουν. Κούρεμα, βαφές,
μανικιούρ και πεντικιούρ, ένας
καθαρισμός προσώπου, ένα
μασάζ, ψεύτικες βλεφαρίδες...
Θα ήθελα να περιγράψω τις μικρές αυτές χαρές σε βάθος
αλλά ας αρκεστώ να πω ότι δίνουν πραγματική χαρούλα. Το
ραντεβού, η όλη διαδικασία γενικά σε αναστατώνει! Η παλιά
κουβέντα στο κομμωτήριο … κι

αυτή πλάκα έχει. Μόνο όσες το
έχουν ζήσει ή ζουν, θα καταλαβαίνουν τι λέω. Για τις γυναίκες
γενικά όλα αυτά αποτελούν «ιεροτελεστία». Θα έλεγα είναι μια
ανάπαυλα από τις έγνοιες της
εβδομάδας που πέρασε αλλά
και των άλλων που θα έρθουν.
Εκεί βρίσκεις τις φίλες σου και
αυτές τις μέρες και δεν σταματάς να μιλάς και να ρωτά και να
γελάς και να ζεις πραγματικά.
Ναι, το κομμωτήριο, ο χώρος
συνάντησης της παρέας. Εκεί
παίρνονται και οι πιο τρελές
αποφάσεις. Η αλλαγή στα παραδοσιακά. Κοντό μαλλί, τελείως ίσιο ή ακόμα κόκκινο
χρώμα. Κάτι που δεν έχεις ξαναδοκιμάσεις και θα το κάνεις
τώρα γιατί σκέφτεσαι ότι μπορεί
να μην μπορέσεις ξανά. Και η
ικανοποίηση της αλλαγής. Βγαίνεις από το κομμωτήριο, ένα
νέο αναζωογονημένο άτομο και
πάνω από όλα, βάζεις κι ένα
χαμόγελο στα χείλη, το κολλάς
εκεί σταθερά και όλα καλά. Είσαι έτοιμη για ένα άλλο αγώνα
που «ήθελεν προκύψει»!
Ένα θέατρο! Αυτό πολύ το πεθύμησα. Δεν θυμάμαι καν την
τελευταία φορά που πήγα. Χορτάσαμε από φαϊ αυτό είναι το
σίγουρο. Από πνευματική ζωή
όχι. Η μόνη μας τροφή… η τηλεόραση κι αυτές οι φτηνές ή
όχι ελληνικές και κυπριακές σειρές γιατί εδώ που τα λέμε ποιος
τολμά να θέλει να δει πλέον ειδήσεις. Φτου φτου… έξω από
εδώ, θα λέγαμε… Γιατί άλλο
από τον κορωνοϊό και τους θανάτους και τους διασωληνωμένους και τα κρούσματα και τις
αποφάσεις των κυβερνήσεων
για τα μέτρα και τα παραμέτρα
και τα παράνομα δεν ακούμε
πλέον. Οι σειρές αυτές λοιπόν
ήταν η παρέα μας στην απομόνωση των τόσων μηνών. Δίνουν όμως από την άλλη, αυτήν
τη σταθερότητα στον χρόνο.
Την Δευτέρα στις …στο κανάλι… αυτή η σειρά… Σκέφτομαι πόσο έχει να κάνει αυτό με
τους αυτιστικούς που θέλουν
μια σταθερή ρουτίνα. Κι εμείς
έτσι χρειαζόμαστε αυτόν τον
καιρό. Και συνηθίσαμε και δεν
νομίζω εύκολα να μπορούμε να
ξεκολλήσουμε. Άρα θα έλεγα ότι
πολλά είναι τα προβλήματα που
συσσωρεύτηκαν σε όλους τους
τομείς της ζωής μας.
Ένα μηνυματάκι ψες από φίλες,
ότι έβαλαν και τη δεύτερη δόση
του εμβολίου… και τι έγινε δεν
λέγεται! Χαμός οι καρδούλες και
τα yes και τα likes και όλα… Και
μετά οι προσκλήσεις για καφέ
και για φαγητό υπαίθρια…
Όλες αυτές οι σκέψεις και όλα
αυτά τα συναισθήματα «κούλιασαν» στην ψυχή μας, αλλά
πολύ ανακατεμένα είναι τελικά.
Δεν βγάζουμε νόημα στα θέλω
μας, στα πρέπει μας και όλα
βρίσκονται στο αέρα. Χαρά
«μισή» θα έλεγα. Όμως κάτι πιο
ελπιδοφόρο είναι… και όλοι
αυτή την στιγμή, αυτό χρειαζόμαστε!

Ένα βήμα πριν την Διχοτόμηση:
Ευθύνες και υποχρεώσεις

Έ

ν α
βήμα
πριν
την Διχοτόμηση: Ευθύνες και υποχρεώσεις
Στην
επιστήμη
της
Ιστορίας, ένα
από τα βασικά διδάγματα είναι
ότι τα ιστορικά γεγονότα αποτελούν κρίκους μιας αλυσίδας
που πάει πολύ πίσω, και όχι
ουρανοκατέβατα συμβάντα
που απλά ήρθαν, χωρίς λόγο
και αιτία. Το αξιοσημείωτο γεγονός της Άτυπης Πενταμερούς
που έλαβε χώρα στα τέλη Απριλίου του 2021, ήταν το ότι η
τουρκική πλευρά έθεσε για
πρώτη φορά ζήτημα λύσης δύο
κρατών. Το γεγονός αυτό είναι
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας
που πάει κάποια χρόνια πίσω
και δεν πρέπει να ιδωθεί ως μεμονωμένο γεγονός. Το ότι η
Τουρκία αποτελεί το βασικό
εμπόδιο για την επίλυση του
κυπριακού προβλήματος, θα
ήταν πλεονασμός να αναφέρεται κάθε φορά. Το ότι όμως η
ελληνοκυπριακή πλευρά, δεν
έκανε όσα έπρεπε προς την κατεύθυνση της λύσης, και αυτό
το σημειώνω με μεγάλες δόσεις
επιείκειας, θα πρέπει να καταγραφεί αναλυτικά για να μπορέσουμε να αποδώσουμε ευθύνες και να αναλάβουμε τις
ανάλογες υποχρεώσεις.
Η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, Αβέρωφ Νεοφύτου (και
Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου
Β’) παραδέχτηκε διά στόματος
του διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι το
2017 στο Κραν Μοντανά φτάσαμε μια ανάσα από τη λύση.
Από τότε μέχρι τον Οκτώβρη
του 2020 που άλλαξε η ηγεσία
της τουρκοκυπριακής κοινότητας, για 3,5 περίπου χρόνια, η
δική μας πλευρά όχι μόνο δεν
επεδίωξε τη συνέχιση των συνομιλιών, αλλά έκανε ότι ήταν
δυνατόν για να την αναβάλει,
άλλοτε ψάχνοντας την ακριβή
ημερομηνία του πλαισίου Γκουτέρρες (30 Ιουνίου ή 4 Ιουλίου),
άλλοτε χτίζοντας τριμερείς συνεργασίες με κράτη της περιοχής που θα προστάτευαν την
ΑΟΖ μας (είδαμε πόσο μας
προστάτευσαν), και άλλοτε επιδιώκοντας να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία μέσω ΕΕ,
που τελικά έβαλαν σε μια
μαύρη λίστα κάποια μέλη του
πληρώματος κάποιων από τα
γεωτρύπανα της Τουρκίας.
Ταυτόχρονα, και για όλο αυτό
το διάστημα ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξαφάνισε από τις
ομιλίες του τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, την οποία
επανεμφάνισε αμέσως μετά
που εκλέγηκε ο δηλωμένος διχοτομιστής Ερσίν Τατάρ. Αφού
βέβαια αρνήθηκε την πρόταση
Ακιντζί τον Απρίλιο του 2018

για να καταστεί το Πλαίσιο
Γκουτέρες στρατηγική συμφωνία, κάτι που θα ενίσχυε σημαντικά την προσπάθεια Ακιντζί
για επανεκλογή αλλά και θα
αποτελούσε μεγάλο βήμα προς
την λύση Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας. Όλα αυτά δεν
αποτελούν άποψη αλλά είναι
γεγονότα τα οποία μπορούν να
επιβεβαιωθούν από τις σχετικές δημοσιεύσεις.
Και ασφαλώς παράλληλα με τα
πιο πάνω, ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος σήμερα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της
Άτυπης Πενταμερούς ως επιτυχία της ελληνοκυπριακής διπλωματίας που κατάφερε να
αποτρέψει τη λύση δύο κρατών, συζητούσε πίσω από κλειστές πόρτες τη λύση διχοτόμησης και μάλιστα την πρότεινε
στην ίδια την Τουρκία. Για αυτό
υπάρχουν πολλές παραδοχές,
μεταξύ άλλων και του Αρχιεπισκόπου. Γιατί λοιπόν θα ανέμενε κανείς η Τουρκία να προσερχόταν
στην
Άτυπη
Πενταμερή και να συζητούσε
λύση ομοσπονδίας ή να προέβαινε στην παραμικρή υποχώρηση από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι πλέον στην
ελληνοκυπριακή ηγεσία βρέθηκε για πρώτη φορά κάποιος
που συζητά τη λύση δύο κρατών;
Οι ευθύνες είναι εκεί, και είναι
προφανείς. Σε ότι αφορά όμως
τις υποχρεώσεις για το αύριο,
πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να
τις επωμιστούμε όλοι. Σήμερα
δεν αρκεί να απορρίπτουμε τη
διχοτόμηση. Δεν αρκεί να βροντοφωνάζουμε ότι δεν συμβιβαζόμαστε με την κατοχή και τα
δύο κράτη. Θα πρέπει ταυτόχρονα να απαιτούμε την επανένωση, να συζητάμε και να
εξηγούμε γιατί είναι ο μόνος
δρόμος. Θα πρέπει να την ψηφίζουμε την επανένωση, αύριο
στις βουλευτικές εκλογές, μεθαύριο στις προεδρικές. Γιατί
μόνο έτσι θα διατηρήσουμε την
ελπίδα ζωντανή, όταν απαλλαγούμε από τις πολιτικές ηγεσίες
που επιδιώκουν το προσωπικό
τους συμφέρον και θυσιάζουν
την πατρίδα μας, και όταν δώσουμε δύναμη σε εκείνες τις
πολιτικές παρατάξεις που ιστορικά απέδειξαν ότι και θέλουν
και μπορούν να παραδώσουν
στις επόμενες γενιές μια Κύπρο
ενωμένη χωρίς στρατούς κατοχής. Και σήμερα η ενδυνάμωση
της Αριστεράς είναι εγγύηση
αλλαγής, για το μέλλον των
παιδιών μας και της Κύπρου
μας.
Αλέξης Αλέκου
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Υποψήφιος Βουλευτής ΑΚΕΛ
Λάρνακας

12 | Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Από την πτώση της Πόλης στους Φράγκους 1204 μέχρι την
πτώση στους Τούρκους 1453 – Το «Χρονικό του Μορέως»
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ
Μέρος 4ο
Οι Πέντε Σταυροφορίες
πό το 1096 μέχρι το
1396 έγιναν συνολικά
πέντε Σταυροφορίες από
τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης με στόχο να ενισχυθεί η
Βυζαντινή αυτοκρατορία στην
υπεράσπιση των Αγίων Τόπων που κινδύνευαν
από τους Σελτζούκους Τούρκους. Όπως αποδείχθηκε όμως, ο απώτερος στόχος δεν ήταν μόνο
η απελευθέρωση των Αγίων Τόπων αλλά ο επεκτατισμός των Δυτικών στο Βυζάντιο και στην
ανατολική Μεσόγειο και η επιβολή του Καθολικισμού.
Κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών έπεσε και η
Κύπρος στον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο, η Πελοπόννησος στους Φράγκους και κατά την τέταρτη
Σταυροφορία (1202 – 1204), έπεσε η ίδια η Κωνσταντινούπολη στους Φράγκους. Κατά την
πτώση της Πόλης οι σταυροφόροι επιδόθηκαν
σε φοβερές λεηλασίες και για να ατιμάσουν και
εξευτελίσουν το Ορθόδοξο Πατριαρχείο διόρισαν
σαν «πατριάρχη» ..... μια πόρνη!
Η κοινή αντίδραση και η αντίσταση των Βυζαντινών της Νίκαιας, της Τραπεζούντας και της Ηπείρου ενάντια στους Φράγκους, έφερε καρποφόρα
αποτελέσματα γιατί οι Φράγκοι διώχτηκαν από
την Πόλη το 1261. Οι Φράγκοι όμως παρέμειναν
στην κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο
πολύ πιο ύστερα από το 1261 ενώ οι Βενετοί
παρέμειναν στην Κρήτη μέχρι το 1669 και στα
νησιά του Ιονίου μέχρι τους Ναπολεόντιους πολέμους. Η παρουσία λοιπόν των Φράγκων και
των Βενετών στον ελληνικό χώρο ήταν επόμενο
να επηρεάσουν όχι μόνο τον τρόπο διοίκησης
των περιοχών που βρίσκονταν στην κατοχή τους
αλλά και τη λογοτεχνία μας.
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ
Πλάϊ στην ποίηση, αναπτύχθηκε και ο πεζός λόγος. Το «Χρονικόν του Μορέως» ένα κείμενο στον
πεζό λόγο, γράφτηκε γύρω στα 1300 και πιστεύεται ότι το έγραψε Φράγκος που γνώριζε τα ελληνικά. Νεότεροι μελετητές, όπως ο Τζ. Σπαντάρο
και ο Χ. Λωριέλ, υποστηρίζουν πως το αρχικό
κείμενο γράφτηκε στα γαλλικά και το ελληνικό
Χρονικό είναι μετάφραση. Τα δύο χειρόγραφα
που σώθηκαν είναι της Κοπεγχάγης (που είναι
και το παλαιότερο) και του Παρισιού.
Στην αρχή, το Χρονικό κάνει μια σύντομη ανασκόπηση της 1ης και 4ης Σταυροφορίας, την
άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, την
ίδρυση της λατινικής αυτοκρατορίας καθώς και
της ελληνικής της Νίκαιας. Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναφέρεται στην κατάκτηση του Μορέως
(της Πελοποννήσου) από τους Φράγκους και την
διοίκηση του από διάφορους «αυθέντες» ή πρίγκιπες ή τους «βάιλους» τους αντιπροσώπους
τους.
Η ιστορική αξία του «Χρονικού» είναι σημαντική
γιατί μας δίνει εικόνες από τη μεσαιωνική ζωή
της Ελλάδας. Οι πρίγκιπες που αναφέρονται στο
Χρονικό είναι: Καμπανέσης (1204 – 1209), Βιλλαρδουίνος (1209 – 1218), Γοδοφρείδος Β’ (1218

Α

– 1246) και Γουλιέλμος Β’ (1246 – 1278). Το
«Χρονικό» αποτελείται από 9,235 στίχους και
αφηγείται τα γεγονότα της διοίκησης στο Μοριά
ως το 1292. Όταν πέθανε ο Γουλιέλμος δεν είχε
γιους και έτσι από το θάνατο του (1278) ως το
1292 τη διοίκηση την πήραν «βάϊλοι» ή αντιπρόσωποι του βασιλιά της Νάπολης.
Η γλώσσα του «Χρονικού» θεωρείται «μειξοβάρβαρη» δηλαδή είναι μείγμα γαλλικών και ελληνικών λέξεων. Δίνουμε μερικούς στίχους, εκεί που
περιγράφεται η ερωτική περιπέτεια του αφέντη
της Καρύταινας:
Στην μάχην οπού είχασιν ο πρίγκηπας Γυλιάμος,
με των Ρωμαίων τον βασιλέα και με τον αδελφόν του,
ο αφέντης της Καρύταινας (οπού τον εκρατούσαν,
έναν εκ τους καβαλλαραίους τους πρώτους
γαρ του κόσμου
στρατιώτης ήτο ξακουστός εις όλα τα ρηγάτα),
από αμαρτίας δαιμονικής δια γυναικός αγάπην –
το επάθασιν κι άλλοι πολλοί φρόνιμοι και
στρατιώτες!
ο κάποιου του καβαλαρίου γυναίκα ερωτεύθη,
του μισιρ Τζα ντε Καταβά, ούτως τον ονομάζαν.
Επήρεν την εκ τον Μορέαν κι εδιάβη εις την
Πούλιαν,
λέγας να προσκυνήσουσιν εκεί στα μοναστήρια....
ΔΙΗΓΗΣΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΥΡΙΟΥ
΄Ενα άλλο υπέροχο μεσαιωνικό έργο είναι το Διήγησις Απολλωνίου του Τυρίου το οποίο είναι βασισμένο σ’ ένα ελληνιστικό μυθιστόρημα του 3ου
– 4ου αιώνα μ. Χ. Στο έργο ο Απολλώνιος, πρίγκιπας της Τύρου, φεύγει καταδιωγμένος από την
Αντιόχεια και ντυμένος ζητιάνος φτάνει στην Τρίπολη. Επειδή είναι υπέροχος μουσικός, ο βασιλιάς τον τιμά και η κόρη του η Αρχιστρατούσα
τον ερωτεύεται. Παντρεύονται και ξεκινούν για
την Αντιόχεια. Στο ταξίδι η Αρχιστρατούσα γεννά
μια κόρη αλλά πεθαίνει στη γέννα. Την ρίχνουν
στη θάλασσα σ’ ένα κιβώτιο αλλά όταν φτάνει
στην Έφεσο συνέρχεται και ξαναζωντανεύει.... Ο
Απολλώνιος αφήνει τη νεογέννητη Ταρσία στην
Ταρσό και συνεχίζει τα ταξίδια του. Η Ταρσία μεγαλώνει και υποφέρει φρικτά. Τελικά την πουλούν
σκλάβα οι κουρσάροι στη Μυτιλήνη όπου την βρίσκει ο πατέρας της. Ύστερα από ένα όνειρο, ο
Απολλώνιος ψάχνει και βρίσκει τη γυναίκα του
και γυρίζει ξανά στην Αντιόχεια βασιλιάς. Δίνουμε
μερικούς στίχους:
Ο έρωτας εσέβηκεν εις την καρδιάν της κόρης,
κι όλην την νύκταν έμεινε άϋπνη δια τον νέον,
και σύναυγα προς την αυγήν εγέρθηκεν η
κόρη,
υπ’ εκεί όπου έμενεν αφέντης ο πατήρ της.
Επτά ημέρας εκάμασιν, την θάλασσαν περνούσιν,
και μετά ταύτα εγείρεται ο νότος ο βιαίος
και κάμνει κλύδωνα βαρύ και ταραχήν και
σκότος,

κι επήρεν τους και ευρέθησαν στον κόλφον
της Αττάλειας
Εκεί εκ τον φόβον τον πολύν επιάσαν την οι
πόνοι,
γεννά κοράσιον παρευθύς και απόθανεν
εκείνη.....
Άλλα σημαντικά μεσαιωνικά έργα είναι τα ακόλουθα:
1. Πόλεμος της Τρωάδας που σώθηκε σε πολλά
χειρόγραφα και ξεπερνά τους 11,000 στίχους.
2. Διήγησις του Βελισσαρίου που σώζεται σε
δύο χειρόγραφα και το θέμα περιστρέφεται γύρω
στον Βελισσάριο, τον στρατηγό του Ιουστινιανού.
Στη διήγηση ο Βελισσάριος συκοφαντείται πως
θέλει να πάρει το θρόνο.
3. Διήγησις του Αχιλλέως είναι ένα ρομαντικό
ιστορικό όπου ο Αχιλλέας ερωτεύεται την κόρη
ενός ξένου βασιλιά αλλά η κόρη δεν ανταποκρίνεται στην αρχή στον έρωτα του. Ο Αχιλλέας προσεύχεται στον Έρωτα, που μεταμορφωμένος σαν
γεράκι την τοξεύει μέσα στον κήπο της. Μετά την
απαγάγει, παντρεύονται και στο τέλος αυτή πεθαίνει και ο Αχιλλέας τη μοιρολογεί.
4. Λόγος Παρηγορητικός περί δυστυχίας και
ευτυχίας - ποίημα αλληγορικό.
5. Ιστορία του Πτωχολέοντος - κείμενο βασισμένο σε ανατολίτικα παραμύθια που λέει πώς
ένας πλούσιος και σοφός γέροντας σε μια επιδρομή κουρσάρων έχασε όλη του την περιουσία
και στο τέλος ελευθερώνεται.
6. Φιλοσοφία του Κρασοπατέρα μικρό σατυρικό ποίημα σε 118 στίχους.
7. Διήγησις των τετραπόδων - γράφτηκε το
1364 και μοιάζει με μύθους του Αισώπου, καθώς
και μερικά άλλα έργα.
Η τέταρτη Σταυροφορία και η πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Φράγκους το 1204, έμελλε
να επηρεάσει τη λογοτεχνία της εποχής γιατί
έφερε σε επαφή τον ελληνικό με το δυτικό πολιτισμό. Ο Λίνος Πολίτης γράφει ότι «το πνεύμα της
ανάμιξης των δύο πολιτισμών, του ελληνικού και
του δυτικού, το δείχνουν καθαρότερα μια σειρά
από γνήσι προϊοντα ποιητικά, τα ιπποτικά ή ερωτικά μυθιστορήματα 13ος – 15ος αιώνας. (Βλ. Λ.
Πολίτη: «Πριν την Άλωση» σελ. 10).
Τα πιο σημαντικά ερωτικά μυθιστορήματα που
γράφτηκαν από τα μέσα του 13ου μέχρι και τα
μέσα του 15ου αιώνα είναι γραμμένα στην καθομιλουμένη γλώσσα της εποχής και οι συγγραφείς
τους είναι άγνωστοι. Οι υποθέσεις των έργων αυτών είναι παρμένες από τα Δυτικά, τα Φράγκικα
πρότυπα. Σ’ αυτά τα συγγράμματα ένας πολύ εύκολα μπορεί να προσέξει τις Φράγκικες και Ανατολίτικες επιδράσεις τόσο από τα ονόματα, τους
τόπους που αναφέρονται, για μάγους ή μάγισσες
της Ανατολής, για δράκοντες, για κάστρα και κονταρομαχίες κλπ.
Οι έλληνες «διασκευαστές» κατάφεραν όμως,
όπως λέει και ο Κ. Δημαράς, «να δώσουν ένα
έντονο ελληνικό χρώμα.......πλουτίζοντας τα με
κομμάτια από δημοτικά τραγούδια». Τα έργα που
γράφτηκαν αυτή την περίοδο και φέρουν τους τίτλους από τους ήρωες τους, ήταν τα πιο κάτω:
Λίβιστρος και Ροδάμνη
Αυτό το ερωτικό μυθιστόρημα υπάρχει σε πέντε
χειρόγραφα και την πρώτη έκδοση την έκανε ο

Δ. Ι. Μαυροφρύδης από το Παρισινό κείμενο το
1866. Η υπόθεση του έργου είναι η εξής: Ο Κλιτοβός λέει την όλη ιστορία στη φίλη του Μυρτάνη.
Περπατώντας λυπημένος, συνάντησε τον Λίβιστρο, πρίγκιπα του Λιβάνδρου, θλιμμένος κι αυτός, του λέει και τη δική του ιστορία: πώς έφυγε
απ’ τη χώρα του, πήγε στο Αργυρόκαστρο και
ερωτεύτηκε τη Ροδάμνη κόρη του βασιλιά. Έριχνε
βέλη με ραβασάκια (ερωτικά γράμματα) στο κάστρο, κοντά στο δωμάτιο που έμενε η Ροδάμνη
και αυτή τον ερωτεύεται. Ένα μεγάλο μέρος του
έργου αποτελείται από αυτά τα ερωτικά γράμματα. Παντρεύονται αλλά λίγο αργότερα ο Βερδέριχος, ο βασιλιάς της Αιγύπτου με τη βοήθεια
μιας μάγισσας τα καταφέρνει να την απαγάγει.
Ο Λίβιστρος ψάχνει να τη βρει, οπότε συναντά
και τον Κλιτοβό. Να πως περιγράφει ο Λίβιστρος
την πρώτη συνάντηση του με τη Ροδάμνη:
Βλέπω την κόρην – ήρξατο ο νους μου να
σπαράσση,
φίλε, από την ενθύμησιν της ηλιογεννημένης
–
βλέπω την κόρην την αυγήν, διαβαίνει το λιβάδιν,
εκείνο το εχαρίτωσαν οι μυριοχάριτες της.
Οι δυο φίλοι συναντούν την ίδια μάγισσα που
τους δίνει μαγικά άλογα για να περάσουν τη θάλασσα, βρίσκουν τη Ροδάμνη και την φέρνουν
πίσω στο Αργυρόκαστρο. Στην επιστροφή η Ροδάμνη θυμάται τα ερωτικά «πιττάκια» (ραβασάκια) που αντάλλασαν. Ο Λίβιστρος, ολόχαρος γιατί
ξαναβρήκε την αγαπημένη του, τραγουδά κι αυτός:
Την στράταν την εδιάβαινα θλιμμένος ως δι
εσέναν
τώρα την τρέχω ολόχαρος, ωραία μου, μετ’
εσένα
τότε τους πόνους μετ’ εμέν είχα συνοδοιπόρους
και τώρα πάλιν μετ’ εμέν έχω την αθλιψίαν.
Καλλίμαχος και Χρυσορρόη
Αυτό το ερωτικό μυθιστόρημα εκδόθηκε στο Παρίσι το 1880 και αποτελείται από 2605 πολιτικούς
στίχους. Ο Λ. Πολίτης πιστεύει πως ίσως να
γράφτηκε γύρω στα 1310 – 40 από τον Ανδρόνικο
Παλαιολόγο (εξάδελφο του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’ 1282 – 1328).
-Στο έργο αυτό, ο Καλλίμαχος είναι γιος βασιλιά
και μαζί με δυο αδελφούς του φτάνουν σ’ ένα
δρακοντόκαστρο. Ο Καλλίμαχος μπαίνει μέσα και
βρίσκει τη Χρυσορρόη κρεμασμένη από τα μαλλιά
όπου τη βασανίζει ένας δράκος. Τον σκοτώνει και
την παίρνει μαζί του όπου ζουν ευτυχισμένα.
Όμως ένας ξένος βασιλιάς, που τον βοηθά μια
μάγισσα, δίνει ένα μαγικό μήλο που «αφυπνίζει»
τον Καλλίμαχο και απαγάγει τη Χρυσορρόη. Τα
δυο του αδέρφια τον βοηθούν να συνέρθει και
ψάχνει παντού ενώ η Χρυσορρόη τον νομίζει για
νεκρό:
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο
020 8360 7968 ή στο e-mail:
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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31 χρόνια χωρίς τον Στράτο Διονυσίου

Π

ριν 31 χρόνια, στις 11
Μαΐου, μια φωνή εμβληματική για το λαϊκό πάλκο
έσβησε αφήνοντας πίσω του
ένα κενό δυσαναπλήρωτο. Ένα
τέταρτο του αιώνα πριν περίπου, ο Στράτος Διονυσίου έφυγε
απρόσμενα το πρωϊνό της 11ης
Μαΐου 1990 από ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε ηλικία μόλις 55 χρόνων και το νυχτερινό κέντρο Στράτος στη
Φιλελλήνων δεν θα γνώριζε
ποτέ τις δόξες που σημάδεψαν
δεκαετίες στην αθηναϊκή νύχτα.
Έχοντας ζήσει σχεδόν μυθιστορηματικά, περνώντας από την
επιτυχία, την αναγνώριση και
την καταξίωση στις φυλακές και
τα studio ηχογράφησης με το
ίδιο στιβαρό πνεύμα στη φωνή
ο Διονυσίου ήταν ένας εραστής
της ελληνικής μουσικής και του
πάλκου και το αντίπαλο δέος
του Στέλιου Καζαντζίδη.
Λίγες ώρες πριν φύγει ο Στράτος Διονυσίου διασκέδαζε το
φανατικό κοινό του ενώ νωρίτερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογράφησε 9 τραγούδια για τον δίσκο
Ποιος άλλος που κυκλοφόρησε
ένα μήνα μετά τον θάνατό του,
κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων.
Σύμφωνα με τον δημιουργό της
τελευταίας αυτής δουλειάς,
Τάκη Μουσαφίρη, το τελευταίο
τραγούδι που ηχογράφησε
εκείνη την ημέρα, ήταν το Μη μ’
αφήνεις μόνο μου. Εκείνος μας
άφησε, 26 χρόνια πριν με τον
θόρυβο που προκαλούν ροκ
σταρ.
Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων έγραψαν πολλά για όσα
έγιναν στη σουίτα 707 του ξενοδοχείου Χανδρής το βράδυ
της απώλειας. Όταν μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό ήταν
σύμφωνα με τους γιατρούς κλινικά νεκρός. Η επίσημη ανακοίνωση του προϊσταμένου της ιατροδικαστικής
υπηρεσίας
ανέφερε ότι ο θάνατος του Διο-

νυσίου οφειλόταν σε ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής.
Αυτά είναι λίγα από όσα αξίζει
να θυμάσαι για τον λαϊκό βάρδο
που ήταν, είναι και θα είναι ένας
θρύλος του μουσικού πενταγράμμου που κέρδισε την αθανασία με τη βαριά, σαν βράχο,
φωνή του.
Ο Στράτος Διονυσίου γεννήθηκε
στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στη
Νιγρίτα Σερρών. Οι γονείς του
Αγγελος και Στάσα ήταν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Ζώντας μέσα στην ανέχεια των καιρών, πάλευε για να επιβιώσει
και το 1948, μετά την απώλεια
του πατέρα του αποφασίζει να
γράψει τη δική του ιστορία. Είχε
ήδη αφήσει ένα χρόνο νωρίτερα
το χωριό του για να εγκατασταθεί μόνιμα στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης όπου
και συνάντησε τη σύντροφο και
γυναίκα της ζωής του, Γεωργία
Λαβένη. Ήταν μαζί για τριάντα
πέντε χρόνια και οι απόγονοι
τους, οι Άγγελος, Τασούλα, Στέλιος και Διαμαντής συνέχισαν τη
δυναστεία του, ο καθένας με το
δικό του τρόπο.
Ήταν πολλά. Ράφτης, μικροπωλητής, εργάτης προτού κάνει
την πρώτη του εμφάνιση στο
νυχτερινό κέντρο Φαρίντα της
Θεσσαλονίκης. Με παρότρυνση
συναδέλφων του κατεβαίνει
στην πρωτεύουσα ξεκινώντας
την καριέρα του. Η Καίτη Γκρέυ,
ήδη μεγάλο όνομα στη νύχτα
του προτείνει να συνεργαστούν.
Ήταν μόλις η αρχή.
Είναι 1959. Ξεκινάει στον
Αστέρα της Κοκκινιάς, κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο 45
στροφών και τραγουδάει το Δεν
είμαι ένοχος των Χρήστου Κολοκοτρώνη και μουσική Σταύρου Χατζηδάκη. Η βραχνάδα
του πλέον γίνεται αναγνωρίσιμη. Η δισκογραφική Columbia
του κλείνει αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας και αυτό σημαίνει πολλά.
Το 1967 συναντάει τον Άκη Πάνου, τραγουδάει τα Γιατί, καλέ
γειτόνισσα, Ασ’ τη να φύγει, Μια
γυναίκα και αναρίθμητα άλλα
κομμάτια που τον καθιερώνουν
και ο Μίμης Πλέσσας τον επιλέγει για να τραγουδήσει το
Βρέχει Φωτιά Στη Στράτα Μου
σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου για την ταινία Ορατότης
Μηδέν. Ακολουθούν Ο Παλιατζής, η Αφιλότιμη και οτιδήποτε
ακούγεται ακόμη και σήμερα εμμονικά.
Το σκάνδαλο δεν αργεί να προ-

κύψει στη ζωή του. Το 1973 μια
άτυχη στιγμή ή μια στημένη παγίδα, φέρνουν τον Στράτο Διονυσίου στις αγροτικές φυλακές
της Τίρυνθας. Στο αυτοκίνητο
του βρέθηκε ποσότητα απαγορευμένων ουσιών. Ωστόσο, ο
Στράτος Διονυσίου ήταν ο Στράτος μέσα και έξω από τα κάγκελα. Για πρώτη φορά στα
χρονικά επιτρέπεται να γίνει
ηχογράφηση δίσκου μέσα στο
κελί.
Ο Τάκης Φιλιππίδης, ο ηχολήπτης που επιμελήθηκε την ιστορική αυτή ηχογράφηση είπε σε
συνέντευξη του στον Θάνο Κουτσανδρέα στο περιοδικό Λαϊκό
Τραγούδι αυτά:
“Ο Διονυσίου ήταν άλλη πάστα
άνθρωπος. Ήταν μαγκάκι, δεν
σήκωνε πολλά – πολλά. Αλλά
φωνάρα ο άνθρωπος. Και όλα
τα έγραφε με τη μία. Σκέψου ότι
όση ώρα περίμενε στο στούντιο
για να μπει να γράψει το δικό
του τραγούδι, μάθαινε αυτό που
κάνανε πρόβα στο διπλανό.
Έτσι και του λέγανε «έλα πες
το» ήταν ικανός να το γράψει κι
αυτό με την πρώτη. Την περίοδο που ήταν στην φυλακή
(το 1975 νομίζω) για την γνωστή υπόθεση, η εταιρία για να
τον υποστηρίξει αποφάσισε να
του βγάλει ένα μεγάλο δίσκο. Τα
τραγούδια τα έγραψε ο Μ.
Πλέσσας με στίχους του Λ. Παπαδόπουλου. Η Columbia μας
έδωσε ένα κινητό στούντιο και
πήγαμε όλοι μαζί στις φυλακές
της Τίρυνθας για την ηχογράφηση. Εκεί να δεις ιστορίες. Κάτσαμε και διαμορφώσαμε την
αίθουσα της μουσικής των φυλακών σε στούντιο. Την γεμίσαμε με στρώματα και έτσι κάναμε την ηχογράφηση. Ο
Διονυσίου, φυσικά, τα είπε όλα
με την μία κι έτσι, ούτε μια μέρα
παραπάνω δεν καταφέραμε να
καθίσουμε. Ο δίσκος κυκλοφόρησε με τον τίτλο Πάλι Mαζί
Mας”. Το Πάσχα του 1976 αποφυλακίζεται με καθαρό ποινικό
μητρώο.
Κανείς δεν δεχόταν να τον
προσλάβει. Ο Τόλης Βοσκόπουλος ωστόσο απαιτεί από τον
επιχειρηματία του κέντρου όπου
εμφανιζόταν να εμφανιστεί μαζί
του. “Ή έρχεται και ο Διονυσίου
ή φεύγω και εγώ” φέρεται να
είπε τότε ο Βοσκόπουλος και η
δεύτερη ακμή του Στράτου Διονυσίου ξεκινάει.

Tο 1992 φεύγει από τη ζωή
o Νίκος Γκάτσος

A

ν και εξέδωσε μόνο μία
ποιητική συλλογή (την
Αμοργό), ο Νίκος Γκάτσος αποτελεί μοναδική περίπτωση στον ελληνικό πολιτισμό
και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μας ποιητές. Γεννημένος το 1911 στα Χάνια Φραγκόβρυσης (κάτω Ασέα) της
Αρκαδίας, τελείωσε στο χωριό
το Δημοτικό Σχολείο, αλλά έκανε
τις γυμνασιακές του σπουδές
Εκείνη την
στην Τρίπολη.
εποχή γνώρισε τα λογοτεχνικά
βιβλία, αλλά και τις μεθόδους
αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών. Συνέχισε τις σπουδές του
στην Αθήνα όπου φοίτησε στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήξερε ήδη αρκετά καλά αγγλικά και γαλλικά
και είχε μελετήσει τον Παλαμά,
τον Σολωμό, το δημοτικό τραγούδι, όπως και τις νεωτεριστικές τάσεις στην ευρωπαϊκή ποίηση. Στα μέσα της δεκαετίας του
'30 το όνομά του είχε ήδη αρχίσει να συζητείται στους φιλολογικούς κύκλους των Αθηνών.
Ήταν τότε που μυήθηκε στο
ρεύμα του υπερρεαλισμού μέσα
στα λογοτεχνικά καφενεία και
έγραψε το κορυφαίο και μοναδικό ποιητικό του έργο, την
«Αμοργό». Κυκλοφόρησε στην
Κατοχή σε 308 αντίτυπα (των
20 σελίδων) και σύμφωνα με
μαρτυρίες γράφτηκε εν μια νυκτί. Η συγγραφή του έργου άρχισε ένα βράδυ στο σπίτι του
του
Γκάτσου,
παρουσία
Οδυσσέα
Ελύτη.
Νὰ βρεῖς μίαν ἄλλη θάλασσα
μίαν ἄλλη ἁπαλοσύνη Νὰ πιάσεις ἀπὸ τὰ λουριὰ τοῦ Ἀχιλλέα
τ᾿ ἄλογα Ἀντὶ νὰ κάθεσαι βουβὴ
τὸν ποταμὸ νὰ μαλώνεις.
«Ο Νίκος Γκάτσος δεν πήγε
ποτέ στην Αμοργό. Δεν έδωσε
ποτέ συνέντευξη. Μας αποκάλυψε σε όλο το ποιητικό του με-

γαλείο τον Λόρκα. Ήταν ένας
πολύ αυστηρός φίλος, κατά τον
Μάνο Χατζιδάκι. Έλεγε τα απαραίτητα. Έζησε βίον ασκητικόν.
Μακριά από την πολλή συνάφεια του κόσμου και τες πολλές
κινήσεις και ομιλίες, κατά τον
Αλεξανδρινό. Εσιώπησε πολύ...
Και τραγούδησε απίστευτα! Οι
στίχοι των τραγουδιών του,
πραγματικά ποιήματα οι περισσότεροι, μας διδάσκουν τι πάει
να πει αρρενωπότητα της δημοτικής παράδοσης, οργανική
λειτουργία της ομοιοκαταληξίας,
ήθος της ελληνικής» είπε για τον
μεγάλο μας ποιητή ο Οδυσσέας
Ελύτης.
«Ο Γκάτσος επηρέασε εμένα
και όχι εγώ τον Γκάτσο. Εγώ
ήμουν ο μαθητής. Είχα την τύχη
να εισπράξω πολύτιμα μαθήματα, ιδίως σε μια περίοδο, μετά
την απελευθέρωση, που οι συνομήλικοί του φίλοι έφυγαν στην
Ευρώπη και οι δικοί μου πάλι
το ίδιο, και μείναμε οι δυο μας
στο πατάρι του "Λουμίδη" ή του
"Πικαντίλλυ" να μιλάμε...Τον θεωρώ τον πιο σημαντικό άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή
μου, μετά τη μητέρα μου» (Μάνος Χατζιδάκις). Από το 1943
που δημοσιεύτηκε η «Αμοργός»
έως και το θάνατό του, μόνο
τρία ποιήματά του ακόμη δημοσιεύτηκαν: Το «Ελεγείο» (1946),
«Ο Ιππότης και ο θάνατος»
(1947) και το «Τραγούδι του παλιού καιρού» (1963). Όλη του
την έμπνευση και το απίστευτο
ταλέντο, ο Νίκος Γκάτσος το διοχέτευσε στους στίχους, αφήνοντας μια μεγάλη παρακαταθήκη
στις νεότερες γενιές. Μεγάλοι
συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις,
ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος
Μούτσης και άλλοι, μελοποίησαν στίχους του.
Ανάμεσα στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου έχουν ξεχωρίσει τα
«Αθανασία», «Η μικρή Ραλλού», «Αύριο πάλι», «Σ' έβλεπα
στα μάτια», «Μάτια βουρκωμένα», «Παλικάρι στα Σφακιά»,
«Ο Γιάννης ο φονιάς», «Κοίτα
με στα μάτια», «Μπουρνοβαλιά», «Η ενδεκάτη εντολή», «Κεμάλ» και «Περιμπανού».
Ο Νίκος Γκάτσος πέθανε στις
12 Μαϊου 1992 και τάφηκε στην
Ασέα. Θα μείνει για πάντα ως ο
κατ' εξοχήν εκφραστής του ελληνικού ποιητικού υπερρεαλισμού και μια εξέχουσα μορφή
του ελληνικού ποιοτικού τραγουδιού.

Σαν Σήμερα
7 Μαΐου

1824- Λούντβιχ βαν Μπετόβεν. Η περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.

8 Μαΐου
1897- Λήγει με ταπεινωτική

ήττα των Ελλήνων ο πόλεμος
με την Τουρκία. Το σχετικό
πρωτόκολλο κατάπαυσης
του πυρός υπογράφεται στο
χωριό Ταράτσα της Λαμίας.

9 Μαΐου
1956- Μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που
διοργανώνεται στην Αθήνα,
καταλήγει σε συγκρούσεις με
την αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές κι ένας αστυνομικός
διευθυντής σκοτώνονται και
265 άτομα τραυματίζονται, εκ
των οποίων οι 165 από σφαίρες.

10 Μαΐου

1956- Εκτελούνται από τις
βρετανικές αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται
στην αγχόνη ψάλλοντες τον
εθνικό ύμνο και ζητωκραυγάζοντες υπέρ της Ενώσεως.
1905- Γέννηση Μάρκου Βαμβακάρη, Έλληνας ρεμπέτης.

11 Μαΐου
330- Το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη και γίνεται
πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.
1990- Θάνατος Στράτου Διονυσίου, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από τη Νιγρίτα
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O Επιτάφιος στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Μεγάλης Βρετανίας 2021
Υπό τις δύσκολες αυτές συνθήκες αυτό το Πάσχα, η Παροικία μας, κατάφερε να κρατήσει με ασφαλή μέτρα τους πιστούς κοντά στην Εκκλησία

Good Friday in st Catherine Church. Theresa Villiers visit the church in her
constituency with Doros Partasides and she was by the Arhimantritis Damianos,
the Chairman Costas Xristou, the Chair woman Eleni Stratis

Η Κοινοτητα του Maidstone, Kent γιόρτασε και φέτος την Ανάσταση
του Χριστού/ Επιτάφιος 2021

Ο βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους, ο πρόεδρος της ΕΚΟ Χρίστος Καραολής και ο πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων κοινοτήτων Μάριος Μηναΐδης, στη λειτουργία της Μεγάλης Παρασκευής στην Ορθόδοξη Εκκλησία της
Παναγίας στο Wood Green

Ο επιτάφιος στην Εκκλλησία Christ the Saviour
στο Woolwich and Welling District

Η Κοινοτητα του Maidstone, Kent γιόρτασε και φέτος
την Ανάσταση του Χριστού/ Επιτάφιος 2021

Ο Επιτάφιος του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο Bristol

15 | Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

FREEVIEW
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 6/5

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/5
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα
9.00 Λούνα Πάρκα
10:00 Χρονογράφημα (Ε)
10.30 Γυναίκα της Κύπρου
07.30 Όμορφη Μέρα
12.15 Προσωπογραφίες
09.00 Είναι θέμα υγείας
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 ΑrtCafe
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 17.20 Λούνα Πάρκ
13.30 Γυναίκα της Κύπρου
18.00 Ειδήσεις
13.35 Χρυσές Συνταγές
19.30 Χρονογράφημα
14.30 Happy Hour
20:00 Ταινία «Sunrise in
15.50 Κοίτα με στα Μάτια
Kimmeria»
16.00 Ειδήσεις και στη νοη- ΚΥΡΙΑΚΗ 9/5
ματική
05.30 Θεία Λειτουργία
16.20 Κοντά Έπεσες
08.00 Καμώματα τζι Αρώ17.20 Καμώματα τζι Αρώματα
ματα
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα18.00 Ειδήσεις
γούδι
19.05 Χάλκινα Χρόνια
13.30 Travel Diary
20.00 Προκλήσεις
14.00 Σε προσκυνώ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/5
Γλώσσα
7.30 Όμορφη Μέρα
15.00 Aφανείς Ήρωες
09.00 Είναι θέμα υγείας
18.00 Ειδήσεις
19.30 Από Μέρα σε Μέρα
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας ΔΕΥΤΕΡΑ 10/5
13.35 Χρυσές Συνταγές
07.30 Όμορφη Μέρα
16.00 Ειδήσεις και στη νοη- 09.00 Είναι Θέμα Υγείας
ματική
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Κοντά Έπεσες
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
17.20 Καμώματα τζι Αρώ13.30 Γυναίκα της Κύπρου
ματα
15.50 Κοίτα με στα Μάτια
18.00 Ειδήσεις
16.00 Ειδήσεις και στη νοη19.05 Χάλκινα Χρόνια
ματική
16:20 Κοντά Έπεσες
20.00 Ειδήσεις
18.05 Χάλκινα Χρόνια
20.00 Το Μυστικό της Πετα-

λούδας
ΤΡΙΤΗ 11/5
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 12/5
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 6 ΜΑΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Βουλευτικές Εκλογές στην
Κύπρο-2021
21:00 ΝΕΟ Πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΕΞΙΑ με την Βασούλλα Χριστοδούλου
21:30 Ελληνική Ταινία: Σκλάβοι της
Μοίρας
22:45 Ελληνική Ταινία: Το Βλαχόμουτρο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με
την Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο
Θαλασσόλυκος
23:55 Ελληνική Ταινία: Παρκ
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΙΟΥ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα
20:05 Με το Φακό του Hellenic TV:
Βουλευτικές Εκλογές Κύπρου: Γιανάκης Γαβρηήλ υποψήφιος βουλευτής
Αμμοχώστου με το ΑΚΕΛυλευτής,
Λευκωσίας - ΔΗΣΥ
20:35 Ακάλυπτος S2E18
21:20 Ελληνική Ταινία: Άλκηστη
22:55 Ελληνική Ταινία: 1968 –ΑΕΚ
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μπάσκετ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΜΑΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των
Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:00 Αθλητική Κυριακή

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

19:30 Παραδοσιακή Βραδιά
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την
Ελευθερία Σωφρονίου. Παναγιώτης
Τρισόκκας, Πασκεπολίστας, Υποψήφιος Βουλευτής Αμμοχώστου με
το ΔΗΣY
21:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή: Βουλευτικές Εκλογές Κύπρου: Άννα Θεολόγου, Υποψήφια
Βουλευτής Λευκωσίας, Ομάδα Πολιτών Ανεξάρτητοι
23:10 Ελληνική Ταινία: Και Δειλός
και Τολμηρός
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 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: Δόνα
Ροζίτα του Λόρκα
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την
Άντζυ Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 11 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:Ο Αετός των
Σκλαβωμένων
22:40 Ελληνική Ταινία: Όλα Είναι
Δρόμος
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 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: Το Κανόνι και τ'
Αηδόνι
22:05 Ελληνική Ταινία: Σταχτοπούτα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 22:00
Σκλάβοι της Μοίρας (1966). Κοινωνικό δράμα με
τους Νίκο Ξανθόπουλο,
Άντζελα Ζήλεια, Βύρωνα
Πάλλη, Μάνο
Κατράκη, Βασίλη Αυλωνίτη,
Αθηνά Μιχαηλίδου, Άννυ Πασπάτη.
Ένας φτωχός φοιτητής της ιατρικής
εγκαταλείπει τις σπουδές του και εργάζεται ως πλανόδιος πωλητής, ακολουθώντας έτσι τα βήματα του πατέρα
του και ελπίζοντας ότι θα εξιλεωθεί
από τις ενοχές που τον βαραίνουν για
το θάνατο του τελευταίου.
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΙΟΥ 23:40
Το Βλαχόμουτρο (1967). Κωμωδία
με τους Τάσο Γιαννόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο, Αλέκα Στρατηγού, Νίκο Τσαχιρίδη, Νίκο Φέρμα, Αθηνά Μερτύρη,
Λίζα Αλεξίου, Κώστα Μεντή. Ένας
φτωχός επαρχιώτης, ο Λάζαρος Θυμάρης, αφήνει την οικογένεια του και
την κοπέλα του στην Κοντορράχη, και
πάει στην Αθήνα για να βρει δουλειά,
γιατί ο μέλλων γαμπρός του, για να
παντρευτεί την αδερφή του, εκτός από
τα χωράφια, θέλει για προίκα και ένα
θυρωρείο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 21:30
Ο Δασκαλάκος Ήταν Λεβεντιά
(1970). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά, Διονύση Παπαγιανόπουλο, Ελένη
Ερήμου και Ανδρέα Φιλιππίδη. Όταν
ένας βιομήχανος πέφτει θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος και σώζεται
από τους κατοίκους γειτονικού χωριού,
τους τάζει να χτίσει ένα σχολείο στο
χωριό. Βλέποντας όμως ότι δεν έχει
πραγματοποιήσει την υπόσχεσή σου, ο
δάσκαλος του χωριού αποφασίζει να τον
επισκεφτεί στην Αθήνα. Εκεί όμως γνωρίζει έναν Ελληνοαμερικάνο που αποδεικνύεται ότι έχει σχέση με το χωριό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 22:40
Ο Θαλασσόλυκος (1964). Κωμωδία
με τους Κώστα Χατζηχρήστο, Νίκο
Φέρμα, Μίρκα Καλατζοπούλου, Κατερίνα Γιουλάκη, Τακη Χριστοφορίδη,
Θανάση Μυλωνά. Ένας ναύτης με
καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, ο Παντελής
Καζούρας, είναι ερωτευμένος με τη
Φανή, στην οποία έχει πει ότι είναι σημαιοφόρος και ονομάζεται Δημήτρης
Γεωργίου. Όταν ο σημαιοφόρος Γεωργίου, που είναι ερωτευμένος με την
κόρη του διοικητή του Ναύσταθμου, τη
Ρένα, αναθέτει στον Παντελή την ψυχαγωγία των ναυτών, εκείνος ζητάει
τη συνδρομή του δημοφιλούς ηθοποιού Κώστα Χατζηχρήστου, με τον
οποίο μοιάζει καταπληκτικά.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΜΑΙΟΥ 23:55
Παρκ (2016). Δράμα
με τους Δημήτρη Κίτσο, Δήμητρα Βλαγκοπούλου.
Δέκα
χρόνια μετά τους
αγώνες του 2004, μια
παρέα αγοριών ζει
ανάμεσα στις εγκαταλελειμένες αθλητικές
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού της Αθήνας. Τα αγόρια περιφέρονται άσκοπα ανάμεσα στα ερείπια,
στήνοντας παιχνίδια-βίαιες απομιμήσεις των ολυμπιακών αθλημάτων- και
οργανώνοντας ζευγαρώματα σκύλων
για να βγάζουν χρήματα.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΙΟΥ 21:20
Άλκηστη (1986). Κοινωνική ταινία με
τους Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, Όλια
Λαζαρίδου, Μαρία Ζαφειράκη, Αλέξανδρο Μυλωνά και Σπύρο Αντίοχο. Ένας
συγγραφέας σε κρίση καταφεύγει στη
γενέθλια πόλη του αναζητώντας την
αγάπη των νεανικών του χρόνων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΙΟΥ 22:55
1968-Ελληνική ταινία του 2018 σε σκηνοθεσία Τάσου Μπουλμέτη με τους
Αντώνη Καφετζόπουλο, Ιεροκλή Μι-

χαηλίδη, Βασιλική Τρουφάκου, Γιώργο
Μητσικώστα, Ορφέα Αυγουστίδη.
Μέσα σε μία λαμπερή νύχτα, ξετυλίγεται μια ιστορία εθνικής ανάτασης, με
επίκεντρο το θρυλικό αγώνα στο Καλλιμάρμαρο που παρακολούθησε ολόκληρη η Ελλάδα από το ραδιόφωνο,
και πάνω από 80.000 άνθρωποι από
κοντά («σπάζοντας» το ρεκόρ Γκίνες
ως η μεγαλύτερη συνάθροιση σε
αγώνα μπάσκετ).
KYΡIAKH 9 ΜΑΙΟΥ 23:15
Και Δειλός και Τολμηρός (1989). Κωμωδία με τους Στάθη Ψάλτη, Βασίλη
Τσάγκλο, Βιολέτα Αντωνίου, Χριστίνα
Παππά και Τζώνη Θεοδωρίδη. Ένας
φοβητσιάρης νησιώτης φτάνει στην
Αθήνα για μια υπόθεσή του και, λόγω
παρεξηγήσεων, εκλαμβάνεται ως βομβιστής.
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΜΑΙΟΥ 21:05
Θέατρο της Δευτέρας: Δόνα Ροζίτα
(1985) του Λόρκα. Κοινωνικό δράμα
με την Ελένη Ζαφειρίου, Σπύρο Κωνσταντόπουλο, Νόρα Βαλσάμη, Ελένη
Χατζηαργύρη, Τάνια Καψάλη. Η Ροζίτα, είναι ένα νέο όμορφο κορίτσι είκοσι χρονών, μια ορφανή κοπέλα που
ζει στην Ισπανία με το θείο της και τη
θεία της, σε μια κλειστή κοινωνία με
αυστηρή θρησκευτική προσήλωση. Ο
αρραβωνιαστικός της φεύγει για την
Λατινική Αμερική. Θα τον περιμένει.
Δέκα χρόνια αργότερα τον περιμένει
ακόμα και προσπαθεί να πείσει τον
εαυτό της πως ακόμα την αγαπά και
πως θα γυρίσει να την παντρευτεί.
ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 21:00
Ο Αετός των Σκλαβωμένων (1970).
Ιστορική ταινία με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Καίτη Παπανίκα, Στέφανο
Στρατηγό και Ελένη Ζαφειρίου. Ο αρματολός Μανώλης Σγουρός, καταζητούμενος από τους Τούρκους, φτάνει
στο αρχοντικό του καπετάν Θανάση
και παρουσιάζεται με το όνομα Μανώλης Ξυλαδάκης.

ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 22:40
Όλα Είναι Δρόμος (1997). Σπονδυλωτή κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο,
Γιώργο Αρμένη, Δημήτρη Καταλειφό,
Κώστα Καζανά, Στέλλα Καζάζη, Χριστόδουλο Στυλιανού, Ανέστη Χρυσάφη. Ένας αρχαιολόγος, έχοντας
ανακαλύψει έναν αρχαίο τάφο, επιστρέφει στη σκοπιά, όπου ένα χρόνο
πριν αυτοκτόνησε ο γιος του. Ένας θηροφύλακας βοηθάει 3 επιστήμονες να
βρουν την τελευταία νανόχηνα και εκδικείται τον κυνηγό που τη σκοτώνει.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 20:50
Το Κανόνι και τ' Αηδόνι (1968).
Σπονδυλωτή ταινία τριών αυτόνομων
ιστοριών με τους Μάνο Κατράκη, Νίκη
Τριανταφυλλίδη, Γιώργο Καμπανέλλη,
Γιώργο Δάνη, Γιώργο Τζώρτζη, Βαγγέλη Καζάν, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Θόδωρο Κατσαδράμη, Νάσο
Κεδράκα. Θέμα: το πως συμπεριφέρονται οι Έλληνες όταν βρίσκονται
κάτω από ξένο ζυγό. 1η. Το Ρολόι. Το
1943 ο Ιταλός Διοικητής της Σύρου
προσπαθεί να επιβληθεί στους κατοίκους του νησιού.
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 22:20
Η Σταχτοπούτα (1960). Αισθηματική
κωμωδία με τους Ανδρέα Μπάρκουλη, Κάκια Αναλυτή, Κώστα
Κακαβά, Νίκο Ξανθόπουλο, Κούλα Αγαγιώτου, Βέτα Προέδρου,
Κώστα Ρηγόπουλο. Η
ευκατάστατη Μαίρη
Καδήμη, προκειμένου
να υποδεχθεί τον αδερφό της που φτάνει στην Ελλάδα, αλλάζει τα σχέδιά της
για διακοπές στην Κέρκυρα με τον φίλο
της. Ωστόσο στο νησί φτάνουν οι αποσκευές της και η υπηρέτρια της, η Μαρία, αντιμετωπίζεται από το προσωπικό σαν να είναι η Καδήμη. Την
φλερτάρει ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου, αλλά εκείνη δεν ανταποκρίνεται.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast.
10:00 Ligo Prin To Mesimeri 13:00
Τραγούδια από τον Ελληνικό
Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή απόλαυση με τον
Γιάννη Κυριακίδη 16:00 HomeRun με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη
19:00 Alternate #CommunityChest or #Throwback 21:00
Music Biography
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00
Γιάννης Ιωάννου The Big Greek
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 13:00 Apogevmatini
Apólafsi 14:00 Απογευματινή
απόλαυση με τη Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 Home-Run με
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00
One-Man-Show
21:00 Kostas Voudouris #FridayFunday
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 12:00
Lunchtime Laika 14:00 Απογευματινή απόλαυση 16:00 Στέλιος
Σιδερίδης #SaturdayShoutOut
19:00 Νεόφυτος Παλιά Λαϊκά
21.00 #SaturdayShowdown με
τον Τόνυ Νεοφύτου, 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 Travel Log 23:00 #MondayMoods 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 22:00
#TuesdayTunes
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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Η Ομόνοια αναδείχθηκε πανάξια
Πρωταθλήτρια Κύπρου στο ποδόσφαιρο
νοια είχε κερδίσει την ΑΕΚ με
τον αγώνα να ολοκληρώνεται
πιο νωρίς από αυτόν στο Τσίρειο. Με το σφύριγμα της λήξης
στο Τσίρειο, όπου ο Απόλλωνας
δεν κατάφερε να κερδίσει τον
Ολυμπιακό, παίκτες, τεχνική
ηγεσία και παράγοντες της
Ομόνοιας που βρίσκονταν στον
αγωνιστικό χώρο του ΑΕΚ
Αρένα, πανηγύρισαν ξέφρενα
την κατάκτηση του τίτλου.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες φίλοι των
τριφυλλοφόρων
ξεχύθηκαν
στους δρόμους της πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν την
κατάκτηση του πρωταθλήματος
μετά από 11 χρόνια.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της
Ομόνοιας τη φετινή χρονιά είναι:
Αποτελέσματα α` φάσης

Η Ομόνοια Λευκωσίας αναδείχτηκε πανάξια το βράδυ της
Τρίτης πρωταθλήτρια Κύπρου
αγωνιστικής περιόδου 20202021 καθώς μια αγωνιστική
πριν από το φινάλε, κέρδισε
εκτός έδρας με 1-0 την ΑΕΚ
από γκολ του Παπουλή στο 49ο
λεπτό και σε συνδυασμό με το
2-2 του Απόλλωνα με τον Ολυμπιακό στη Λεμεσό, κατέκτησε
τον τίτλο του Πρωταθλήματος

Cyta.
Με τη νίκη της η Ομόνοια
έφτασε στους 78 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τον
Απόλλωνα. Στην τελευταία αγωνιστική οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Στάδιο ΓΣΠ.
Η φετινή είναι η 21η κατάκτηση
του Πρωταθλήματος στην ιστορία της Ομόνοιας. Στη διαδρομή
των 35 αγωνιστικών (εκκρεμεί
ο τελευταίος αγώνας με τον

Απόλλωνα) πανηγύρισε 23 νίκες, έφερε 9 ισοπαλίες και δέχτηκε 3 ήττες. Πέτυχε 54 τέρματα και δέχτηκε 16 τέρματα.
Η Ομόνοια τερμάτισε πρώτη
στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος με 56 βαθμούς και
στη δεύτερη φάση σε εννέα
αγωνιστικές μάζεψε άλλους 22
βαθμούς εξασφαλίζοντας τον τίτλο.
Στους αγώνες της Τρίτης η Ομό-

Πάφος - Ομόνοια.
2-2, 1-2
1-0
Ομόνοια - Καρμιώτισσα
5-1
Ανόρθωση - Ομόνοια 1-1, 0-3
Ομόνοια - ΑΕΚ
2-1, 3-0
Απόλλων - Ομόνοια 0-0, 1-2
Ομόνοια - ΑΕΛ
3-0, 1-1
Εθνικός Άχνας - Ομόνοια 1-2
0-2
Ομόνοια - ΕΝ Παραλιμνίου
0-0, 1-0
Ολυμπιακός - Ομόνοια 1-0, 1-1
Ομόνοια - Δόξα Κατωκοπιάς
0-0, 3-0
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 2-1, 0-2
Ομόνοια - Ερμής
0-0, 2-0
ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια
0-3, 0-1
Αποτελέσματα β` φάσης
Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-1, 0-2
Ομόνοια - Ανόρθωση 0-0, 2-0
ΑΕΛ - Ομόνοια
1-2, 1-2
Ομόνοια - ΑΕΚ
1-0, 1-0
Απόλλων - Ομόνοια
1-0

Πρέμιερ Λίγκ

Την αναβολή του μεγάλου ντέρμπι της Premier League μεταξύ
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και
της Λίβερπουλ αποφάσισε η
διοργανώτρια αρχή σε συνεννόηση με τις ομάδες και την
αστυνομία. Το παιχνίδι επρόκειτο να αρχίσει στις 18.30
αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ καθώς γύρω στις 17.00 εξαγριωμένοι οπαδοί της Γιουνάιτεντ,
οι οποίοι κατά εκατοντάδες πολιορκούσαν το Ολντ Τράφορντ
από νωρίς, εισέβαλλαν στο γήπεδο, προκάλεσαν ζημιές,
εκτόξευσαν αντικείμενα ακόμη
και κατά των τηλεσχολιαστών
του Sky Sports και αποχώρησαν, ενώ περιμετρικά του γηπέδου υπήρξαν εντάσεις και με
την αστυνομία που περίπου
στις 19.00 κατόρθωσε να καθαρίσει τον χώρο έξω από την
ιστορική έδρα της Γιουνάιτεντ.
Παρ' όλα αυτά, οι αποστολές
των δύο ομάδων δεν είχαν φτάσει ακόμη στο γήπεδο καθώς,
οπαδοί της Γιουνάιτεντ πραγματοποιούσαν παράλληλη κινητοποίηση κι έξω από το ξενοδοχείο της Γιουνάιτεντ με
αποτέλεσμα να αποκλειστούν

οι Μπέμπηδες μη μπορώντας
να αναχωρήσουν για το γήπεδο.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα
της 34ης αγωνιστικής της Premier League και η βαθμολογία
είναι:
Σαουθάμπτον-Λέστερ
1-1
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι
0-2
Μπράιτον-Λιντς
2-0
Τσέλσι-Φούλαμ
2-0
Έβερτον-Αστον Βίλα
1-2
Νιούκαστλ-Άρσεναλ
0-2
Τότεναμ-Σέφιλντ Γιουν.
4-0
Μάντσεστερ Γιουν.-Λίβερπουλ
Αναβλήθηκε
Γουέστ Μπρομ-Γουλβς
1-1
Μπέρνλι-Γουέστ Χαμ
1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι
80
Μάντσεστερ Γιουν. 67 -33αγ.
Λέστερ
63
Τσέλσι
61
Γουέστ Χαμ
58
Τότεναμ
56
Λίβερπουλ
54 -33αγ.
Έβερτον
52 -33αγ.
Άρσεναλ
49
Άστον Βίλα
48 -33αγ.
Λιντς
47
Γουλβς
42

Εμβολιασμένο το 60% των 10.000
αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Champions League: Στον τελικό η Μάντσεστερ Σίτι
Στον τελικό του Champions
League, για πρώτη φορά στην
ιστορία της, πανηγυρίζει από το
βράδυ της Τρίτης η Μάντσεστερ
Σίτι.
Οι γαλάζιοι του Μάντσεστερ επικράτησαν στο δεύτερο ημιτελικό
με 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν και
ζευγάρωσαν τις νίκες στα ημιτελικά. Ο δεύτερος ημιτελικός
της Τετάρτης ανάμεσα σε Τσέλσι
και Ρεάλ Μαδρίτης, διεξήχθει
μετά την εκτύπωση της εφημερίδας, έτσι δεν καταγράψαμε το
αποτέλεσμα.
Στον πρώτο αγώνα στην Μαδρίτη, οι δύο ομάδες εξήλθαν

ισόπαλες 1-1,.
Στον αγώνα της Τρίτης, η Σίτι
στο 11’ άνοιξε το σκορ με τον
Μαχρέζ, αλλά η ομάδα του Ποτσετίνο θα μπορούσε να ισοφαρίσει άμεσα. Πέντε λεπτά αργότερα ο Μαρκίνιος είχε δοκάρι,
ενώ και ο Ντι Μαρία έχασε μοναδική ευκαιρία να στείλει την
μπάλα στα δίχτυα, αλλά το μακρινό του σουτ, σε κενή εστία,
κατέληξε άουτ.
Στο 63’ ο Μαχρέζ με το δεύτερο
προσωπικό του τέρμα σφράγισε την πρόκριση, ενώ η Παρί
έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ντι Μαρία στο 69’.

Η ΔΟΕ εκτιμά ότι περίπου το
60% των 10.000 αθλητών που
θα ταξιδέψουν στην Ιαπωνία
από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο (23 Ιουλίου
έως 8 Αυγούστου) θα εμβολιαστούν κατά της covid-19.
Αρκετές χώρες, όπως αναφέρει
η ιταλική εφημερίδα Gazzett
dello Sport, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και
των Ηνωμένων Πολιτειών,
έχουν αρχίσει να ανοσοποιούν
τους αθλητές τους που θα πάνε

στους αγώνες.
Η ΔΟΕ προβλέπει ότι περισσότερα από τα μισά από τις 200
χώρες που θα λάβουν μέρος
στους Ολυμπιακούς θα αποφασίσουν να εμβολιάσουν τους
αθλητές τους, και ενημέρωσαν
σχετικά την ιαπωνική οργανωτική επιτροπή στη συνάντηση
στις 28 Απριλίου, αφού πιθανή
εξάπλωση του κορωνοϊού στο
Ολυμπιακό Χωριό, θα μπορούσε να προκαλέσει την αναστολή των Αγώνων.
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PM: UK on course to ditch
social distancing rule in June

B

ritain is on course to
ditch the COVID-19
social distancing rule
requiring people to stay at
least one metre apart towards
the end of next month, Prime
Minister Boris Johnson said
on Monday.
Johnson’s government has
set out a roadmap to end lockdown restrictions in stages as
widespread vaccinations help
to suppress infections.
June 21 has been set as a
date when social distancing
could end.
Asked about that possibility
during a campaign visit in

northern England, Johnson said:
“I think we’ve got a good chance,
a good chance, of being able to
dispense with one-metre plus.”
The one-metre plus rule means
people need to stay at least that
distance apart and take other
mitigating measures to prevent
the spread of infections. It has
been heavily criticised by the
hospitality industry.
The next stage of the government’s unlocking plans is May
17, when restrictions on foreign
travel are expected to be eased,
but not lifted.
Johnson struck a cautious

tone ahead of that deadline.
“We do want to do some
opening up on May the 17th,
but I don’t think that the people
of this country want to see an
influx of disease from anywhere
else. I certainly don’t. We’ve got
to be very, very tough, and we’ve
got to be as cautious as we can,”
he said.
On Wednesday, a leading
scientist said the UK is on a
steady course out of the pandemic and another lockdown
is unlikely.
Professor Neil Ferguson said
he believed the country, which
has given more than 50 million
Covid vaccinations already, is
on the right track.
Prof Ferguson, who sits on the
government’s New and Emerging
Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag), also said
that data on falling Covid cases,
hospitalisations and deaths was
encouraging.
He told the BBC that while
another lockdown “can’t be
completely ruled out,” he has
become increasingly “optimistic”
over recent months.
On Tuesday, the government’s

coronavirus dashboard revealed
that 1,946 new infections had
been recorded, as well as four
deaths within 28 days of a
positive test across the UK. The
recorded number of deaths is
often lower immediately after
weekends and bank holidays
due to reporting lags.
More than 50 million Covid
vaccinations have been given
in the UK so far, with 34,667,904
first doses and 15,630,007
second doses.
But Prof Ferguson did warn
there could be a “roll back” of some
freedoms if any new variants
proved resistant to vaccines.
“In the worst case scenario,
if we have a new variant pop up
which does manage to evade
the vaccines, say late summer
early autumn, there may be a
need to roll back on some of
these measures at least temporarily until we can boost people’s
immunity.
“Do I think it’s likely to happen?
No, I don’t. I think we are much
more likely to be on a steady
course now out of this pandemic,
at least in this country,” he told
the broadcaster.

Anastasiades: Government to launch international campaign
to elicit reaction on Turkish positions in Geneva

C

yprus President Nicos
Anastasiades said Tuesday that the Government
will carry out an international
awareness campaign for the
Cyprus problem in order to elicit
reactions on the positions,
which the Turkish side presented during the 5+1 informal
meeting in Geneva last week.
He told journalists that the
government was set to launch
an awareness campaign for the
positions submitted in Geneva,
on behalf of Turkey and the Turk-

ish Cypriots, which, as he noted,
are outside the parameters set
by the United Nations resolutions
and the decisions of the Security
Council, but also the terms of
the mandate they have received
and the good offices of the UN
Secretary General must offer in
that direction.
Therefore, he said, “the effort is
to have corresponding reactions
from both the UN and the EU,
but not only from them, but also
from countries that can and have
the potential to exert influence

on Turkey.”
Asked if things could change
given the intensity with which
the Turkish side expressed its
positions, Anastasiades said that
the question is whether they have
calculated the cost for the Turkish
Cypriots after leading them to
isolation.
“It is something that is not
possible”, he added, “it is something that cannot be accepted
neither by the international
community, nor by the EU.”
The President of the Republic
also said he was surprised by
statements made by Turkish
Cypriot leader Ersin Tatar. One
of the arguments of the Turkish
Cypriot side during the summit
was that they are co-founders
of the Republic of Cyprus, yet
Anastasiades added, "he considered that I insulted the Turkish
Cypriots because I called them
my fellow citizens."
"I would like to ask him one
thing: should 97,000 Turkish
Cypriots who have the Cypriot
identity, the Cypriot passport a
nd enjoy as much as Cypriot

European citizens, be ashamed?
How much more should his
associates, who also have a
Cypriot identity card or a Cypriot
passport, be ashamed?” Anastasiades said.
"I don’t want to get involved
in controversy, but patience has
limits," he concluded.
Government Spokesperson
Kyriacos Koushos said that the
President will inform the EU
heads of state or government
who will participate in the informal
European Council meeting on
May 8 in Porto, about the results
of the 5+1 informal meeting on
Cyprus, asking for the continuation of the EU and its member
states’ support to efforts for a
Cyprus settlement on the basis
of UN resolutions and EU principles and values.
UN Secretary-General Antonio
Guterres, said after the informal
meeting in Geneva, that they
failed to find enough common
ground to allow for the resumption of formal negotiations in
relation to the settlement of the
Cyprus problem.

Go vote in today’s
local elections

B

ritain heads to the polls
today for a set of local
and national elections.
In play is everything from
the push for Scottish independence to the ability of crisis-hit
Prime Minister Boris Johnson
to hold on to the electoral coalition that swept him to power
in 2019.
Labour leader Keir Starmer,
in office for just a year, faces
his first real test, while leaders
like London Mayor Sadiq Khan
and Wales’ First Minister Mark
Drakeford will find out what
voters really made of their
responses to COVID-19.
More than 5,000 seats are
up for grabs across the UK,
after a host of elections were
postponed last year amid the
pandemic. There are elections
for the Mayor of London and the
Greater London Assembly, the
Scottish Parliament, the Welsh
Senedd, regional mayors, and
local councils across England.
There are three ballot papers
and four votes; Two votes for
the Assembly elections and a
first and second choice for the
Mayoral election.
Voters can cast a first and
second choice from the list of
candidates for Mayor with one
vote in ‘Column A’ and one
vote in ‘Column B’. Under the
Supplementary voting system
for the Mayor of London, you
must make a first choice, or
your vote won’t be counted.
Each Mayoral vote must be
for a different candidate.
For
the
London-wide
Assembly Members, voters
should mark one cross in the
box next to the party or candidate they wish to vote for. The
ballot paper has two lists for
one vote.
For the London Assembly
candidate voters would like to
represent their local area,
voters can cast one vote for a
candidate. The ballot paper
has one list for one vote.
Around 4,000 polling stations
will be set up across London
today. The stations will be open
from 7am to 10pm. If there’s

a queue, you’ll still be able vote
as long as you joined it before
10pm.
Due to COVID-19, there will
be safety measures in place at
polling stations, and there may
be a limit on how many people
are allowed inside the polling
station.
When you go inside, you will
be expected to wear a face
covering. You should sanitise
your hands when you go into
the polling station and when
you leave. Hand sanitiser will
be available on entry and exit.
The polling station staff may
be behind protective screens,
but you’ll still be able to ask them
for help if you need it.
Polling booths will be
cleaned regularly. You can take
your own pencil or pen if you’d
like to, though clean pencils
will be available for each voter.
Where possible, polling
stations will have a one-way
system, so be prepared to
follow the signage and any
instructions.
The National Federation of
Cypriots in the UK urges each
member of our community to
go out and vote today.
Federation President Christos Karaolis said: “Despite the
challenges that the Coronavirus pandemic has brought
upon us, the UK Cypriot community must make its voice
heard in the Local and Regional
election campaign.
“I urge everyone in the
community to go out to vote
and also join and actively
support the political party that
is best aligned with their own
views. Please also remind and
encourage your friends and
family to do the same."
Cypriot citizens living in the
UK are also entitled to vote in
today’s election, as Commonwealth citizens
It is important that the UK
Cypriot community goes out to
vote. If the Cypriot community
exercises its vote, politicians
will take notice and do more
to help our community.
OUR VOTE IS OUR VOICE!
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British holidaymakers could be allowed AKEL calls on
workers to fight back
to travel to Europe within weeks

B

ritish holidaymakers may
soon have the option to
jet off abroad - but the
list of available destinations
may be smaller than many had
hoped.
Politicians have indicated in
recent days they believe the ban
on international travel can end
in two weeks on the planned
date of May 17 in England.
The government is expected
to reveal its traffic light system
for international travel this
week, after missing its Saturday
deadline. The system will list
countries as green, amber or
red, with anyone returning from
a green country not required to
enter any form of quarantine.
On Tuesday, the Foreign,
Commonwealth and Development Office (FCDO) downgraded its travel advice for

several popular holiday destinations, leading to speculation
these countries could be on the
green list when it is announced.
The FCDO has now stopped
advising against non-essential
travel to Portugal (excluding the
Azores), Spain’s Canary Islands
or the Greek islands of Rhodes,
Kos, Zante, Corfu and Crete.
Reports suggest the green
list will include about a dozen
countries, although some newspapers say it could be fewer
than 10.
Both The Times and The
Guardian said destinations
likely to make it onto the list
for travel from May 17 include
Portugal, Malta and Gibraltar.
The Telegraph said popular
holiday destinations like Spain,
Greece and France could be
added by the end of June, but

will initially start off amber.
The change in travel advise
could mean nations like Greece
could see their mainlands
excluded from the green list
but the popular holiday islands
included.
It is also likely Israel would
be added to the green list, due
to its extremely high vaccination
numbers and low number of
cases.
Israel has also previously
said it was ready to welcome
back vaccinated British holidaymakers from May.
The prime minister urged
caution on Monday, saying we
don't "want to see an influx of
disease from anywhere else."
Boris Johnson said: "I certainly
don’t and we have got to be
very, very tough, and we have
got to be as cautious as we can,

whilst we continue to open
up."
Many tourism reliant countries are desperate to get
their economies back up and
running, with governments
developing incentives to entice
holidaymakers to choose their
nation.
The government will use the
traffic light system and put every
nation in a category depending
on their current Covid situation.
Assessments will be based
on a range of factors, including
the proportion of a country’s
population which has been
vaccinated, rates of infection,
emerging new variants and
the country’s access to reliable
scientific data and genomic
sequencing.
The rules for people returning
from each category are:
• Green: There is no need
to self-isolate. Take a predeparture test and a PCR test
on day two of your arrival in the
UK.
• Amber: Self-isolate for 10
days, unless you receive a
negative result from a test taken
at least five days after arrival.
Take a pre-departure test, and
PCR tests on day two and day
eight of your arrival in the UK.
• Red: Spend 10 days in a
quarantine hotel. Take a predeparture test, and PCR tests
on day two and day eight of
your arrival in the UK

plants to create the first underwater forest in the world.
It is part of a number of

projects approved by the Municipality for the development of
Ayia Napa.

Ayia Napa’s underwater
museum to open mid-July

A

yia Napa’s first underwater museum in the
Mediterranean will be
ready to welcome visitors by
mid-July, it was reported on
Tuesday.
The initial plan was for its
completion to take place last
April but the coronavirus pandemic and restrictive measures
that followed postponed its

opening till this summer.
The museum, off Pernera
beach, is the creation by worldrenowned artist Jason deCaires
Taylor. The idea was first
mooted in 2014.
The museum is 10 metres
underwater with the British artist
creating over 70 statues that
stand among dozens of crafted
organic trees and underwater

for their rights

A

KEL general secretary
Andros Kyprianou pledged
to continue defending
the rights of the working people
who are the backbone of the
economy and producers of
wealth, in a speech on Saturday
marking May Day.
Blasting the government for
its handling of the pandemic, he
expressed disappointment that
yet again, May Day could not be
celebrated but nonetheless the
message remained the same:
the fight for workers’ rights is still
being fought.
“We fight for the rights of
workers for decent working
conditions, to defend the collective agreements and to the right
to organise, the support of
unemployed persons. We fight
both in and out of parliament.”
The party called on all working people in Cyprus, Greek
Cypriots, Turkish Cypriots,
Maronites, Armenians, Latinos
and migrants working in the
country, to fight back because
the way the government chose
to fight the pandemic is having
terrible consequences on the
working people, as well as small
and medium sized businesses.
“Our country is faced with a
new wave of unemployment,
poverty and a mass shutdown
of small businesses.”
Kyprianou said the pandemic
has highlighted the importance

of improving public health,
rather than letting it fall apart.
Additionally, the pandemic has
further increased problems
society faced but AKEL never
closed its doors for a day,
staying with the people.
A solution to the problems
do not come in pre-election
gambits but what party positions
have consistently been over
time. AKEL is present and “a
steadfast defender of the needs
of the people and workers. It
fights for these both in and out
of parliament,” along with its
union PEO.
The party is working towards
creating a mechanism to
establish a minimum wage and
rights where collective agreements do not exist, and ensure
their proper implementation,
Kyprianou said, along with
funding rent based on socioeconomic criteria for people
who do not own a home and
covering cost of childcare based
on income.
On the Cyprus problem,
the general secretary outlined
the situation was extremely
dangerous and difficult with the
only encouraging development
of the recent Geneva talks that
the UN general secretary said
a two state solution would not
be accepted by the international
community.
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IS YOUR BLUE
BADGE AT RISK?

P

Advice from your Safer Neighbourhood Team

1

WHAT IS THE SCHEME?
1.

The blue badge scheme, administered by your local authority provides a
national range of parking concessions for disabled people with severe
mobility problems who have difficulty using public transport.
2. The scheme is designed to help people who have disabilities to travel
independently, as either a driver or passenger, by allowing them to park
close to their destination.
3. You should contact them directly for inquires or information about the
administration of the scheme

2

BADGE PROTECTORS
Consider obtaining a double
blue badge protector. This
secures your blue badge, and
timer clock from theft. You can
lock this to your steering wheel.

3

5

PREVENT THE THEFT
Choose where you park wisely if
you can. It’s always advisable to
avoid parking in dark and
secluded areas. If possible, try to
park in well-lit areas and busy
streets, as this increases the chances
of a thief being seen.

4

COMPANION BADGES
Haringey Council have a scheme to
tackle theft of blue badges from
disabled driver’s vehicles when
parked outside of their homes. To
tackle this problem Haringey has
introduced the companion badge.
The companion badge incorporates
the vehicle registration number so
that it cannot be used on any other
vehicle, and therefore of no value
to anyone other than the legitimate
holder. The scheme does not apply
outside the London Borough of
Haringey. Contact them for further
advice or queries regarding this
matter.

SECURING YOUR BOUNDARIES
Please report any suspicious behaviour to the Police,
999 in an emergency or 101 if non-emergency. To find
out who your local safer neighbourhood Policing
team are please visit
www.met.police.uk/a/your-area

Created by Hornsey Safer
Neighbourhood Team
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Bilingual dictionary reflects Cypriots’
common words and memories

T

wo Cypriots from across
the divide have come
together to produce a joint
dictionary of the dialects of their
respective communities.
The ‘Joint Dictionary of Greek
Cypriot and Turkish Cypriot
Dialect’ was written by Iakovos
Hadjipieris, a Greek Cypriot
Turkologist, and Orhan Kabatas,
a Turkish Cypriot teacher of
geography and history with a
Masters degree in ancient
Turkish.
The dictionary has brought
the common Greek Cypriot and
Turkish Cypriot words in a bilingual publication with some 3,500
entries reflecting commonality
in our everyday language.
The dictionary goes beyond
the listing of words and beyond
a thesaurus. It is not confined
to the etymology of words.
“For us this dictionary touches
upon a common world of images,
experiences and apperceptions.
When for example a Cypriot –
either a Greek Cypriot or a
Turkish Cypriot – reads the word
‘palouzes’ or ‘halloumi’, he thinks

of images, of production processes, recipes and these words
evoke even memories. The bottom
line is that each separate word
is a representation of memories,
a common story, a common place,
a joint experience for each and
every one,” said Kabatas.
Hadjipieris added, “It is also
evident that the dictionary
performs a social and historical
role, contributing to the effort for
peaceful co-existence of the two
communities in Cyprus.”
He said the current edition was
addressed to the Greek Cypriot
community and a new edition is
being prepared for the Turkish
Cypriot community. The only
difference between the two is the
order of the two sections. In the
first publication, the section with
the Greek Cypriot dialect is first,
followed by the Turkish Cypriot
dialect’s dictionary. In the new
edition, this will be reversed.
Hadjipieris pointed out that a
number of common words have
ceased to be in use and nowadays the dialect is mainly used
as the language of communica-

tion between Greek Cypriots and
Turkish Cypriots who were born
before 1974, whereas younger
people opt for English as the
language of communication.
The authors devoted five years
of their lives to compiling the
dictionary and are both known
for their love of the dialects.
Regarding the communication
between Greek Cypriots and
Turkish Cypriots, Hadjipieris said
that the over-55 age group had
lived in mixed communities,
therefore, there are Greek Cypriots, not in big numbers though,
who speak the Turkish Cypriot
dialect and can communicate
with ease.
Turkish Cypriots are more
knowledgeable about the Greek
Cypriot dialect than the other
way round, he noted.
The contact between the youth
of the two communities began
in 2003 with the opening of the
crossing points. Their command
of the English language is good
enough to enable them to communicate freely, whereas their
parents and especially grandparents communicate through
the dialect.
Kabatas said the goal was
to create historical memory for
the young generation. Despite
existing differences in the feelings of the two communities as
regards nationality and beliefs,
he noted, these common words
are real proof of how they can
create a climate of peace.
Asked whether increased
contacts between the two communities or a Cyprus settlement
could contribute to the preservation of the dialect, Hadjipieris
said the reunification of the island
could lead to a new linguistic
and cultural beginning, which
would not be confined to the

framework of the dialect but it
would also be based mainly on
the educational system. Nowadays the Greek Cypriot dialect
is poorer and Modern Greek
has gained ground among the
younger generations. A similar
phenomenon is observed in the
Turkish Cypriot community where
the dialect is losing ground to
the Turkish language.
Education is called upon to
ensure that during the learning
process of the official language
the dialect is not forgotten. In
this context, Kabatas suggests
that poems, theatrical plays and
other texts in the dialect are
included in school anthologies.
Since the syntax of the two
dialects is so close, it is only a
matter of learning words in order
to have everyday conversation,
he says. Now one can understand
the value of the Joint Dictionary,
he added.
Hadjipieris said that while conducting research to establish the
origins of a word, they crossed
paths with Cyprus’ history:
“We could say that through that
process we could chart the
historical periods that different
languages and dialects met in
Cyprus.
“We have come to the conclusion that it constitutes a marvelous
historical and cultural mosaic
full of diverse influences and
inter-lending, which is generally
accepted as a natural rule that
applies to every living language
and dialect. Both Greek Cypriot
and Turkish Cypriot dialects could
not have been an exception to
this rule. They carry a vocabulary
which is the strong historic
product of a cultural coexistence
and a cultural crossover of four
centuries in the area of Eastern
Mediterranean.”

Spirit of the Greeks - Greek
music for classical guitar

H

aving
painstakingly
arranged 10 beautiful
and timeless traditional
Greek songs for classical guitar,
Mark Hussey has published his
first book ‘Spirit of the Greeks’
- Greek music for classical guitar.
The book not only provides
the very first example of sheet
music to the traditional sounds
of Greece and Cyprus for the
classical guitarist, but also shares
a brief history of the development
of Greek music since the tragic
fire of Smyrna in Turkey now 100
years ago, followed by the population exchange of Greeks and
Turks between nations in 1923.
Mark, now living in Derbyshire,
is an Anglo-Greek Cypriot
who has extensively performed
classical, flamenco and jazz
around the world.
Oxford University graduate
(2006 / DPhil Biochemisty /
Linacre college), Mark used the
pandemic period to focus on this
new, culturally important project,
sharing his passion for Greek

music with a wider audience via
the publication of a book and new
audio recordings of traditional
Greek music on guitar.
Clearly written sheet music and
guitar tablature for the following
traditional Greek songs:
To Zeibekiko Tis Evdokias Manos Loizos
Misirlou - Traditional
Never On Sunday - Manos
Hatzidakis
Xekina Mia Psaropoula Dimitris Gogos
Kaimos - Mikis Theodorakis
Zorba's Dance - Mikis Theodorakis
Bouzouki Mou Diplochordo Markos Vamvakaris
Frangosyriani - Markos Vamvakaris
Siko Horepse Sirtaki - Georgos Zambetas
Pou Nai Tha Chronia - Stavros
Kougioumtzis
The album and paperback
can be purchased online via
www.spiritofthegreeks.com and
www.markhussey.com

Anima Sana In Corpore Sano: The year of natural drugs

Μήτε την ψυχήν άνευ σώματος
κινείν μήτε σώμα άνευ ψυχής,
ίνα αμυνομένω γίγνησθον
ισορρόπω και υγιή
Do not exercise the soul
without the body nor the
body without the soul, so
that they may be evenly
matched and sound of
health
– Plato, “Timaeus”

In the summer of 2020, during
Lockdown One, I completed
the “Couch to 5k” programme,
using the BBC app. With a
selected celebrity coach in my
ear in-between songs, I worked
my way towards running nonstop for an inconceivable amount
of time. My chosen virtual coach
was the 400 metre Olympic
winner Michael Johnson, with
his resonant, deep voice and his
encouraging, infectious Ameri-

can enthusiasm: “You’re doing
REALLY well.”
It normally takes nine weeks
to do the “CT5K”. It took me
eleven weeks! I like being an
outlier. It’s my natural habitat.
I do a 5k run twice a week now.
I’m always chasing a Personal
Best. The question is not “What’s
your PB?” A better question is
“When did you last beat your
PB?” – two Saturdays ago, is
the usual answer.
Most people can walk 5k
faster than I can run it. But it’s
a natural pharmaceutical experience – the release of endorphins, dopamine and serotonin,
is something glorious to behold.
Drug culture
Here’s my natural-blues-beating chemistry cocktail set: Dopamine – released when
winning a client bid, achieving
a milestone, getting paid,

winning a bet, getting a job,
singing, winning a race, getting
a promotion.
Serotonin – pride, stiff backbone, speaking at a public forum,
establishing your presence,
standing up to a bully. Feeling
bullet proof. Stepping outside
your comfort zone and finding
that you do more than just OK,
you thrive.
Oxytocin – the scene in the
film Amelie, when she takes the
blind man by the arm and walks
him to the station, describing
everything she sees along the
way. The light that then fills him
from on high, is oxytocin. A
hug. Enjoying a crowd. A great
performance of a play or a film.
Being smiled at. Smiling at someone. Seeing people that you
like. Saying yes to tea or coffee.
Ringing a friend. Ringing your
parents.
It's no surprise that group
singing has been on the rise

(either side of the pandemic).
The elations come from oxytocin,
which alleviates anxiety and
stress, and the endorphin feeling
of pleasure.
Endorphins – Red wine, icecream, laughter, exercise, yoga,
running, swimming, walking.
The wellness guides often talk
about “self-massage” (wink!).
Camomile tea with honey before
bed. A mental routine before
sleep.
More than a hobby
It may not be for everyone,
but football has everything that
I’ve described above. I am a
fellow traveller with the FrenchAlgerian Nobel Literature Laureate, Albert Camus, when he says:
“The world has afforded me
many experiences. What I know
most surely about morality, and
the obligations of men, I owe to
football.” You can tell a lot about

a person when you watch them
play sport. Winning, losing,
scoring, conceding, executing a
skill, achieving the tactical plan,
community belonging.
Listening to a great podcast
recently between Sam Harris
and Mayim Byalik, they talked
about the positive properties of
consciousness from mindfulness
and meditation. Harris talked
about his experiences as a young
man using MDMA (ecstasy /
molly). I get the same feeling
every week at our Greek Orthodox church. Music, community,
ritual, transcendence and inspiring words.
For some people we see on
Sunday, especially the elderly,
or bereaved, it’s possibly the
only chance in the week that
they have to actually speak to
someone. It’s worth going just
for that alone.
James Neophytou
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Help Zena Papaphoti beat cancer
and get her life back

M

y name is Zena Papaphoti, I was born in
Cyprus but grew up in
Athens. Since 2001 I have been
living in London.
In 2017, aged 47, my life
changed in a moment when I
was diagnosed with breast
cancer. Over the following year,
I had all three major treatments

at the public health system in
the UK (NHS): chemotherapy,
radiotherapy and extensive
mastectomy. Shortly after, in
2018, a bomb blew up: a bone
metastasis was found, which
means that my breast cancer
has spread and I was classified
as Stage 4 (incurable). The
prognosis I was given at the

time was 5 to 10 years at best.
I’ve started this fundraiser
because I need money to access
a potentially life-saving therapy
that unfortunately is not available
on the NHS.
I’m a fighter. I fought and I
survived the treatments and
the emotional hardship of the
diagnosis itself in 2017.
In 2018, after the initial devastation I felt that lasted a few
months after I was told that I
was now incurable, I began to
think about my choices. Must I
accept the prognosis as my
destiny and start preparing for
the inevitable? No. I want to
fight. I want to beat the odds I
was given. So I got to work and
through extensive research,
I’ve identified a treatment – the
Gerson Therapy – that promises
much better odds of survival
for cancer patients with a similar
medical profile as myself. Unfortunately, this treatment is not
available on the NHS.
Gerson Therapy is costly.
Firstly because it requires huge

quantities of organic produce
(65-70kg weekly) and daily
intake of a set of powerful
supplements. For the next two
years I’ll be following a strict,
demanding and all-consuming
regimen that makes it impossible
for me to work even parttime.
I love life and I want to work
and find love and give back and
laugh and enjoy all small and
big things again. But without the
necessary funds, I won’t be able
to have the treatment I need.
Please donate to help me
beat the odds and survive my
metastatic breast cancer. I
cannot do this without you!
To learn more about my
journey and why I chose the
Gerson Therapy, please visit
www.gofundme.com/f/
FundraiseForZena where you
can also make a donation.
Follow my progress on
Facebook: www.facebook.com/
zena.papaphoti.5
Please donate whatever you
can – thank you ever so much!

Cllr George Savva: Vote Labour
by
Cllr George
Savva

T

oday, Thursday 6th May
is election day and your
opportunity to take control
who will run London over the
next 4 years. I urge you all to
vote and to vote decisive.
I am asking the community to
support and vote the Labour Party,
all the Labour Mayoral candidates for the London Assembly
(Joanne McCartney for Enfield
and Haringey) and for Sadiq
Khan for another term.
We have all had a tough and
difficult year due to the Covid
pandemic; some have lost loved
ones and our livelihoods, however, we must not stray from the
real facts that this Conservative
government has let Londoners
down. Therefore, I would like to
clarify some facts.
The Tories are blaming the
London Mayor for the socialeconomic problems that exist.
The Tories have acknowledged
that within the last 4 years
that knife and youth crime has
gone up, that London now has
been dubbed the murder and
drug capital of Europe. These
facts are true but we must ask
ourselves who’s to blame?
The reality is that since 2010,
the Tories have sacked 20,000
Police officers and closed down
hundreds of Police stations up
and down the country because
of austerity cuts.
In the London borough of
Enfield, the Tories have closed

down Southgate and Winchmore
Hill Police stations. Furthermore,
they have closed down 50% of
London's youth centres and
drug rehabilitations units. Does
this come as any surprise to
anyone why crime has gone
up?
The reality is that the Tory
government and the London
Labour Mayor do not work hand
in glove. The Tories have
slashed the Police force and
created an atmosphere that
fosters more violent crime and
expect the London Labour
administration to deal with the
effects.
The Tories claim that it was
Sadiq Khan that has bankrupted
Transport for London (TfL).
They claim the poor transportation system is the primary
reason why Londoners are less
likely to use public transportation. This is another lie which I
would like to correct.
Unfortunately, due to the
Covid pandemic, the London

Mayor had to reduce services
across the board in lining with
the government's own medical
advice in order to reduce infection rates across the capital.
With a reduced service and less
passengers, for the obvious
reasons revenues for TfL had
fallen. This was bound to
happen.
Let’s send a strong message
to Boris Johnson that we do
not approve of his policies and
the way he has handled the
Covid-19 crisis costing so many
lives.
The Tories claim that the
Labour party has no integrity
yet they should do some soul
searching themselves as regard
to their appalling handling of the
coronavirus.
The Tories haven't been
held accountable of the number
of frontline workers who never
made it back home. We are
talking about doctors, nurses,
bus drivers and other frontline
staff.

The Tories are to blame and
not the London Mayoral for
the lack of personal protective
equipment and oxygen tanks.
Instead they spent £140 million
on buying incompatible PPE
from Turkey and rewarded their
own cronies with government
contracts for useless equipment.
Each voter has 3 votes and
in the case of Chase, Jubilee,
and Southbury, voters have an
additional ballot paper making
a total of 4 ballot papers.
In addition, we have 3
By-elections in Enfield - in
Chase the candidate is Chris
James, in Jubilee it is Chinello
Anywanwu, and in Southbury
the candidate is Ayten Guzel.
I would urge the community
to vote Labour.
Polling Stations open 7am
and close at 10pm.

It’s All Greek To Me
(A guide to how business
really works)

T

here are hundreds of
books out there that will
teach you the principles
and practicalities of being in
business, but few that will give
you the inside track on the real
nitty-gritty that comes when you
roll your sleeves up and really
get into the day-to-day world of
managing clients, suppliers and
customers.
Using real-life examples and
experiences – good and bad –
gained from many years working for others and running his
own successful accountancy
practice, Peter Petrou lifts the
drain cover on life as a business
owner and pokes around the bits
they don’t tell you at business
school.
From the importance of building trust to knowing when to
walk away from a bad deal, how
to conquer Imposter Syndrome
and how to structure your fees
to best serve different clients,
Peter shares the lessons he’s
learned himself – and often the
hard way – from his days working
in a London grocer’s, through the
hard slog of starting a business
at his kitchen table to success in
the heart of London’s West End.
Humorous, insightful and
brutally honest, It’s All Greek to
Me is an indispensable go-to
resource for any new entrepreneur looking for success in the

modern business world. All profits from sales of It’s All Greek
to Me will be donated to Papyrus,
a charity offering crucial support
for young men contemplating
suicide.

Peter Petrou was born and
brought up in south London. He
gained an economics degree
at UCL and qualified as a
chartered accountant at PWC.
He started his own accountancy
practice in 1998.
Peter is married with three
children. His father was from
Paphos and his mother from
Ammochostos.
Peter is a big Chelsea fan
and a marathon runner. He
enjoys good food and wine,
and poker nights with his
mates. He is also involved in
local community football through
Omonia Youth and Omonia
senior team.
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Andrea Georgiou

Eleni Foureira
featured on Times
Square billboard
Eleni Foureira became the
first Greek singer to appear on
a billboard in New York City’s
Times Square on Friday.
Foureira tweeted an image
of the billboard captioning it a
“dream come true.”
“Waking up to this.. me on
Times Square! My heart swells
with gratitude as I see myself
on the video of Spotify,” she
wrote.
The singer’s appearance on
New York’s most iconic street
was for her role in a global
Spotify campaign aimed at
promoting gender equality.
The star appears alongside
34 other artists from 50 countries

worldwide.
“Spotify presents a brand new
campaign dedicated to women’s
empowerment and I’m really
proud to be the Greek ambassador of this project along with
34 artists around the globe,”
Foureira wrote.
As part of Spotify’s campaign,
the streaming service has
shared a playlist to support its
campaign called EQUAL Global.
Foureira’s song YAYO, written
by Andy Nicolas, Klejdi Llupa
and Kareem Kalokoh, is included
in the playlist. The single currently
has over six million views on
YouTube.
Foureira’s involvement with
the Spotify campaign was
supported by her label Panik
Records.
She is currently the most
streamed artist in both Greece
and Cyprus.

Peter Andre gears up for electrifying
performance in Grease the musical

Following his success starring in the UK and Ireland tour of
the musical Grease in 2019, Peter Andre will star in the 2021
tour at certain venues.
The singer is currently scheduled to perform at selected
performances in Leicester, Plymouth, Canterbury, Nottingham,
Milton Keynes, Woking, Dartford, Bristol, Edinburgh, Manchester,
Birmingham, Southampton, Liverpool and Cardiff.
As well as reprising the role of Teen Angel, Pete will also play
Vince Fontaine. He said, “I was so thrilled to have been returning
to Grease this year as I had the most wonderful time on the last
tour working with our incredible cast and creative team, I can’t
wait to get back out there performing with them.
“Grease is joyous and will truly allow you to escape to a different time, with show-stopping dance routines and some of the
most iconic songs of all time. It’s a show about solidarity and it
celebrates friendship, which is even more important now with how
the last 12 months have been. As the song goes, We Go Together!”
Having been postponed due to COVID-19, the 2021 tour,
choreographed by Arlene Phillips, will now begin on 30 July.
The 1978 film adaptation of Grease starring John Travolta
and Olivia Newton-John is the fourth highest-grossing musical
of all time and celebrated its 40th anniversary this year.

Gordon Ramsay spotted in Crete
and Heidi Klum parties Greek style!
British chef Gordon Ramsay
was spotted on the Greek island
of Crete earlier this week.
According to Flash News, the
world-famous Michelin-starred
chef, was filming in Chania for
a TV show. Whilst in the city,
he visited Splantzia Square, as
well as the famous bay of Balos,
before continuing his 15-day
journey around Greece.
And he’s not the only celeb

enjoying the country! Supermodel Heidi Klum and husband
Tom Kaulitz had a smashing time
at a Greek party over the weekend, at an unknown location.
The retired Victoria’s Secret
Angel not only shared with her
followers how much she enjoyed
baklava and other Greek delicacies, but also danced the Syrtaki.
Heidi loves Greece, spending
many vacations in Mykonos.

Oscar winning Greek actress
Olympia Dukakis sadly passes away

O

scar-winning actress
Olympia Dukakis sadly
passed away on Saturday (1 May), aged 89.
Tributes from co-stars
and Hollywood greats came

pouring in for Dukakis when
news of her death was reported.
Oscar-winner Viola Davis
posted a statement on Twitter
calling Dukakis “the consum-

mate actor,” her Moonstruck
co-star Cher stated “Dukakis
was an amazing, Academy
award winning actress,” and
there were further tributes from
Star Trek actor and activist
George Takei, comedy star
Michael McKean, West Wing’s
Bradley Whitford, and Alex
Winter from the Bill and Ted
franchise.
Born in Massachusetts to
Greek immigrants, Dukakis had
a long career in theatre and
television before becoming a
household name for her role
in in 1987 romantic comedy
Moonstruck. It was this iconic
performance that garnered her
the Academy Award for Best
Supporting Actress.
The career of Dukakis
would continue with a string
of Hollywood hits, including the
John Travolta and Kirsty Alley
comedy Look Who’s Talking
(1989) and the ensemble
comedy-drama Steel Magnolias
(1989).
Dukakis also had a successful career in television, being
nominated for Emmys in 1991,
1998, and 1999.
Dukakis was also a fervent
woman right’s activist as well
as an activist for LGBT rights,
and an environmentalist.
Olympia was the cousin of
1988 Democratic Presidential
candidate and Massachusetts
Governor Michael Dukakis.
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Insurance making sense...
What is Employers Liability
and do I need it?

mployers’ liability insurance
will help to cover the cost
of settling and defending
any claim made by an employee
against your business. This includes
compensation pay-outs and legal
fees should the case go to court.
If an employee claim does end
up in court, a compensation sum
might reflect factors such as medical costs and loss of income due
to the employee not being able to
work. Employers’ liability will cover
this cost up to the policy limit.
It might be vital to have an employers’ liability insurance policy
in place as it’s a legal requirement
for most UK firms. You could be
held responsible for any injury your
employees sustain while carrying
out work for your business.
A policy covers all injuries, from
what might seem like an innocuous trip or slip, to a long-term
illness suffered because of their
work. It could be important to note
that claims can still be made after
an individual has stopped working
for your business – this is because
symptoms may only become
apparent after several months.
You can’t predict or even prevent
accidents from happening, but
you can safeguard your business
from the financial repercussions.
Employers’ liability cover can be
a lifeline, especially for small
businesses and sole traders who
might not otherwise have access
to the necessary funds.
As a result of the Employer’s
Liability (Compulsory Insurance)
Act 1969, it’s a legal requirement
for most UK businesses to have
employers’ liability insurance,
meaning it can be essential cover
if you have employees.
Whether you’re a sole trader,
small business owner or part of a
global empire, not having sufficient
employers’ liability cover can lead
to substantial fines. These could
be up to £2,500 a day until you

The estate agents with honesty at their core

Why a good Estate Agent is a
Landlord’s biggest asset
George Sifonios

Andy Patikis
take out a policy.
So, what does the law say about
different types of staff? Here’s a
guide to the rules:
Contractors – you might not
require an employers’ liability
insurance policy if you’ve hired
an independent contractor who
doesn’t work exclusively for your
business.
Subcontractors – if a subcontractor uses their own equipment,
tools and materials then they
usually don’t need to be covered
by a policy but if they will be using
yours, you might require cover.
Part-time employees – if
you’re self-employed and employ
someone else to help with your
workload, even part-time, you will
require a policy.
Volunteers – you need
employers’ liability cover in place
if you employ volunteers.
Temporary employees – it’s
essential to have this cover for all
temporary employees, including
interns and students.
Apprentices – it’s also a legal
requirement to have a policy in place
for any apprentices you employ.
Circumstances can vary, so it’s
always advisable to check before
anyone begins work for your
business.
Things Home Insurance will
cover and things it won’t
Not all buildings and contents
insurance policies are the same,
so you always need to check the
details to see what yours includes.
Here are some things that policies
generally will and won’t cover…
Deterioration - Home insurance
doesn’t cover things naturally
deteriorating or breaking because
you haven’t looked after them.
This is known in the insurance
world as ‘wear and tear.’ You might
also find your cover is invalidated
if damage to your home is caused
by wear and tear, i.e. if there’s a

leak because you haven’t replaced
broken roof tiles.
Fire - Cover for fire comes as
standard with buildings and contents insurance. So, if you have both
you should be covered for damage
to the structure of your home and
your belongings inside it.
Theft - Keys are sometimes
covered by car insurance, rather
than home insurance, even if they’re
stolen from your house. Replacing
modern computerised keys can
be very expensive, so check both
your car and home insurance to
make sure you’re covered for theft,
wherever your keys are taken from.
You should be covered if your
smartphone is stolen from your
home. But to protect your phone
while you’re out and about, you’ll
need cover for personal possessions outside the home, which
isn’t always included as standard.
Check with your provider – if you’re
not covered, you might be able to
add this to your policy as an extra.
Accidental Damage - Provided
you have cover for accidental
damage, this type of incident
should be included within your
home insurance. You need to
make sure accidental damage is
included in your policy, though, as
it doesn’t always come as standard.
Unoccupancy - Generally,
insurance policies will state that
you need to tell your provider if
you’re going away for more than
30 days. An empty house is considered a higher risk than an
occupied one, so your provider
may choose to limit the cover they
provide while you’re away for a
long period, or you may need to
take out specialist unoccupied
home insurance.
Speak to your insurance provider if you intend to be away for
longer than 30 days – they may be
able to add endorsements to your
policy, to ensure your property is
fully covered.

L

etting and managing
rental properties can be
stressful, especially for
inexperienced Landlords, or
for Landlords that are not with
the right Letting agent. Estate
agents should be a Landlord’s
best friend, they should manage
and optimise a Landlord’s
investment, and remove all the
stressful and time-consuming
elements of property management.
A recent survey by Endsleigh
Insurance of Landlords found
that using an experienced and
reputable letting agent could
save Landlords on average six
hours a month.
Surprisingly a large percentage of Landlords still view their
property investment as passive
income, and stay with the same
Estate Agent for many years.
They do this for a number or
reasons - comfort, not wanting
to disrupt the status quo and
a misconception that they can’t
get a bigger return for their
investment. As a result, many
Landlords in North London are
not getting market value for
their properties.
George Sifonios, Managing
Director at David Astburys
Estate Agents said; “We are
constantly hearing from Landlords who want us to value
their rental properties because
they feel that they aren’t getting
current market value, and during
this process, we are seeing that
in their existing arrangement
they are getting 25% below
market value.
“At David Astburys we really
focus on super serving the individual needs of all our Landlords by effectively managing
their properties and ensuring a
profitable return on their investment. If you are a Landlord and
have been wondering if you are
getting market value for your

property, please contact us today
and we will provide an instant
valuation, we are also offering
three months free property
management.”
Here are just a few ways that
being with a reputation Estate
Agent like David Astburys in
Crouch End can make a Landlords life easy and stress free.
1. In total there are now over
170 pieces of legislation that
Landlords need to comply to
when renting and managing their
properties and local authorities
are now entitled to keep 100%
of the fines they issue (most
offences carry fines of up to
£30,000 and imprisonment in
certain cases), so the consequences are significant.
2. Landlords are required to
place a tenant’s deposit in a
government approved tenancy
deposit scheme. This is a legal
requirement to ensure that the
deposit is returned to the tenant
at the end of the agreed tenancy.
3. Finding good and reliable
tenants. Experts like David Astburys Estate Agents will place
the reliable tenants in a property
that have passed reference and
credit checks.

4. Good communication and
effective management of the property is key to keeping a happy
tenant and therefore ensuring a
long-term tenancy. A good estate
agent will conduct regular inspections to check that there are no
safety or maintenance issues
and that the tenant is meeting
their obligations.
Yianni Aresti, Partner and
Lettings Director at David
Astburys said, “In Lettings last
week alone the team went on
one hundred and forty four viewings, they agreed fifteen new
lets, took on three new property
managements, agreed four long
term tenancies and we were
instructed on ten properties.
“We are consistently seeing
that for new Landlords we are
getting them a 25% increase in
their market value than they
were previously, resulting in very
happy clients, and our 500 plus
Google reviews reflect this.”
David Astburys Estate Agents
are offering 3 months free
property management to any
new Landlord. Contact the team
at the Crouch End office for
more details crouchend@davidastburys.com, 020 3000 6787.

Specialising in Sales,
Lettings & Property
Management
Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS
for an agency in London
Most Lets agreed on
97% of transactions achieved the
asking price.
FREE no obligation property valuation

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

Film Reviews
George Savvides
where a young Jan learns the
secret of using medicinal plants
and manages to save his sister’s
leg from amputation. But as the
story develops Jan finds himself
in court accused of being a
charlatan…

A truly compelling film with superb
production values and with excellent performances particularly from
Trojan as the older Jan, sharing
a terrific chemistry with his loyal
assistant Frantisek (Juraj Loj). An
intimate portrait of a great man!

FILM OF THE WEEK
Apples

INTERVIEW WITH
CHRISTOS NIKOU

Writer/director Christos Nikou
makes one the most remarkable
feature film debuts in years with
this highly original piece of filmmaking, which was Greece’s entry
for this year’s Oscars. His inventive screenplay, co-written with
Stavros Raptis, tells the story of
Aris (Aris Servetalis), a middleaged man, who finds himself in the
middle of a pandemic that causes
amnesia. He is the latest casualty,
and he is soon taken to a hospital
for a special recovery program…

I enjoyed seeing the wonderfully
eccentric APPLES and even more
on a second viewing just before I
met its director Christos Nikou for
a chat via zoom. I wanted to know
more about the inspiration behind
the story which now feels quite
prophetic due to the current climate.
Also, about the satiric element of
the story especially when the
protagonist goes into a bizarre
kind of therapy.
“The idea originated when I was
trying to face the loss of my father,
I was trying to understand how
selective our memory is, how easy

Servetalis, Greece’s answer to
Daniel Day Lewis with whom he
bears an uncanny resemblance,
is a true revelation as the solitary
protagonist ready to obey the absurdity of his doctors’ instructions
to regain his memory and delivers a highly psychical as well as
deeply internal performance. It is
a grim but very funny premise of
a surreal subject but told with such
humour and flair that demands
attention from its very first
sequence until the final credits.
Aris is a solitary man, who
perhaps wants to get rid of past
memories and start a new life
totally afresh, while his desire for
apples, which apparently are good
for the memory, become a symbol
for his new way of life.
One of the most important
films to emerge from Greece in
recent years since probably
DOGTOOTH, in which Nikou
worked as assistant director. A
fresh new talent to be treasured
and a film not to be missed!

it is to delete something that brings
us pain, so I tried to transfer all
these thoughts into a more global
theme and to create a world where
amnesia is caught like a virus. I
wanted to create a different world
like the movies I enjoy - THE
TRUMAN SHOW for example
and Charlie Kaufman’s THE
ETERNAL SUNSHINE OF THE
SPOTLESS MIND - films which
create their own world and play
against society’s rules. I had a few
ideas before I started co-writing
the script with Stavros Raptis,
who is my best friend, so it was
extremely easy to collaborate.
The screenplay was originally a
lot funnier - it was entirely a
comedy but later we tried to find
the right balance between comedy
and drama. The theme of loss and
amnesia is quite dramatic, and we
wanted to create the right tone
and I believe finally we found the
perfect balance thanks to our
instinct or perhaps from references
from other movies.

“We started writing the script in
2014 long before the current
pandemic, it took us four years
to finance the film and finally we
filmed in 2019 hoping for a 2020
release. Obviously, we never
expected it to come out during a
pandemic. We give an optimistic
ending and hopefully people will
come and see it when the cinemas
re-open. The therapy scenes
and the doctors’ instructions are
purposely silly, but it is a reality
that certain people like my mother’s
generation have great respect for
medicine and if, for example, a
doctor tells my mother to take ten
tablets, she will take them without
a question. The role of the protagonist is specially written for Aris
Servetalis, whom I know well
having previously worked with in
my short KM. I also know how
capable he is with his physicality so
everything about his movements
were written in the screenplay.
“The story is timeless, and we
wanted to create a world where
technology is not that advanced.
We wanted to make a comment
about that without showing modern
stuff like mobiles and computers.
The tape recorders and polaroid
cameras are purposely old fashioned - things that are no longer in
our memories. There is a nostalgic feeling to the whole project
like the soundtrack which includes
old favourites like “Scarborough
Fair”, “Sealed with A Kiss” and
“Let’s Twist Again”.
(The film is screening digitally
at Curzon Home Cinema)

Charlatan
Another powerful film from innovative Polish director Agnieszka
Holland, who sets the action of
this true story in the fifties. It follows
the story of Czech healer Jan
Mikolasek (Ivan Trojan), an expert
in providing his patients’ diagnosis
just by looking at their urine
sample. The film cleverly intercuts
with scenes from the past during
the Nazis and the communists,

Once Upon
A River

An amazing feature film debut
from Haroula Rose, an acclaimed
folk musician and performer, who
based her screenplay on Bonnie
Jo Campbell’s midwestern gothic
novel. The action takes place in
1970’s rural Michigan and follows
the story of Native American teenager Margo Crane (Kenadi DelaCema), who embarks on a long
journey on the Stark River in
search of her estranged mother…
A brilliant road movie with a
feisty young heroine assuredly
played by newcomer DelaCena.
The beautiful landscape is captured magnificently by Charlotte
Hornsby’s elegant cinematography
under Rose’s intelligent direction.

Johnny Mnemonic

This futurist sci-fi with Keanu
Reeves returns for a digital
release to celebrate its 25th anniversary. A ground-breaking film
with decent special effects set in
the 21st century where Mnemonic
couriers are transporting valuable
data in their heads. Such a courier
is Johnny but a group of cyberspace hackers including the
Yakuza are after him…
Reeves is cool and effortless in
an iconic role that enabled him to
perfect his act a few years later
for THE MATRIX. He is well
supported by an international
cast that includes Takeshi Kitano,
Dolph Lundgren, Ice-T and Dina
Mayer. Worth rediscovering!

Critical
criticism
Barney Efthimiou

T

he ice cream van came
today. That familiar jingle
brought back happy
memories of an errant but
memorable childhood. Playing
out on the street with equally
mischievous mates, football
mainly, we always ran home
to get money when we heard
the van with its promise of
something sickly sweet. Today
I went for my favourite oyster
shell wafer covered in chocolate mallow and coconut filled
with whipped ice cream drizzled
with raspberry sauce. You can
keep your artisan stuff, I’m
sticking with soft serve, as it’s
known.
As I licked and nibbled my
way through it, we all have
our own unique way of eating
treats, I contemplated a recent
statement from Equity, the
actors’ union. It said theatre
critics should not refer to the
race gender, age or appearance “to avoid any unconscious
bias” appearing in their reviews.
It also states that we (critics)
should consider whether their
ethnicity and relative privilege
makes them best placed to
write about a topic and urged
them to remember everyone is
equal and should not be treated
as “strange” or “othered.”
Finally, it was a long rambling
announcement, it told us to
“distinguish clearly between
racial and ethnic groups” and
to use “current and inclusive
language.” Welcome to our
world Equity and no it’s not equal
or equitable so on behalf of
all BAME (Black and Minority
Ethnic) performers congratulations on catching up.
Reading the statement
could not have come at a
more apposite moment. I was
about to review a reimagining
of The Importance of Being
Earnest, a co-production between The Lawrence Batley
Theatre, Huddersfield and
The Dukes Theatre, Lancaster.
This adaptation by Yasmeen
Khan and directed by Mina
Anwar is fresh, topical and
thoroughly enjoyable. A farce
set in the north with parochial
references and witticisms would
no doubt have pleased Oscar
Wilde, who was after all satirising and mocking Victorian
traditions and social customs
in the upper echelons.
Khan’s adaptation is selfdeprecating and full of northern
stereotypes who make hay
with the Wildean silliness doffing their caps at the ridiculousness of it all. They laugh at us
laughing at them. At times, it
had the feel of a Lowry painting coming to life with the

variety of characters parodying the snobs they were representing.
The diverse cast were
excellent and considering this
was an online show, filmed in
a theatre, it drew me in and had
me smiling throughout. As for
one of the most famous lines
in English theatre, Lady Bracknell’s “a handbag?!”, they sent
it up beautifully by revealing it
as a holdall in Huddersfield.
All being well the production
will have an opportunity to go
‘live’ in a theatre sometime
soon.
I did try writing an Equity
approved version of this review
but on reflection, having
allowed my soft serve to decadently drip all over me, I decided
to give my unconscious bias a
breather. That is because we
all struggle with it. Similarly
objectivity, just like normality,
are all states of impossibility.
The clue is in the word human.
We are all riven with foibles
and idiosyncrasies, which brings
me full circle to the world of
politics.
If it was just odd behaviour
we were dealing with I would
say etsi en i zoyi but it’s not as
straightforward as that. It was
encapsulated by the following
headline in The Sunday Telegraph: “Don’t attack a PM with
trivialities at the moment when
he is saving lives,” pleaded
one of their columnists. If lies
are trivialities I would have
agreed with her but my critical
faculties remain intact and it is
not as simple as that.
The growing list of untruths
spoken by Boris Johnson over
many years are freely available
online. We are not talking flat
decoration here – the Labour
leader, Kier Starmer, being
photographed last week choosing wallpaper in John Lewis
was as farcical as something
out of Oscar’s Earnest - but
serious decisions that affect all
our lives.
The opinion polls tell a different story, the Conservative
party enjoy a healthy lead. So
the critical question I will leave
you with this week is, “Do
you vote for the personality or
the policies?” If the answer is
personality your right to criticise and complain is greatly
diminished. Try reading a
political party manifesto to be
informed. This crisis and the
aftermath requires us all to be
constructively critical. Over to
you…
The Importance of
Being Earnest –
run complete
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Penny for your thoughts

D

uring the past year,
many of us were forced
into situations we most
definitely had not been in before,
or had not encountered for some
time - losing loved ones, job
reductions, losses and enforced
single isolation. How did so
many survive and get through
such an ordeal? No doubt it
wasn't easy and everyone's
coping strategy may be different,
but maximising thought time
and facing the problems head
on is an option that is far more
practical and efficient, rather
than drowning your sorrows
or masking with artificial delay
tactics. Thought time is good for
processing thoughts and then
compartmentalizing thoughts and
feelings into filing them away, or
working out strategies for change
with action plans.
Talking, or being with other
people, and conversation is of
course often what we need, as
it triggers ideas and a new way

of thinking to create some
change. It is with these seeds
of ideas and thought that can
help transform great emotional
and physical change in oneself.
Many great business plans
evolve from these talks and
followed personal thought time.
It always goes back to the
balance of being social and
also having some personal ME
time, which now as we come
out of lockdown will be more
difficult as people may be more
demanding on your time, to make
up for lost social time. This may
be great for those who want to
catch up with everyone, however it is important not to forget
or lose that personal thinking
time. It is essential for well-being.
Some need a little and some
may need more than others,
depending on personality and
individual character, and we
should remember and allow for
this.
So after the socialising

conversation, what do we do
for personalised thinking time?
All of us are different and we
all require a different amount,
as well as how we utilise it. I
am pretty much the same as I
always have been, even as a
child; I was happy to sit and be
creative with drawing or making
things, I loved it. I could still be
around others making things, but
still had time to create, design,
and also think to myself. I
needed to be creative and this
still works for me. As I got older
and I got into bodybuilding, I
found it was another way to have
time to myself to think. I could
work out with the weights and
work out my mind with any
issues or problems as I did so.
In fact, a lot of my best decisions
were achieved this way.
Whether it is workwise, relationship wise, goals and dreams,
if we don't think things through
properly, how can we work out
what is best to do and come

to a rational decision. How
many quotes are there on
hurried thought… Take time for
all things great, haste makes
waste, look before you leap,
haste is the Devil, wisely and
slow they stumble that run fast.
Surely with all these quotes, it
is for wise good reason they are
present.
It will be tempting to rush out
to see everyone you didn't have
the chance to before. However,
before you zoom out to catch
up with everything you feel you
missed out on, don't forget your
own personal ME thinking time.
It is a form of natural meditation
required for the mind and body;
this natural unwind needs to be

regular to be beneficial and it
has to work for you, and you
alone. So whatever it takes - a
stroll in the park, pottering in a
garden, getting creative with
whatever arts and projects you
enjoy doing, drawing, painting,
decorating, journaling, even
clearing out a cupboard or
drawer and re-lining with some
pretty paper can do the trick basically anything that works
for you and gives you time off
from others.
A little, regular quiet time is
not being selfish, it is about
recharging your mental brain
battery in order to function
properly, so that as you look
after yourself, you have more

capability and strength to take
care of others too.
Look out for some new easy
skills to try at hobby stores,
channels, the internet, that just
take your mind into some deep
thought, to re-evaluate everything, to put things into perspective, order of priority, what is
good for you, bad for you, and
what you have to do to create a
change for the better in all you
do.
Stop and take time to think!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Plum Cake / Δαμάσκηνο Κέικ

C

elebrity chef Loulla Astin
was born in Avgorou,
Cyprus but has lived most
of her life in Manchester where
she owns Kosmos Taverna.
Loulla appeared regularly on
ITV, Carlton and Sky and was a
Resident Chef on Granada TV’s
The Afternoon Show. She even
recorded her own 52-part TV
series titled Simply Greek.
This week, Loulla shares her
recipe for Plum Cake / Δαμάσκηνο Κέικ, a delicious cake
made using fresh, juicy, organic
plums.
You could substitute the
plums with any fruit you like apricots, peaches or berries.
The cake is nice served
warm or cold with custard or
vanilla ice cream.
Ingredients (serves 8):
175g/6oz butter, softened
225g/8oz golden caster sugar
3 large eggs
1 tsp almond extract
2 tbsp brandy
1 tsp ground cinnamon

225g/8oz self-raising flour
1 tsp baking powder
50ml milk or more
6-8 medium plums, halved
and stoned
Icing sugar, to decorate
You will also need a 24cm
cake tin, greased and dusted
with flour or lined with parchment
paper.
Method:
Preheat
the
oven
to
180c/350f/gas 4.
Whisk together the butter
and sugar, then add the eggs,

one at a time.
Add the vanilla, brandy,
cinnamon, flour, baking powder
and enough milk to make a
nice, smooth mixture. Whisk
until smooth. Spoon into your
prepared tray, smooth the top
and add the plums on top, skin
side up.
Sprinkle all over with a little
sugar and place in the oven.
Bake for 35-40 minutes. If it
goes very brown, turn the oven
down!
Remove the cake from the
oven, cool a little and dust lightly
with icing sugar. Enjoy with a
cup of tea or Greek coffee.
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Mahrez double fires Man City into
Champions League final

Premier League

Sergio Aguero provided a reminder of his goalscoring brilliance with the opener in Manchester City’s 2-0 win at Crystal
Palace to put the Premier
League leaders on the verge of
another title.Pep Guardiola’s
side clinched the Carabao Cup
last weekend and took a big
step towards the Champions
League final on Wednesday, but
still found the energy and quality
to seal a 25th top-flight win of
the campaign.
After a frustrating first 45 minutes in south London, it was
City’s record goalscorer who
broke the deadlock with a superb finish and Ferran Torres
wrapped up the points soon
after following a fine curled effort.
Danny Welbeck netted a sublime goal as Brighton took a significant step towards Premier
League survival by ending
Leeds’ six-game unbeaten run
with a deserved 2-0 win.
Former England forward Welbeck rifled home 11 minutes
from time at the Amex Stadium
after executing a perfect Cruyff
turn on a dropping ball to secure
a precious three points for the
Seagulls.
Kai Havertz’s majestic brace
tightened Chelsea’s grip on a
top-four Premier League finish
as the Blues deepened Fulham’s relegation worries with a
2-0 win at Stamford Bridge.
And while it only moved Villa
one place up to ninth the real
benefit was to the Euro 2020
hopefuls who were able to
showcase their talents to the
watching Gareth Southgate with
Ollie Watkins and Jordan Pickford, in particular, impressing.
The Villa striker, who made a
goalscoring international debut
against San Marino in March,
looked a handful throughout a.
But in terms of style they were
outdone by Anwar El Ghazi’s
80th-minute winner which he
curled into the top corner after
sweeping crossfield move.
Gareth Bale scored a stunning
hat-trick as Tottenham kept
themselves in the Champions
League qualification race with
a 4-0 win over Sheffield United.
Bale claimed his first Spurs treble since 2012 with a trio of brilliant finishes to move his side
into fifth, five points off Chelsea
with four games left to play.
Son Heung-min also scored a

fine goal as Ryan Mason’s men
ran riot against a Blades side
whose relegation fate has already been sealed.
Pierre-Emerick Aubameyang
staked his claim for a role in Arsenal’s Europa League showdown with Villarreal as he struck
in a routine 2-0 Premier League
win at Newcastle.
The Gabon international, starting his first game after returning
from a bout of malaria, struck
after 66 minutes – the fifth successive game in which he has
scored against the Magpies –
to cement the Gunners’ 17th
win in 18 outings against the
Tyneside club.
It was no more than his side deserved from a dominant display
which saw them go ahead
through Mohamed Elneny’s first
top-flight goal and never look
like surrendering their advantage.
For their part, Newcastle, who
had substitute Fabian Schar
sent off late on, looked a
shadow of the team which had
eased itself away from the relegation zone with a four-game
unbeaten run, and they still
have work to do with Leicester
and Manchester City still to play.
West Brom boss Sam Allardyce
says the Baggies need a “magic
miracle and fairy dust” to stay
in the Premier League after
drawing the Black Country
derby with Wolves.
Allardyce’s proud record of
never being relegated now requires his side to win all four of
their remaining games, beginning with a trip to Arsenal on
Sunday, and hope for a complete collapse from one of the
five teams outside the drop
zone that they can still catch.
That combination seems highly
unlikely, even with the battling
qualities West Brom showed
during a game played in torrential rain to earn a point through
Mbaye Diagne’s header after
Fabio Silva’s fortunate first-half
opener had put Wolves in front.
West Ham forward Michail Antonio said they will not give up
on their dream of securing
Champions League football
after he scored twice in a comeback victory over Burnley.
The Hammers moved up to fifth
place in the table, just three
points behind Chelsea in fourth,
with four games of the season
remaining.
Chris Wood scored from a pen-

alty to give Burnley the lead before Antonio headed in Vladimir
Coufal’s teasing cross and
poked in Said Benrahma’s delivery eight minutes later.
West Ham boss David Moyes
said: “We want to take it down
to the final day and try to sneak
in. It will probably need us to
win all four games.
“Europe would be an incredible
achievement. I think I’ll be disappointed if we don’t get there
now.”
Burnley remain nine points
above the relegation zone in
16th place.
Manchester United’s game
against Liverpool was postponed after about 200 fans
broke into Old Trafford to protest against the Glazer family’s
ownership of the club. The fixture was scheduled to kick off
at 16:30 BST on Sunday.
“This was a collective decision
from the police, both clubs, the
Premier League and local authorities,” said a Premier
League statement.
Talks will now take place about
re-arranging the game.
“The security and safety of everyone at Old Trafford remains
of paramount importance,”
added the Premier League.
“We understand and respect the
strength of feeling but condemn
all acts of violence, criminal
damage and trespass, especially given the associated
Covid-19 breaches.
“Fans have many channels by
which to make their views
known, but the actions of a minority seen today have no justification.
Manchester United fans protesting against the Glazer family’s
ownership of the club stormed
into their Old Trafford stadium
and gathered on the pitch
ahead of Sunday’s Premier
League game against Liverpool.
The anti-Glazer movement has
gained momentum in recent
weeks following the club’s failed
attempt to form part of a breakaway European Super League
last month.
United owner Joel Glazer, who
was named the European
Super League vice-chairman
when the announcement was
made, He has since apologised
to the fans in an open letter from
his US base after they withdrew
from the project.

Riyad Mahrez struck twice as
Manchester City reached the
Champions League final for the
first time thanks to a 2-0 victory
over Paris St Germain at the
Etihad Stadium on Tuesday that
secured a 4-1 aggregate win.
City were dominant against their
French opponents, who lost
their heads in the second half
and finished the semi-final, second leg with 10 men after Angel
Di Maria was sent off in the 69th
minute for an off-the-ball stamp
on Fernandinho.
Pep Guardiola’s City side will
now face the winner of Wednesday’s last-four match between Chelsea and Real Madrid
in the May 29th final in Istanbul.
Guardiola, who won the competition twice with Barcelona,
has waited 10 years to get back
to the final and was in no doubt
about the scale of his team’s
achievement, with City having
won all six games in the knockout stages.
“People believe it’s easy to arrive in the final of the Champions League. Getting to the
final now makes sense of what
we have done in the past four
or five years. Every day these
guys have been consistent and
this is remarkable,” he said.
“It is for all of us and the club.
I’m incredibly proud,” added the
Spaniard.
Mahrez put City ahead on the
night in the 11th minute and
then finished off a superb
counter-attack in the 63rd to secure their place in the final.
Goal hero Mahrez makes case
for City’s defence
PSG sorely missed their talented striker Kylian Mbappe
who, still struggling with a calf
injury, was forced to watch the
match from the bench.
A pre-match hail storm and

downpour made for a tricky surface and City had an early scare
when Dutch referee Bjorn
Kuipers pointed to the spot after
PSG’s players appealed for
handball.
Yet a VAR review showed that
the ball had bounced legally off
the top of City fullback Oleksandr Zinchenko’s shoulder and
the penalty was overturned.
The nerves turned to delight in
the 11th minute when Zinchenko raced on to a long ball
from keeper Ederson down the
left flank, found Kevin De
Bruyne inside and the Belgian’s
blocked shot fell to Mahrez in
the box who made no mistake
with his finish. Yet the goal did
little to settle City at the back
and the visitors could have levelled five minutes later when
Marquinhos headed a Di Maria
cross against the bar from close
range.
City almost self-destructed
when Ederson, from the edge
of his area, threw the ball out to
Bernardo Silva who was robbed
by Di Maria, but with the City
keeper’s goal unguarded, the
Argentine failed to find the target.PSG keeper Keylor Navas
did well to keep out a low drive
from Mahrez just before the
break and the Costa Rican was
called on quickly after the re-

start to deal with a Phil Foden
effort from the left.
Without Mbappe, Neymar was
rarely a danger, floating deep
as he looked for the ball, but he
opened up City’s defence with
a jinking solo run in the 56th minute before his shot from inside
the box was blocked by Zinchenko. City put the tie beyond
the French side in the 63rd minute with a classic counter-attack, as Foden burst down the
left and, after a quick exchange
with De Bruyne, picked out
Mahrez at the back post who
slotted in from close range.
The frustration spilled over for
Mauricio Pochettino’s PSG side
and Di Maria was sent off after
a petulant spat with Fernandinho after the ball had gone
out for a throw in. From then on
it was just a question of if City
would add to the pain and the
impressive Foden went close
with a low drive that clipped the
post.
The City fans locked outside of
the stadium, celebrated wildly
with car horns blaring but for
PSG, beaten by Bayern Munich
in the final last season, it was
another year of disappointment.
“We played with character. We
have to believe in ourselves, we
will succeed,” said midfielder
Marco Verratti.

Jose Mourinho has been
appointed Roma manager
Mourinho, sacked by Tottenham
on 19 April, has signed a threeyear deal with the three-time
Serie A winners.
“The incredible passion of the
Roma fans convinced me to accept the job and I cannot wait
to start next season,” said Mourinho.
Mourinho was dismissed after
17 months in charge of Spurs
following a poor second half of
the season in which the north
London club slipped from top of
the table to outside the European places.
Mourinho’s previous stint in Italian football was a successful
one with Inter Milan that produced four major honours in
two years. He won the Italian
title twice, the second victory

forming part of the club’s historic treble in 2009-10 which also
saw them claim the Champions
League and Coppa Italia.
”Jose Mourinho’s managerial
honours
Club Major trophies
Porto (2002-04) Primeira Liga
(x2), Champions League, Uefa
Cup (now Europa League), Portuguese Cup
Chelsea (2004-07 and 2013-15)
Premier League (x3), FA Cup,
League Cup (x3)
Inter Milan (2008-10) Serie A
(x2), Champions League,
Coppa Italia
Real Madrid (2010-13) La Liga,
Copa del Rey
Manchester United (2016-18)
Europa League, League Cup
Tottenham (2019-21) None

Fixtures
Friday 7th May 2021
Premier League
Leicester City v Newcastle United 20:00
Saturday 8th May 2021
Premier League
Leeds United v Tottenham Hotspur 12:30 BT Sport
Sheffield United v Crystal Palace 15:00 Sky Sports
Man City v Chelsea 17:30 Sky Sports
Liverpool v Southampton 20:15 Sky Sports
Vanarama National League
Barnet v Notts County

Sunday
9th May 2021
Premier League
Wolves v Brighton 12:00 BBC One
Aston Villa v Man Utd 14:05 Sky Sports
West Ham United v Everton 16:30 Sky Sports
Arsenal v West Brom 19:00 BT Sport
KOPA League
Komi Kebir v Anorthosis Famagusta
Cinar v Nissi
Panathinaikos v Akanthou FC

Monday
10th May 2021
Premier League
Fulham v Burnley 20:00 Sky Sports
Tuesday 11th May 2021
Premier League
Southampton v Crystal Palace 20:00 Sky Sports
Wednesday 12th May 2021
Premier League
Man Utd v Leicester City 18:00 BT Sport
Chelsea v Arsenal 20:15 Sky Sports
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Omonia League Champions in Cyprus

A happy Omonia manager Henning Berg the former
Man Utd star
Omonia clinched their 21st
championship title after beating
AEK 1-0 away in Larnaca on
Tuesday night the win was
enough to give Omonia the
Championship as their only
other challengers for the title
Apollon, could only draw 2-2 at
home to Olympiakos.
The only goal of the game came
early in the second half in the
49th minute, scored by striker
Fotis Papoulis, who shot from
close range past the oncoming
AEK goalkeeper. Omonia will
play Apollon next week with the
league title aleady been decided.
Apollon, led 1-0 from the first
half through Pittas but Olympiakos equalised through Mantzis
and five minutes later Zachariou
gave Olympiakos the lead in the
69th minute.
Guerrier managed to to bring

the game level for second time
a minute from time but it came
too late to change the game to
their favour.
Omonoia is one of the most
popular and one of the most historically successful football
clubs in Cyprus.
They havewon
21 national championships,
14 cups and 16 super cups.[2]
Omonia holds an outstanding
record of 14 championships in
two decades (between 1970–
1989).
A record of being either champion or runner-up 14 times in a
row in the championship (between 1973-1986).
Also Omonia have the record of
having won the Cypriot Cup four
times in a row (between 1980
and 1983).
Parikiaki congratulate Omonia
on this great achievement.

UK Cypriots shine for Barnet and NHS heroes say farewell to the
Dagenham and Redbridge
Hive London and present plaque
to UK Cypriot Tony Kleanthous

UK Cypriots Andrew Eleftheriou
and Antonis Vasiliou shined for
Dagenham and Redbridge and
Barnet respectively in their Vanarama National League match
on Saturday which Dagenham
Redbridge won 2-0.
Andrew Eleftheriou of Dagenham and Redbridge is a former
player of Watford and used to
attend East Barnet school.
Antonis Vasiliou plays for Barnet and is also a Cyprus U19
international used to attend
Southgate school.The game got
off to a lively start, as to be expected of a local derby, with a
couple of early challenges flying
in from both sides.
It was the Daggers though who
enjoyed the majority of the ball
in the opening exchanges, having a number of set pieces,
which the Bees did well to deal
with.
Though the visitors were controlling the bulk of possession,
the Bees still posed a threat including when Courtney Baker
Richardson made a lung bursting run to win his side a corner,
which only just got dealt with.
The Daggers had a corner
which was missed by everyone,
but McCallum was there to poke
the loose ball in at the far post
giving his side the lead.
The second half started just like
the first, with the Daggers posing a threat to the Bees goal,

very nearly making it 2-0 early
on, when Will Wright fizzed in a
corner which just needed any
touch to be put into the Bees
goal, but missed everyone.
But it didn’t take long for the visitors from East London to double their lead, with Matt Robinson curling an effort into the top
corner with a superb finish in
the 56th minute.
Barnet bounced back from Saturday’s defeat, as goals from
Ben Richards-Everton and Tomi
Adeloye secured a league dou-

ble over Weymouth.
The Bees first chance came on
15 minutes, as the returning
Sam Skeffington saw his powerful strike beaten away by the
Weymouth goalkeeper, after the
ball fell to him 22 yards from
goal.
The Bees stood firm to the late
Weymouth pressure to secure
all three points on the road for
a second weekend in a row.
After a strong display it was no
less than Simon Bassey’s side
deserved.

After operating for four months,
The NHS Vaccination Centre
situated at The Hive London
has now closed.
Barnet Football Club were delighted to be very first English
Football Club to open their
doors to the NHS back in December 2020.
For the last few months, it’s
been a monumental effort from
all of the doctors, nurses, support staff and army of volunteers, as they have helped
save countless lives by administering the vaccine to local residents.
The heroic work saw in excess
of 55,000 vaccines administered to our community, en-

suring that those who were
most vulnerable to the virus
were given their injections at the
earliest possible convenience.
Barnet FC are immensely proud
to have been able to play a
small part in facilitating the
amazing work of the NHS and
we are so pleased to have been
able to see the positive impact
it has had on people within our
local community.
Chairman, Tony Kleanthous,
said: “It has been our privilege
to host The NHS at The Hive
London over the past few
months and it has been amazing to see the work being carried out by their Doctors,
Nurses and all the volunteers

involved. We are always proud
to assist our local community
and help to hopefully save
countless lives from the brilliant
work that The NHS have carried
out. I would like personally to
congratulate everyone for their
efforts, which I believe will leave
a lasting legacy within our local
cmmunity.”
Tony Kleanthous was presented
with a plaque from the NHS as
a thank you to us for playing our
part, which read,
“Protecting the Community and
Saving Lives. Thank you to The
Hive for supporting Harrow East
Primary Care Network to deliver
55000 COVID vaccinations
2020-2021.”
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Ανδρέας Μουσκίδης
Κίτσιος

Andreas Mouskides
Kitsios
(From Anoira, Limassol)

(Από τα Άνωιρα της Λεμεσός)
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του
αγαπημένου μας πατέρα, παππού και
προπάππου Ανδρέα σε ηλικία 80 ετών.
Αφήνει πίσω τη σύζυγο του, Ευρυδίκη, 3 γιους,
Κλεάνθη, Δημήτρη και Γιαννάκη, 3 νύφη,
7 εγγόνια και 2 δισέγγονα.
Ο Αντρέας όταν ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο
εγκαταστάθηκε στο Palmers Green και
εργαζόταν στην ενδύματο-βιομηχανία.
Έγινε επιτυχημένος επιχειρηματίας στην
αγοροπωλησία.
Ήταν ένας χαρούμενος και εύθυμος χαρακτήρας
που έζησε στο έπακρο την ζωή του
απολαμβάνοντας το χρόνο του με την
οικογένεια και τους φίλους του.
Ήταν το όνειρό του να συνταξιοδοτηθεί στην
Κύπρο και το έκανε στα πενήντα του χρόνια.
Τις μέρες του της περνούσε στους
φρουτόκηπους και ελαιώνες, παίζοντας τάβλι
στο καφενείο με τους φίλους του,
περιμένοντας τις μέρες που θα τον
επισκεπτόταν όλη η οικογένεια.
Θα μας λείψει πολύ αλλά δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 13 Μαΐου
στις 10 π.μ. στην εκκλησία της Πανάγιας, στο
Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του
Edmonton, Church Street. Λουλούδια μπορούν
να σταλούν στο γραφείο κηδειών Demetriou &
English μέχρι την Τετάρτη 12 Μαΐου.

23.07.1940- 13.04.2021

It is with great sadness that we announce the
passing of our beloved father, grandfather and
great grandfather Andreas, aged 80.
He leaves behind his wife, Evridiki, 3 sons, Klipsy,
Jimmy, Johnny, 3 daughters in law,
7 grandchildren and 2 great grandchildren.
Andreas came to the UK, set up home in Palmers
Green and worked in the Rag Trade. He became
a successful business man in buying and selling.
He was a happy go lucky character who lived life
to the full, enjoying spending time with his family
and friends.
It was his dream to retire to Cyprus and he did so
in his early fifties occupying his days with his fruit
and olive trees and going to the kafenion to play
tavli with his friends, waiting for the days all the
family would visit. He will be dearly missed but
will never be forgotten. Forever in our hearts.
His funeral will take place on Thursday 13th May
at 10am at St Mary’s, Wood Green. His burial will
follow at Edmonton Cemetery, Church Street.
Flowers can be sent to Demetriou & English by
Wednesday 12th May.

Συλλυπητήρια
Η οικογένεια Μιχάλη και Ανδρούλλα
Χατζησωτήρη από το Έξω Μετόχι
εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινά τους
συλλυπητήρια στους οικείους του
Γλαύκου Ιωάννου που απεβίωσε στις
29 Απριλίου 2021.
Αιωνία του η μνήμη.
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Γλαύκος Ιωάννου

Glafcos Ioannou

(από το Έξω Μετόχι)

(from Exo-Metochi)
It is with great sadness that we announce the death of our beloved
husband, father, grandfather, brother, uncle and friend.
Glafcos Ioannou died on Thursday 29th April 2021 aged 78.
He leaves behind his wife Xenia, his daughter Androniki, his son
Nicolas, his son in law Andreas, daughter in law Maria, grandson
Kyprianos and sister Lella. We will always remember and cherish the
many beautiful memories of a man who was loving and caring with a
big heart for all.
The funeral will take place on Saturday 8th May 2021 at St John’s
Baptist Church followed by a burial at New Southgate Cemetery at
11:30. It is with regret that due to current government restrictions; the
church audience will be by invitation. Those who would like to pay
their respects may do so at the cemetery and must adhere to the
current government guidelines.
Although Glafcos loved his garden and flowers, for those who wish to
make a charitable donation, may do so directly in his honor to Great
Ormond Street Hospital as GOSH was very close to his heart.
May he Rest In Peace †

22.08.1942-29.04.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού, θείου και φίλου μας.
Γλαύκου Ιωάννου που απεβίωσε την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 σε
ηλικία 78 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ξένια, κόρη του Ανδρονίκη,
γιο του Νικόλα, τον γαμπρό του Ανδρέα, νύφη Μαρία, εγγόνο Κυπριανό
και την αδελφή Λέλλα.Θα θυμόμαστε πάντα και θα λατρεύουμε τις
πολλές όμορφες αναμνήσεις αυτού του ανθρώπου που αγαπούσε και
φρόντιζε με μεγάλη καρδιά για όλους. Η κηδεία θα τελεσθεί το Σάββατο
8 Μαΐου 2021 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή και η ταφή στο
κοιμητήριο του New Southgate στις 11:30. Είναι λυπηρό που λόγω των
τρεχόντων κυβερνητικών περιορισμών, οι παρευρισκόμενοι στην
εκκλησία θα είναι κατόπιν πρόσκλησης. Εκείνοι που θα ήθελαν να
αποτίνουν φόρο τιμής μπορούν να το πράξουν στο κοιμητήριο αλλά
πρέπει να συμμορφωθούν με τις ισχύουσες κυβερνητικές οδηγίες.
Παρόλο που ο Γλαύκος αγαπούσε τον κήπο και τα λουλούδια του, για
όσους επιθυμούν να κάνουν φιλανθρωπική εισφορά, μπορούν να το
κάνουν απευθείας προς τιμήν του στο Great Ormond Street Hospital,
καθώς ήταν πολύ κοντά στην καρδιά του. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη †

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χριστίνα Τζάγκερ

Christine Jagger

(Christoulla Chrysaphiades)

(Χριστούλλα Χρυσαφιάδης)

(from Klirou)

(από την Κλήρου)

It is with deep sadness that we announce the death of our
beloved sister, aunty and grandmother Christine Jagger
(née Christoulla Chrysaphiades), who passed away on
Tuesday 27 April in Cyprus at the age of 82. She was
buried in her beloved village Klirou on Thursday 29 April.
The family would like to thank all those that sent wreaths,
made donations and their messages of condolences
during this difficult time.
Christoulla’s love for her family, sense of adventure and
passion for life will be missed by us all. We will miss her
with all our hearts and never forget her.

Απεβίωσε την Τρίτη 27 Απριλίου 2021 η Χριστίνα Τζάγκερ
(Χριστούλλα Χρυσαφιάδης), εκ Κλήρου, σε ηλικία 82
ετών. Η ταφή της έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου
στο αγαπημένο της χωριό, Κλήρου.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι κατέθεσαν στεφάνια,
έκαναν εισφορές ή έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα και
μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας για τον θάνατο
της πολυαγαπημένης μας αδελφής, θείας και γιαγιάς.

With thanks from her family:
Brother - Antonios & Vasilia Chrysaphiades
Nephews, nieces and grandchildren

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια - Αντώνης & Βασιλεία Χρυσαφιάδης
Αδελφότεκνα και εγγόνια

06.04.1939-27.04.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αναστασία Χρίστου Δημητρίου

June Ellen Lekou

(Λάπηθος, Kύπρος)

(From Romford)

01.06.1935 - 09.04.2021

07.11.1925 - 25.04.2021
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας, Αναστασίας
Χρίστου Δημητρίου, που απεβίωσε στο Λονδίνο στις 25/04/2021.
Οι γονείς της ήταν ο Χρίστος και η Χαρίτα Χρίστου( Μυλωνά) από την Αγία
Παρασκευή της Λαπήθου. Είχε αδέλφια την Ναυσικά Καβαλλάρη, την Θάλεια
Δημητρίου και τον Αντρέα (Ρίκκο) Μυλωνά. Ήταν παντρεμένη με τον Ανδρέα
Δημητρίου. Δεν ευτύχισε να έχει δικά της παιδιά και αγαπούσε πολύ τα
αδελφοτέχνια της. Σαν δασκάλα δίδαξε σε σχολεία της Κύπρου και του
Λονδίνου και αγαπήθηκε πολύ από τους μαθητές της. Ήταν πάντα χαρούμενη
και με το χαμόγελο στα χείλη. Έφυγε σε ηλικία 95 χρονών, (γεννήθηκε στις
07/11/1925) με τον καημό του ξεριζωμού, και της λατρεμένης της Λαπήθου.
Θα λείψει σε όλους τους συγγενείς και σε όσους την γνώρισαν για τον
ξεχωριστό της χαρακτήρα και την καλοσύνη της.
Αιωνία της η μνήμη

June Ellen Lekou who was born on the 01/06/1935
and who died on the 09/04/2021, she was married
to Philip Lekou (deceased) who was from
Eptakomi in Cyprus; she leaves her son George
Lekou and relatives. Her funeral is taking place on
the 10/05/2021 at 12:15pm at the Greek Orthodox
Church of St. John the Theologian, 184 Mare
Street, London, E8 3RD. After the church service,
June will be buried in the Manor Park Cemetery,
Sebert Road, Forest Gate, London, E7 0NP.
June Lekou will be sadly missed by all who knew
her and loved her.
Will be a collection box for the church of St. John
the Theologian for people who wish to donate.
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