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Σε ερώτηση αναφορικά με την 
κριτική που ασκεί η αντιπολί-
τευση, αλλά και πολίτες, αναφο-
ρικά με την διαχείριση της παν-
δημίας του κορωνοϊού από την 
Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος είπε 
ότι...                     Σελ 6

Πανδημία Κύπρος
Άνοιγμα του τουρισμού από τις 
15 Μαΐου – παρά το γεγονός ότι 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα ο πλήρης εμβολιασμός των 
κατοίκων κορυφαίων τουριστι-
κών προορισμώ...            Σελ 7

Άνοιγμα Ελλάδα Ισραήλ / Παλεστίνη- ΓΑΖΑ
Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, 
στην εξουσία στη Γάζα, ανακοί-
νωσε χθες Τετάρτη ότι ο ένοπλος 
βραχίονας του εκτόξευσε πάνω 
από 200 ρουκέτες εναντίον της 
επικράτειας του Ισραήλ..,   
                           Σελ 9

σελ  

Πρόκληση άνευ ορίων   

εναντίον του ΑΚΕΛ! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Πρόκληση άνευ ορίων   

εναντίον του ΑΚΕΛ! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

Λόγος του Θρόνου : Δεν ικανοποιούν οι προτάσεις της κυβέρνησης για την κοινωνική πρόνοια (Σελ 3)

Έρευνα για τις πολυτελείς διακοπές του Μπόρις Τζόνσον  (Σελ 3)

PM confirms next stage of lockdown easing in England  (Page 17)

Britain reopens travel from May 17  (Page 18)

Καινούργιο άνοιγμα σε εσσωτερικούς χώρους, σινεμά και μουσεία (Σελ 4)
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Το Κυπριακό 

Κοινοτικό κέντρο 

ανοίγει και σας  

περιμένει!

Το Κυπριακό 

Κοινοτικό κέντρο 

ανοίγει και σας  

περιμένει!

   (σελ 2&17)   (σελ 2&17)
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 ολικό άνοιγμα,  

με μέτρα και αποστάσεις
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  Το Κυπριακό Κοινοτικό κέντρο ανοίγει και σας περιμένει! 

Το κυπριακό κοινοτικό κέντρο 
θα είναι και πάλι ανοικτό για την 
Παροικία μας. Από την Δευτέρα 
17 Μαΐου σύμφωνα με τα νέα 
μέτρα χαλάρωσης που ανακοι-
νώθηκαν, το Κυπριακό Κοινο-
τικό κέντρο θα είναι και πάλι σε 
θέση να επαναλειτουργήσει και 
να φέρει τους ανθρώπους της 
παροικίας μας και πάλι κοντά! 
Με προϋπόθεση να τηρούνται 
τα μέτρα κοινωνικής απόστα-
σης, ήρθε η ώρα να ανταμώ-
σουμε και να γευτούμε και πάλι, 
τις μοναδικές απολαυστικές συ-
νταγές που ετοιμάζουν για 
όλους εσάς οι αγαπημένες μας 
μαγείρισσες του Κυπριακού Κοι-

νοτικού κέντρου, όπως μάθαμε 
και λατρέψαμε τόσα χρόνια!  
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα αυτή 
τη φορά ήμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας ανακοινώσουμε ότι 
θα μπορείτε και πάλι να παίξετε 
στο χώρο του κοινοτικού τα αγα-
πημένα σας παιχνίδια (τάβλι, 
χαρτιά) να θυμηθείτε τις μέρες 
πριν την πανδημία, σε αποστά-
σεις ασφαλείας και με τη χρήση 
αντισηπτικών υγρών για κάθε 
επιφάνεια, για να προφυλάξετε 
τη δική σας υγεία, τον συναν-
θρώπων σας. 
Σας περιμένουμε με καλή διά-
θεση, εξαίσιο φαγητό και με εκ-
πληκτική εξυπηρέτηση από την 

Κούλλα Νικόλα, να αφήσουμε 
πίσω τον πόνο και την μελαγ-
χολία που μας άφησε ο τελευ-
ταίος χρόνος και να επανέλ-
θουμε στην κανονικότητα που 
μας αρμόζει! 
Σερβίρεται και πρωινό γεύμα. 
-Breakfast 
Σας περιμένουμε. 
Ωράρια: 
Δευτέρα- Κυριακή 
8:00πμ-7:00μμ 
Για take away παραγγελίες,  
παρακαλώ καλέστε στο  
020 8888 3587

το γενικό Συνέδριο ΠΟ-
ΜΑΚ& ΠΣΕΚΑ (Συνέ-
δριο αποδήμων) θα 
πραγματοποιηθεί στη 
Λευκωσία στις 3-6 Αυ-
γούστου. 
Έχουμε ειδοποιηθεί 
από την ΠΟΜΑΚ και το 
Γραφείο του Προεδρι-
κού Επιτρόπου ότι η 
φετινή διάσκεψη για το 
γενικό συνέδριο της 
ΠΟΜΑΚ θα πραγματο-
ποιηθεί με φυσική πα-
ρουσία στη Λευκωσία, 
μεταξύ 3 και 6 Αυγού-
στου. 

Το Γραφείο του Προ-
εδρικού Επιτρόπου θα 
μας ειδοποιήσει για τα 
μέτρα COVID που θα 
εφαρμοστούν, όταν 
πλησιάσει ο καιρός και 
θα γνωρίζουν τις συν-
θήκες που βρίσκεται η 
Κύπρος στο θέμα του 
ιού.  Αυτός ο ιστότοπος 
PIO, παραθέτει τις τε-
λευταίες συμβουλές 
της Κυπριακής Κυβέρ-
νησης: 
https://www.pio.gov.c
y/coronavirus/

  Συνέδριο αποδήμων
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Λόγος του Θρόνου : Δεν ικανοποιούν οι προτάσεις της κυβέρνησης για την κοινωνική πρόνοια 
Έναρξη κοινοβουλευτικής περιόδου στη Βρετανία 
και η βασίλισσα Ελισάβετ, στην πρώτη επίσημη 
παρουσία της μετά τον θάνατο του συζύγου της, 
ανέγνωσε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης Τζόνσον, που προσπαθεί να κεφαλαι-
οποιήσει τα κέρδη από τις πρόσφατες εκλογές. 
Με το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Βρετανίας να 
βρίσκεται τώρα πολύ μπροστά από άλλες χώρες 
και την εξάπλωση του ιού να είναι σε χαμηλά επί-
πεδα, ο Τζόνσον ελπίζει να αναβιώσει την ατζέντα 
του και να επαναπροσδιορίσει μια πρωθυπουργία 
που έχει αμαυρωθεί από κατηγορίες ευνοιοκρα-
τίας. 
Η Daily Mail (Τετάρτη 12/05/2021) υπογραμμίζει 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον αντιμετωπίζει μια “μαζική 
αντίδραση” αφού αφιέρωσε μόλις εννέα λέξεις σε 
ό,τι αφορά την κοινωνική πρόνοια στην ομιλία της 
βασίλισσας. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι ντροπή που 
δεν ανακοινώθηκαν μεταρρυθμίσεις. "Πότε θα δεί-
ξουν ότι νοιάζονται;", ο χαρακτηριστικός τίτλος στη 
Mail που αναφέρεται στους χιλιάδες εργαζόμενους 
στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας αλλά και σε 
όλους αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη της κρα-
τικής μέριμνας.     
Και δεν είναι η μόνη  εφημερίδα που δυσανασχετεί 
για την πολιτική της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο 
θέμα. Σχεδόν όλες οι πρωινές εφημερίδες χθες 
Τετάρτη  επικρίνουν την κυβέρνηση για το γεγονός 
ότι για  αυτό το ζήτημα δεν είχε να  παρουσιάσει 
συγκεκριμένες προτάσεις. 
Περαιτέρω άρση των περιορισμών Covid    
Ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι 
στην Αγγλία θα μπορούν να αγκαλιάζουν τους 
αγαπημένους τους, να δειπνήσουν μέσα σε εστια-

τόρια, να πιούνε ένα ποτό μέσα σε παμπ και να 
πάνε στο εξωτερικό για διακοπές από την επό-
μενη Δευτέρα. 
Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την  Δευτέρα 
στην Ντάουνινγκ Στριτ, υπογράμμισε ότι η χαλά-
ρωση των περιοριστικών μέτρων στις 17ης Μαΐου 
είναι το "μεγαλύτερο βήμα" στον οδικό χάρτη μέχρι 
στιγμής για την επάνοδο στην κανονικότητα. “Στις 
αγκαλιές  οι άνθρωποι θα πρέπει να εξετάσουν 
την ευπάθεια των αγαπημένων τους προσώπων 
και να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική”, ση-
μείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός. 
Στα πρωτοσέλιδα της Τρίτης 11/05/2021  κυριάρ-
χησε η επιβεβαίωση του πρωθυπουργού για την 
περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών  στην Αγ-
γλία την επόμενη εβδομάδα. 
"Το τέλος είναι τώρα ορατό" - ο τίτλος της Daily 
Mail, ενώ η Daily Express γράφει : "Θα είμαστε 
επιτέλους ελεύθεροι!" 
Η Daily Telegraph προβάλλει την έκκληση του 
Μπόρις Τζόνσον προς τους πολίτες “να χρησιμο-
ποιούν την κοινή λογική” και η Sun πανη-
γυρίζει επισημαί-
νοντας  ότι οι 
ερωτευμένοι θα 
έχουν πλέον  τη 
δυνατότητα “της 
κοινής διανυκτέ-
ρευσης”.  
Σκωτία: Νικητές 
των εκλογών οι 
αυτονομιστές 
του SNP 
Οι Σκωτσέζοι αυ-
τονομιστές επι-

κράτησαν στις εκλογές για την ανάδειξη του τοπι-
κού κοινοβουλίου εξασφαλίζοντας 64 έδρες, μόλις 
κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία των 65 εδρών, 
ένα αποτέλεσμα που τους επιτρέπει να κερδίσουν 
μια τέταρτη θητεία στην ηγεσία αυτής της βρετα-
νικής επαρχίας. 
Το χαμογελαστό πρόσωπο Νίκολα Στέρτζον, της 
πρώτης υπουργού της Σκωτίας,  να κρατά μια κί-
τρινη ομπρέλα του SNP (Εθνικό Κόμμα Σκωτίας) 
κυριαρχούσε στις περισσότερες πρώτες σελίδες 
των σκωτσέζικων εφημερίδων της περασμένης 
Κυριακής (09/05/2021), μετά την τέταρτη συνεχό-
μενη νίκη του κόμματός της στις εκλογές για τη 
νέα τοπική βουλή (Χόλιρουντ).  
"Εκλογικός θρίαμβός" – ο πρωτοσέλιδος τίτλος 
στη Herald on Sunday, ενώ η National που υπο-
στηρίζει την “αποδέσμευση” της Σκωτίας από το 
Ηνωμένο Βασίλειο υπογραμμίζει ότι το αποτέλε-
σμα δείχνει ότι υπάρχει ακλόνητη λαϊκή στήριξη 
για ένα άλλο δημοψήφισμα για το μέλλον της Σκω-
τίας εκτός της Ένωσης. 

Ωστόσο, η Sunday Tele-

graph αναφέρει ότι η αποτυχία 
της κ. Στέρτζον να εξασφαλίσει 
την απόλυτη πλειοψηφία έχει 
“εξασθενίσει σημαντικά την πίεση” που αντιμετω-
πίζει ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
για να συναινέσει με τη διεξαγωγή ενός δεύτερου 
δημοψηφίσματος για τη Σκωτία. 
Μια πηγή αναφέρει στην εφημερίδα ότι η θέση 
της κυβέρνησης είναι "αρκετά σαφής - δεν πρό-
κειται να έχουμε άλλο δημοψήφισμα". 
Πανηγυρίζει η κυβέρνηση μετά τη σαρωτική 
νίκη των Συντηρητικών στο Χάρτλπουλ 
Σε πολλά από τα πρωτοσέλιδα του περασμένου 
Σαββάτου (08/05/2021) ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός, σε μια γιγαντιαία εκδοχή του εαυτού, εμφανί-
ζεται ως ένα τεράστιο φουσκωτό μπαλόνι να δε-
σπόζει στον ορίζοντα  του Χάρτλπουλ για να 
σηματοδοτήσει τον θρίαμβο των Συντηρητικών 
στις εκλογές. 
Η Συντηρητική υποψήφια Τζιλ Μόρτιμερ πλέον 
θα εκπροσωπεί τους πολίτες του Χάρτλπουλ στο 
Ουέστμινστερ, μετά τις έκτακτες εκλογές της 6ης 
Μαΐου στην περιοχή λόγω της παραίτησης του 
Εργατικού προκατόχου της Μάικ Χιλ.   
"Η μέρα που ο Μπόρις τίναξε στον αέρα τους Ερ-
γατικούς" – ο πηχυαίος τίτλος  στην  Daily Mail. 
Οι Times εκτιμούν  ότι ο Μπόρις Τζόνσον προ-
ετοιμάζεται να παραμείνει στην Ντάουνινγκ Στριτ 
για μια δεκαετία. Η εφημερίδα επικαλείται υπουργό 
της κυβέρνησης που ισχυρίζεται ότι ο κ. Τζόνσον 
θα μπορούσε να συνεχίσει  να είναι στην εξουσία 
περισσότερο διάστημα από τη λαίδη Μάργκαρετ 
Θάτσερ. 

Σκάνδαλο

Η χειμερινή απόδραση του 
Μπόρις Τζόνσον με τη σύ-
ντροφό του Κάρι Σίμοντς, 
τα Χριστούγεννα του 2019 
στην Καραϊβική, είχε κοστί-
σει 15.000 στερλίνες τις 
οποίες δεν πλήρωσε ο 
ίδιος. Το ερώτημα ποιος 
ήταν ο χρηματοδότης και τι 
έλαβε ως αντάλλαγμα ερευ-
νάται πλέον από την επι-
τροπή δεοντολογίας της 
βρετανικής Βουλής, ενώ 

έρχεται να προστεθεί στον 
καταιγισμό ερωτημάτων 
σχετικά με τις δοσοληψίες 
του Βρετανού πρωθυπουρ-
γού.  
Ο Τζόνσον είχε αναφέρει 
στην έγγραφη δήλωση 
προς τη Βουλή ότι χορηγός 
του ταξιδιού στο νησί Μι-
στίκ ήταν ο δωρητής του 
Συντηρητικού Κόμματος και 
ιδρυτής της εταιρείας Car-
phone Warehouse Ντέιβιντ 

Ρος. Η εφημερίδα «Ντέιλι 
Μέιλ» είχε ρωτήσει τον Ρος 
για το θέμα αυτό και ο Βρε-
τανός πολυεκατομμυριού-
χος είχε δηλώσει αρχικά 
άγνοια, ενώ εν συνεχεία 
ανέφερε ότι προσέφερε 
«κάποιες διευκολύνσεις» 
για το ταξίδι. «Η κοινή 
γνώμη έχει δικαίωμα να ξέ-
ρει ποιος πλήρωσε τις δια-
κοπές του Μπόρις Τζονσον 
στην Καραϊβική και την 
ανακαίνιση του διαμερίσμα-
τός του. Κυρίως πρέπει να 
μάθουμε τι υποσχέσεις και 
τι ανταλλάγματα έλαβαν οι 
δωρητές του Συντηρητικού 
Κόμματος ως αντιστάθμι-
σμα για τη γενναιοδωρία 
τους», δήλωσε η αντιπρό-
εδρος του Εργατικού Κόμ-
ματος Αντζελα Ρέινερ. «Εί-
δαμε ότι οι χορηγοί του 
κόμματος πήραν πίσω τα 
λεφτά τους μέσα από κρα-
τικές αναθέσεις. Ο Μπόρις 

Τζόνσον πρέπει να σταμα-
τήσει να χρησιμοποιεί το 
πρωθυπουργικό αξίωμα 
για να χρηματοδοτεί τον 
πολυτελή βίο του και για να 
μοιράζει κρατικό χρήμα 
στους φίλους του».  
Ο Τζόνσον πέρασε τη δο-
κιμασία των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών της προηγού-
μενης εβδομάδας χωρίς 
απώλειες, αν και οι εκλογές 
επιβεβαίωσαν την αποκλί-
νουσα πορεία που ακολου-
θεί η Σκωτία σε σχέση με 
την υπόλοιπη χώρα. Μετά 
την τέταρτη συνεχόμενη 
νίκη του αυτονομιστικού 
SNP, η επικεφαλής του, Νί-
κολα Στέρτζον, δήλωσε ότι 
η επανάληψη του δημοψη-
φίσματος για την απόσχιση 
της Σκωτίας είναι ζήτημα 
χρόνου. 

Έρευνα για τις πολυτελείς διακοπές του Μπόρις Τζόνσον 

Ο Σαντίκ Καν επανεκλέχθηκε δήμαρχος 
του Λονδίνου στις τοπικές εκλογές, νι-
κώντας, όπως αναμενόταν, τον Σον 
Μπέιλι, υποψήφιο του Συντηρητικού κόμ-
ματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον. Ο 50χρονος Καν του Εργατικού 
Κόμματος, που έγινε το 2016 ο πρώτος 
μουσουλμάνος δήμαρχος μιας μεγάλης 
δυτικής πρωτεύουσας, κέρδισε το 55,2% 
των ψήφων, ενώ ο Μπέιλι το 44,8%, 
σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα. 
Εντούτοις, η διαφορά αυτή ήταν μικρό-
τερη από την νίκη του πριν 5 χρόνια. 
"Είμαι βαθιά ευγνώμων από την εμπι-
στοσύνη που μου έδωσαν οι Λονδρέζοι 

για να συνεχίσω να ηγούμε της μεγαλύ-
τερης πόλης της γης", δήλωσε ο Καν, ο 
οποίος εστίασε την προεκλογική του εκ-
στρατεία του στη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας και στην τόνωση της τουριστικής 
οικονομίας της βρετανικής πρωτεύου-
σας. 
"Υπόσχομαι να κάνω ό,τι μπορώ για να 
οικοδομήσω ένα καλύτερο και λαμπρό-
τερο μέλλον για το Λονδίνο μετά τις σκο-
τεινές μέρες της πανδημίας", είπε. 
Ο Καν, πρώην βουλευτής που διαδέ-
χθηκε τον Τζόνσον στη δημαρχία της 
βρετανικής πρωτεύουσας με πληθυσμό 
σχεδόν εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων, 
αντιμετώπισε κριτική για τα αυξανόμενα 
βίαια εγκλήματα στην πόλη, ιδίως επι-
θέσεις με μαχαίρια με την εμπλοκή εφή-
βων. 
Η εκλογική νίκη του Καν έρχεται μετά 
από σειρά από επώδυνες εκλογικές ήτ-
τες για τους Εργατικούς στις τοπικές 
εκλογές σε πρώην προπύργιά τους στην 
κεντρική και βόρεια Αγγλία - γνωστά ως 
"κόκκινο τείχος" του κόμματος - που ακο-
λουθούν τα καταστροφικά αποτελέσματα 
στις εθνικές εκλογές του 2019.

Επανεξελέγη δήμαρχος Λονδίνου ο Σαντίκ Καν
Εκλογές
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Ο πρωθυπουργός της Βρετα-
νίας επιβεβαίωσε ότι από την 
επόμενη εβδομάδα οι Βρετανοί 
θα μπορούν να πιούν την 
μπύρα τους και μέσα στις 
παμπ, να πάνε στον κινηματο-
γράφο ή να επισκεφθούν κά-
ποιο μουσείο, καθώς αίρονται 
σταδιακά οι περιορισμοί, μετά 
τη μείωση του επιπέδου συνα-
γερμού για τον Covid-19. 
«Αυτή η άρση των περιορισμών 
συνιστά ένα πολύ σημαντικό 
βήμα στον δρόμο για την επι-
στροφή στην κανονικότητα», 
εκτίμησε ο Μπόρις Τζόνσον σε 
συνέντευξη Τύπου που παρα-
χώρησε. Δήλωσε μάλιστα «πε-
πεισμένος» ότι πολύ σύντομα η 
Βρετανία θα είναι σε θέση να 
προχωρήσει «ακόμη πιο μα-
κριά». 
Σε αυτό το τρίτο στάδιο άρσης 
των περιορισμών, που θα τεθεί 
σε εφαρμογή στις 17 Μαΐου, οι 
παμπ και τα εστιατόρια θα μπο-
ρούν να δέχονται πελάτες και 
στο εσωτερικό τους. Μέχρι 
τώρα, λειτουργούν μεν, μόνο 
στους εξωτερικούς χώρους. 

Από την επόμενη εβδομάδα θα 
επιτραπούν επίσης οι συγκε-
ντρώσεις μέχρι και έξι ατόμων, 
από δύο διαφορετικά νοικοκυ-
ριά, στα σπίτια. Στο ύπαιθρο, οι 
συγκεντρώσεις άνω των 30 ατό-
μων παραμένουν απαγορευμέ-
νες. 
Συγγενείς και φίλοι θα μπορούν 
επίσης και πάλι να αγκαλια-
στούν, κάτι που δεν ήταν εφικτό 
εδώ και πολλούς μήνες. Είναι 
μια συμβολική στιγμή «ένα 
βήμα προς την ώρα εκείνη 
όπου θα μάθουμε να ζούμε με 
υπευθυνότητα με την Covid», 
είπε ο Τζόνσον, καλώντας 
όλους τους συμπατριώτες τους 
«να κάνουν τις επιλογές τους» 
βασιζόμενοι όμως στις επιστη-
μονικές συστάσεις για το πώς 
θα προστατεύσουν καλύτερα 
τους γύρω τους. 
Μουσεία, κινηματογράφοι και 
γήπεδα θα μπορούν και πάλι να 
δεχτούν κόσμο, αλλά σε περιο-
ρισμένο αριθμό

Καινούργιο άνοιγμα σε εσσωτερικούς 
χώρους, σινεμά και μουσεία

H ατζέντα του Μπόρις Τζόνσον Ολικό άνοιγμα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε 
την Τρίτη να αντιμετωπίσει την 
ανισότητα και να "ανεβάσει στο 
επόμενο επίπεδο" τη χώρα με 
μια σειρά από νόμους για την 
εποχή μετά την πανδημία τους 
οποίους παρουσίασε στο Κοι-
νοβούλιο η βασίλισσα Ελισάβετ. 
Σε μια λιτή τελετή λόγω της 
πανδημίας, η βασίλισσα ανέ-
γνωσε τα νομοσχέδια που η κυ-
βέρνηση ελπίζει να ψηφιστούν 
την επόμενη χρονιά και που 
αφορούν εύρος ζητημάτων, 
από τη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας έως την υγειονομική 
φροντίδα και τον περιορισμό 
της γραφειοκρατίας μετά το 
Brexit. 
Στους 18 μήνες μετά την επα-
νεκλογή των Συντηρητικών του 
Τζόνσον με μεγάλη κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία, η ατζέντα 
του επισκιάστηκε από την παν-
δημία, η οποία αιφνιδίασε την 
κυβέρνηση του και απορρό-
φησε μεγάλο μέρος των πόρων 

της για την εφαρμογή των πο-
λιτικών της. 
Με το εμβολιαστικό πρόγραμμα 
της Βρετανίας να βρίσκεται 
τώρα πολύ μπροστά από άλλες 
χώρες και την εξάπλωση του 
ιού να είναι σε χαμηλά επίπεδα, 
ο Τζόνσον ελπίζει να αναβιώσει 
την ατζέντα του για να "ανεβά-
σει στο επόμενο επίπεδο" και 
να επαναπροσδιορίσει μια 
πρωθυπουργία που έχει αμαυ-
ρωθεί από κατηγορίες ευνοι-
οκρατίας. 
"Η προτεραιότητα της κυβέρνη-
σής μου είναι να πετύχω μια 
εθνική ανάκαμψη από την παν-
δημία που καθιστά το Ηνωμένο 
Βασίλειο πιο ισχυρό, πιο υγιές 
και με περισσότερη ευημερία 
από πριν", ανέφερε η 95χρονη 
βασίλισσα στο Κοινοβούλιο σε 
μια ομιλία, την οποία συνέταξε 
η κυβέρνηση. 
"Για να το πετύχουμε αυτό, η 
κυβέρνηση μου θα ανεβάσει 
στο επόμενο επίπεδο τις ευκαι-
ρίες σε όλα τα μέρη του Ηνω-

μένου Βασιλείου, στηρίζοντας 
θέσεις εργασίας, επιχειρήσεις 
και οικονομική ανάπτυξη και 
αντιμετωπίζοντας τον αντίκτυπο 
της πανδημίας στις δημόσιες 
υπηρεσίες". 
Σε μια εισαγωγή στις σελίδες 
των κυβερνητικών δεσμεύσεων, 
ο Τζόνσον ανέφερε: "Σε καμία 
περίπτωση η κρίση δεν εξαφά-
νισε τη φιλοδοξία ή τη διάθεση 
της κυβέρνησης για αλλαγή…
Μας δόθηκε μια ιστορική ευκαι-
ρία να αλλάξουμε τα πράγματα 
προς το καλύτερο". 
Από τη θεωρία στην πράξη 
Αφού ολοκλήρωσε την έξοδο 
της Βρετανίας από την Ευρω-
παϊκή Ένωση στα τέλη του 
2020, ο Τζόνσον ήθελε να προ-
βάλει αυτά που ο ίδιος θεωρεί 
ως οφέλη του Brexit. Αλλά έως 
τώρα δεν κατάφερε να φέρει εις 
πέρας τη δέσμευση που ανέ-
λαβε στην εκστρατεία του δη-
μοψηφίσματος του Brexit το 
2016 για διάθεση 350 εκατ. λι-
ρών (494 εκατ. δολαρίων) στο 
σύστημα υγείας κάθε εβδο-
μάδα. 
Αντ’ αυτού η κυβέρνησή του θα 
προσπαθήσει να περιορίσει 
αυτό που θεωρεί υπερβολική 
ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, βελ-
τιώνοντας τους κανόνες κρατι-
κής βοήθειας και προμηθειών 
ούτως ώστε να μπορεί να δια-
θέτει στοχευμένα κεφάλαια σε 
προβληματικές επιχειρήσεις πιο 
γρήγορα και άμεσα. 
Αυτό εντασσόταν στη στρατη-
γική της κυβέρνησης, που πε-
ριελάμβανε επίσης εκπαιδευτι-

κές μεταρρυθμίσεις προκειμέ-
νου οι ενήλικες να έχουν πρό-
σβαση σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης –κάτι που θεω-
ρείται από τους υπουργούς βα-
σικός παράγοντας για την ανα-
διαμόρφωση του εργατικού 
δυναμικού της Βρετανίας. 
Σε ό,τι αφορά την κλιματική αλ-
λαγή, η κυβέρνηση επανέλαβε 
τη δέσμευσή της να πετύχει κα-
θαρές μηδενικές εκπομπές αε-
ρίων θερμοκηπίου έως το 2050, 
μια δέσμευση που ελπίζει ότι θα 
ενθαρρύνει άλλα κράτη να μει-
ώσουν τους δικούς τους στό-
χους για τις εκπομπές πριν από 
την σύνοδο των Ηνωμένων 
Εθνών για το Κλίμα τον Νοέμ-
βριο στη Σκωτία. 
Μεγάλο μέρος της σημερινής 
"Ομιλίας της Βασίλισσας" απο-
τελούνταν από πολιτικές και 
προτάσεις που έχουν ήδη πα-
ρουσιαστεί, με αποτέλεσμα το 
αντιπολιτευόμενο Εργατικό 
Κόμμα να προκαλέσει την κυ-
βέρνηση να κάνει τη "θεωρία 
πράξη". 
"Αυτή η αποσπασματική προ-
σέγγιση δεν θα φέρει τη θεμε-
λιώδη αλλαγή που χρειάζεται η 
χώρα. Αντ’ αυτού, πρέπει σή-
μερα να δούμε λεπτομέρειες 
ενός σωστού, φιλόδοξου σχε-
δίου που θα φέρει την αλλαγή, 
που αξίζουν οι άνθρωποι σε όλη 
τη χώρα", δηλώνει σε ανακοί-
νωση ο ηγέτης του εργαιτκού 
Κόμαμτος Κιρ Στάρμερ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ παρουσίασε την ατζέντα του Μπόρις Τζόνσον 
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Πρόκληση άνευ ορίων εναντίον του ΑΚΕΛ! 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΓΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ 

Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ:  ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΣΟΥΜΕ, ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Εξάλλου, σε δηλώσεις του μετά 
την υποβολή των υποψηφιοτή-
των του Κόμματος, ο Άντρος 
Κυπριανού επανέλαβε ότι το 

θέμα του ονόματος δεν έληξε. 
Θα το πολεμήσουμε είπε, ως το 
τέλος.  Θα διεκδικήσουμε ό,τι 
δικαιούμαστε, αφήστε τους δι-
κηγόρους να το αποφασίσουν, 
ήταν η δήλωσή του. 
Σε δηλώσεις κατά την υποβολή 
των υποψηφιοτήτων ο κ. Κυ-
πριανού είπε ότι υποβάλλονται 
οι υποψηφιότητες ως ΑΚΕΛ, 
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμε-
νου Λαού και εξέφρασε τη λύπη 
του γιατί η Κυβέρνηση και η Νο-
μική Υπηρεσία "επιχειρώντας 
να καταργήσουν προϊστορία 
τριάντα ετών, δεκαέξι εκλογικές 
αναμετρήσεις και αμέτρητες 
συμμετοχές διεθνώς, μας επέ-
βαλαν αυτή την εξέλιξη". Το Δι-

οικητικό Δικαστήριο, είπε, έκρινε 
ότι είναι αναρμόδιο να εκδικάσει 
την προσφυγή του κόμματος και 
ότι αρμόδιο να το πράξει είναι 
το εκλογοδικείο και το ΑΚΕΛ θα 
διεκδικήσει όλα τα νόμιμά του 
δικαιώματα μέχρι τέλους, "με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται". 
"Ενώπιον του Κυπριακού λαού 
θέτουμε ένα αξιόλογο ψηφοδέλ-
τιο που αποτελείται από ανθρώ-
πους καταξιωμένους, έμπει-
ρους, νέους, με γνώσεις και 
ικανότητες σε όλο το φάσμα της 
σύγχρονης κοινωνίας, έντιμους 
και αφοσιωμένους στην υπερά-
σπιση του κοινού καλού", ανέ-
φερε. Σύμφωνα με τον ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, οι εξελίξεις στη χώρα 

μας τα τελευταία χρόνια είναι 
αρνητικές και η κυπριακή κοι-
νωνία νοιώθει να της κλέβουν 
λίγο-λίγο την ελπίδα για τη λύση 
του Κυπριακού, για έξοδο από 
τα αδιέξοδα της κρίσης, και η 
πανδημία αλλά οι αντιλαϊκές κυ-
βερνητικές πολιτικές, όπως 
είπε. 
"Ο κόσμος αναζητά ελπίδα και 
προοπτική για καλύτερη ζωή. 
Το ΑΚΕΛ συμπληρώνει 95 χρό-
νια ζωής. Χρόνια γεμάτα αγώ-
νες και δράση για το λαό, με τα 
λάθη, τις αδυναμίες και τις πα-
ραλείψεις του, όμως πάντοτε με 
ειλικρίνεια, εντιμότητα και συνέ-
πεια για να ανταποκριθούμε 
στις προσδοκίες του κυπριακού 

λαού. Κοιτάζουμε τον κάθε Κύ-
πριο κατάματα και ζητούμε τη 
στήριξή του, ζητούμε να μας 
δώσει τη δύναμη για να γίνουμε 
η δύναμή του, για να γίνουμε η 
φωνή που διεκδικεί τα δίκαια και 
δικαιώματά του", ανέφερε. 
Ο Α. Κυπριανού είπε ότι το 
ΑΚΕΛ ήταν, είναι και θα παρα-
μείνει δύναμη σοβαρή, συνεπής 
και σταθερή στον αγώνα για 
επανένωση του τόπου, δύναμη 
για τους εργαζόμενους, τους μι-
κρομεσαίους, τους συνταξιού-
χους, τους μη προνομιούχους, 
τη νεολαία, δύναμη για ανά-
πτυξη και ευημερία, δύναμη για 
στήριξη της δημόσιας υγείας, 
της δημόσιας παιδείας, για την 

προστασία του περιβάλλοντος 
και πολιτιστική ανάπτυξη. 
Συνέχισε λέγοντας ότι "μαζί κερ-
δίσαμε πολλά για την Κύπρο, 
για το λαό μας, για τον κόσμο 
της δουλειάς, για το κοινωνικό 
κράτος. Μαζί θα συνεχίσουμε 
και μετά τις 30 του Μάη, με το 
ΑΚΕΛ δυνατό για να υπάρχει 
μέσα στη Βουλή μια δυνατή 
φωνή για τους πολλούς, για να 
δώσουμε την μάχη για την προ-
οδευτική αλλαγή, για να κτί-
σουμε μαζί την Κύπρο που αξί-
ζει στους νέους μας, για την 
Κύπρο που μας αξίζει".

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Επιστρατεύοντας μια κατά παραγγελία γνωμά-
τευση της Γενικής Εισαγγελίας, επικεφαλής της 
οποίας είναι δυο μέχρι πρότινος υπουργοί της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, η κυβέρνηση 
της Δεξιάς προχώρησε σε νέα εχθρική ενέργεια 
εναντίον του Κόμματος των Κυπρίων Εργαζομέ-
νων αφού με οδηγίες της οι Έφοροι εκλογής για 
τις βουλευτικές της 30ης Μαίου 2021, αρνήθηκαν 
να εγγράφουν το Κόμμα με το παραδοσιακό 
όνομα του συνδυασμού του, ως ΑΚΕΛ – Αριστερά 
– Νέες Δυνάμεις.  
Για δεκαετίες τώρα το Κόμμα κατέρχεται αδιαλεί-
πτως σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις με το 
ίδιο όνομα και φέτος οι κυβερνώντες του Ανα-
στασιάδη και του ΔΗΣΥ, με την προσδοκία να 
ανακόψουν την ανοδική πορεία του κύριου κόμ-
ματος της αντιπολίτευσης, με καθοδήγηση του 
πολιτικού προϊστάμενου τους, υπουργού Εσω-
τερικών Νίκου Νουρή, οι Έφοροι Εκλογής σε όλες 
τις Επαρχίες, χθες Τετάρτη δεν αποδέχτηκαν την 
κατάθεση των Υποψηφίων του Κόμματος με το 
παραδοσιακό εκλογικό όνομα του αλλά με το 
όνομα ΑΚΕΛ, χωρίς το Αριστερά – Νέες Δυνά-
μεις. 
Η νέα επίθεση που δέχεται το Κόμμα της Κυ-
πριακής Αριστεράς δεν είναι κεραυνός εν αιθρία. 
Είναι το αποκορύφωμα προκλήσεων και επιθέ-
σεων από τον Πρόεδρο του κράτος, και επίτιμο 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ Ν. Αναστασιάδη ο οποίος 
είχε το θράσος στις προηγούμενες εκλογές να 
μιλήσει για «Μηδενικά», αναφερόμενος στα μέλη 
και του ΑΚΕΛ! 
Η  νέα πρόκληση έρχεται σε μια περίοδο κατά 
την οποία τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμμα-
τος πέφτουν συνεχώς με την λαϊκή αντίδραση 
στις πολιτικές του να διογκώνεται και να κατα-
γράφεται στους δρόμους της Λευκωσίας με τις 
ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το ρου-
σφέτι, τη διαπλοκή, την ανικανότητα των κυβερ-

νώντων να διαχειριστούν στην πανδημία και τις 
αλλοπρόσαλλες πολιτικές στο Κυπριακό που οδή-
γησαν τα πράγματα στο σημείο να έχει κατατεθεί 
για πρώτη φορά στο τραπέζι των συνομιλιών η 
πρόταση της  τουρκικής πλευράς για λύση δυο 
κρατών. Τη στιγμή που ο Νίκος Αναστασιάδης 
δίνει άλλοθι στους ομοϊδεάτες του εθνικιστές στην 
Τουρκοκυπριακή Κοινότητα και μαζί με τον ηγέτη 

της Ερσίν  Τατάρ προφανώς και τρίβουν τα χέρια 
γιατί οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι αναζητούν φόρ-
μουλα «μέσης λύσης», κάπου μεταξύ ομοσπον-
δίας και δυο κρατών. 
Κύρια πολιτική δύναμη που αντιστέκεται στις 
ιμπεριαλιστικές, ΝΑΤΟϊκές μανούβρες για πα-
γίωση της διχοτόμησης και νομιμοποίηση του δί-
δυμου ιμπεριαλιστικού εγκλήματος του 1974, είναι 
το ΑΚΕΛ. Γι’ αυτό και οι επιθέσεις εναντίον του.     
Ματαιοπονούν αν νομίζουν ότι θα πλήξουν το 
ΑΚΕΛ ή ακόμη χειρότερα εάν νομίζουν ότι θα 
κάμψουν τις αντίσταση του στις αντικυπριακές 
πολιτικές τους στο Κυπριακό και τις αντιλαϊκές, 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές τους στην οικονομία 
και την εσωτερική διακυβέρνηση. Η προσπάθεια 
άσκησης πνευματικής τρομοκρατίας εναντίον του 

Κόμματος δεν θα περάσει. Ασπίδα του παραμέ-
νουν οι εργαζόμενοι και οι πλατιές λαϊκές μάζες. 
ΑΚΕΛ: ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ  
ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ 
Για το θέμα το ΑΚΕΛ προσέφυγε στο Διοικητικό  
Δικαστήριο προσβάλλοντας την απόφαση του 
Εφόρου Εκλογής να μην αποδεχτεί το όνομα του 
εκλογικού συνδυασμού ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυ-

νάμεις. Ωστόσο, το  Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
είναι αναρμόδιο να εξετάσει το θέμα και παρέ-
πεμψε στο Εκλογοδικείο το οποίο όμως συνε-
δριάζει μετά από κάθε εκλογική διαδικασία και 
εφ’ όσον  γίνουν προσφυγές.  
Σε δηλώσεις έξω από το Συνεδριακό Κέντρο πριν 
την υποβολή των υποψηφιοτήτων του κόμματός 
του για τις βουλευτικές, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμ-
ματος Άντρος Κυπριανού είπε ότι είναι σεβαστή 
η απόφαση του δικαστή και ότι το ΑΚΕΛ "θα απο-
ταθεί όπου χρειάζεται για να διεκδικήσει όλα τα 
νόμιμά του δικαιώματα".  
"Θεωρώ απαράδεκτο η Κυβέρνηση, η Νομική 
Υπηρεσία, να επιχειρούν να διαγράψουν ιστορία 
τριάντα ετών, συμμετοχή σε 16 αναμετρήσεις, σε 
δίκες σε εκλογοδικεία με μια μονοκονδυλιά και 

μάλιστα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα 
πριν τις εκλογές", ανέφερε. 
Είπε ότι σήμερα (χθες) την ίδια ώρα που υπο-
βάλλονται οι υποψηφιότητες, υποβάλλονται και 
ενστάσεις από τις επαρχιακές επιτροπές γιατί θα 
διεκδικήσουμε όλα τα νόμιμά μας δικαιώματα με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται και πάμε στο Εκλογοδικείο 
"και στη συνέχεια δεν αποκλείουμε τίποτα, να ζη-
τήσουμε αποζημιώσεις". "Έχω πει ότι θα σεβα-
στούμε την απόφαση, η απόφαση είναι ΑΚΕΛ, 
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, από κει 
και πέρα θα προσφύγουμε, για να πάμε σε Εκλο-
γοδικείο πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα των 
εκλογών, θα δούμε πως θα κινηθούμε νομικά. 
Θα διεκδικήσουμε τα πάντα, μέχρι τέλους", ανέ-
φερε. 
Σε ερώτηση αν εννοεί ότι θα αμφισβητηθεί το 
αποτέλεσμα των εκλογών, απάντησε "σίγουρα 
θα το αμφισβητήσουμε, κάναμε ολόκληρη προ-
εκλογική εκστρατεία με το όνομα ΑΚΕΛ, Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις, όλη η διαφημιστική μας εκστρα-
τεία ήταν ΑΚΕΛ, Αριστερά Νέες Δυνάμεις, αντι-
λαμβάνεστε ότι το να περιορίζεται το δικαίωμά 
μας μετά από τριάντα χρόνια να διεκδικήσουμε 
εκλογές με αυτό το όνομα, σημαίνει επιπτώσεις. 
Αυτό θα το διεκδικήσουμε στα δικαστήρια". 
Σε άλλη ερώτηση γιατί δεν υπήρξε αλλαγή του 
ονόματος που είναι επίσημα εγγεγραμμένο το 
κόμμα, ο Α. Κυπριανού απάντησε "γιατί να θεω-
ρήσουμε ότι έχει δίκαιο η Νομική Υπηρεσία και 
να υποχρεωθούμε να αλλάξουμε αυτό το οποίο 
υπάρχει εδώ και ογδόντα χρόνια;". 
"Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι το ΑΚΕΛ, 
που είναι το κόμμα και είναι και ο εκλογικός συν-
δυασμός, που είναι το ΑΚΕΛ, Αριστερά Νέες Δυ-
νάμεις , δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αλλά-
ξουμε το όνομα του κόμματος" ανέφερε και 
κατέληξε λέγοντας "θα διεκδικήσουμε ό,τι δικαιού-
μαστε, αφήστε τους δικηγόρους να το αποφασί-
σουν".

Δύναμη σοβαρή, συνεπής και σταθερή στον αγώνα για επανένωση του τόπου



 6 | Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

Πρόεδρος Αναστασιάδης  

Σύμβασης  
Κωνσταντινούπολης 
Δήλωση για τη 10η επέτειο από 
τη συνομολόγηση και υπο-
γραφή της Σύμβασης της Κων-
σταντινούπολης υπογράφουν 
Υπουργοί διαφόρων ευρωπαϊ-
κών χωρών, μεταξύ των 
οποίων και οι  Υπουργοί Εξω-
τερικών και Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξης της Κύπρου, Νί-
κος Χριστοδουλίδης και Έμιλυ 
Γιολίτη. 
Μεταξύ άλλων στη δήλωση 
αναφέρεται πως "εμπνέει 
έντονη ανησυχία η ολοένα και 
αυξανόμενη εχθρικότητα που 
παρατηρείται προς αυτή τη 
Σύμβαση-ορόσημο. Σε μια πε-
ρίοδο υγειονομικής, οικονομι-
κής και κοινωνικής κρίσης, οι 
γυναίκες βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή της μάχης κατά 
της πανδημίας του κορωνοϊού". 
"Ταυτόχρονα, ο αριθμός των 
καταγγελιών για ενδοοικογενει-
ακή βία και βία από τον σύ-
ντροφο αυξήθηκε ραγδαία τους 
πρώτους μήνες. Τα καταφύγια 
για τα θύματα και οι σύμβουλοι 
δέχονται περισσότερα αιτήματα 
βοήθειας και οι γυναίκες και τα 
κορίτσια συχνά παγιδεύονται 
στο σπίτι με τους δράστες τους 
κατά τη διάρκεια του εγκλει-
σμού και της απαγόρευσης κυ-
κλοφορίας. 

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Παροχή βοήθειας σε 23χρονο 
που είχε μεταβεί για περιήγηση 
στο φαράγγι του Άβακα πρό-
σφερε η ΕΜΑΚ, η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία και η Αστυνο-
μία  Πάφου. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, 
επιχείρηση στήθηκε χτες 
βράδυ  από την πυροσβεστική 
υπηρεσία και την ΕΜΑΚ για την 
διάσωση νεαρού που ανέβηκε 
σε βράχο στο φαράγγι του 
Άβακα και δεν μπορούσε να 

επιστρέψει στο μονοπάτι. 
Ο 23χρονος από την Δερύνεια 
μαζί με δυο  άλλους νεαρούς 
μετέβησαν χθες για να εξερευ-
νήσουν το φαράγγι του Άβακα, 
στην χερσόνησο του Ακάμα.  
Σε κάποια στιγμή ο 23χρονος 
αποσπάστηκε από τους άλ-
λους δυο και προσπάθησε να 
ανέβει στην κορυφή.  Κατά 
φερε να σκαρφαλώσει  σε ένα 
τεράστιο βράχο. Ωστόσο 
εγκλωβίσθηκε εκεί αφού δεν 
μπορούσε να επιστρέψει χωρίς 
εξοπλισμό. 
Στις 20:00 χτες το βράδυ ειδο-
ποίησε την Αστυνομία Πάφου  
ότι είχε χαθεί και αμέσως μετά 
χάθηκε το σήμα του κινητού 
του. 
Στο σημείο έσπευσαν μέλη της 
Αστυνομίας και της  πυροσβε-
στικής αλλά ούτε και οι πυρο-
σβέστες μπόρεσαν να τον κα-
τεβάσουν από τον βράχο με 
αποτέλεσμα να κληθεί στο μέ-
ρος για να επέμβει  κλιμάκιο 
της ΕΜΑΚ που κατάφερε να 
τον απεγκλωβίσει στις 2.40 τα 
ξημερώματα  με ασφάλεια.

Το έργο της Κύπρου για διαχείριση της πανδημίας «δεν μηδενίζεται» 

Στις εργασίες του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων της 
ΕΕ, στις Βρυξέλλες, συμμετείχε 
την Τρίτη ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, 
όπου είχε την ευκαιρία να ενη-
μερώσει τους ομολόγους του 
στην ΕΕ για τα διαμειφθέντα 
και το αποτέλεσμα της άτυπης 
διάσκεψης για το Κυπριακό, 
στη Γενεύη. Στην ημερήσια διά-
ταξη του Συμβουλίου περιλαμ-
βάνεται η ενημέρωση των κρα-
τών μελών από τον Ύπατο 
Εκπρόσωπο της ΕΕ, Ζοζέπ 
Μπορέλ, για τις πρόσφατες 
εξελίξεις στο Αφγανιστάν, τις 
σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, την κατά-
σταση στο Λίβανο, την ανα-
βολή των παλαιστινιακών εκλο-
γών, το Κοινό Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Δράσης σε σχέση με το 
Ιράν (JCPOA), και  για τις τε-
λευταίες εξελίξεις στη Λευκο-
ρωσία, ανάμεσα σε άλλα.

 ΥΠΕΞ - Βρυξέλλες

 
Είναι ντροπή να μηδενίζεις μια διάκριση 
της χώρας σου όσον αφορά τη διαχεί-
ριση της πανδημίας, γιατί το ένα έργο 
που παράγεται προς αυτή την κατεύ-
θυνση «δεν μηδενίζεται» δήλωσε την 
Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νί-
κος Αναστασιάδης, ο οποίος απαντούσε 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την 
κηδεία του Παντελή Κούρου, στην εκ-
κλησία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

στη 
Λευκωσία. 
Σε ερώτηση αναφορικά με την κριτική 
που ασκεί η αντιπολίτευση, αλλά και πο-
λίτες, αναφορικά με την διαχείριση της 
πανδημίας του κορωνοϊού από την Κυ-
βέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είπε ότι «το να μηδενίζεις μια διάκριση 
της χώρας σου είτε σε σχέση με την Ευ-
ρώπη είτε σε σχέση με το παγκόσμιο 
όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας 

είναι ντροπή για όσους το πράττουν». 
Πρόσθεσε ότι «δεν αδικώ όσους εύλογα 
παραπονούνται για τις ταλαιπωρίες που 
υφίστανται τις τελευταίες δύο ημέρες». 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι 
«συμμερίζομαι τα παράπονα του κόσμου 
και εντός των επομένων ημερών θα δουν 
ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά 
κάποιες δυσκολίες που οφείλονται είτε 
σε τεχνικά είτε στην προσπάθεια διαφύ-
λαξης της υγείας του λαού». 
«Ας συγκρίνουν κάποιοι το τι συμβαίνει 
σε χώρες της Ευρώπης ή και αλλού με 
το τι συμβαίνει στην Κύπρο, όπου είναι 
χαμηλότερη η θνησιμότητα, υψηλότερος 
ο δείκτης εμβολιασμών, υψηλότερος δεί-
κτης ανίχνευσης, πλήρης συμπαρά-
σταση και διαφύλαξη των θέσεων εργα-
σίας, πλήρης συμπαράσταση σε όλους 
όσοι έχουν πληγεί εις τον βαθμό πάντα 
που μας επιτρέπουν τα οικονομικά», δή-
λωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Είπε ότι «αρκεί να υπάρχει μια συνολική 
συνεκτίμηση και όχι να αξιοποιούν ή να 
εκμεταλλεύονται εύλογα παράπονα των 
πολιτών κάποιες των πολιτικών δυνά-

μεων για να μηδενίζουν ένα έργο που 
δεν μηδενίζεται γιατί είτε το θέλουν είτε 
όχι ο κόσμος ζει πιά κάτω από συνθήκες 
σχεδόν πλήρους αντιμετώπισης της 
πανδημίας». 
Απαντώντας σε ερώτηση για τις χιλιάδες 
των οπαδών της πρωταθλήτριας Ομό-
νοιας, οι οποίοι κατέκλυσαν το προπο-
νητικό κέντρο της ομάδας στο Γέρι, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε 
πως «ουδείς θέλει και είμαι βέβαιος ούτε 
και η Διοίκηση του συγκεκριμένου σω-
ματείου θα ήθελε να εκτραπούν (οι οπα-
δοί) όμως την ίδια ώρα να αναλογι-
στούμε και τα αισθήματα ενός φίλαθλου 
κόσμου ο οποίος μετά από έντεκα χρόνια 
η ομάδα του κερδίζει». 
«Κακώς παραβίασαν (τα Διατάγματα)», 
είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και διε-
ρωτήθηκε  κατά πόσον «είναι δύο μέτρα 
και δύο σταθμά ή θα έπρεπε να παρέμ-
βει η Αστυνομία και να δημιουργηθούν 
επεισόδια και να έχουμε ακόμα μίαν 
εκτροπή, η οποία δεν θα ήταν επιθυμητή 
από κανένα».

Διάσωση 23χρονου στο  
φαράγγι του Άβακα  

Οι χώροι όπου απαιτείται η  
προσκόμιση SafePass  

 
Tο Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση του διευ-
κρινίζει ότι άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω οφεί-
λουν υποχρεωτικά να έχουν και να παρουσιά-
σουν σε περίπτωση ελέγχου από 
εξουσιοδοτημένους λειτουργούς SafePass, στα 
πιο κάτω υποστατικά/επιχειρήσεις: 
Χώρους εστίασης (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, 
σνακ μπαρ, κοκ), Χώρους θρησκευτικής λα-
τρείας, Υπαίθρια και κλειστά θέατρα, κινηματο-
γράφους και αίθουσες παραστατικών τεχνών ή 
θεαμάτων, Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστή-
ματα λιανικού εμπορίου, Κοινωνικές εκδηλώσεις 
όπως γάμοι, βαφτίσεις και κηδείες, Γυμναστήρια, 
σχολές χορού και σχολές άλλων αθλημάτων, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Κυ-
πριακού Οργανισμού Αθλητισμού, Οίκους ευγη-
ρίας, κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, δομές φι-
λοξενίας χρόνιων πασχόντων και άλλες κλειστές 
δομές, Ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, 
Προεκλογικές συγκεντρώσεις σε θέατρα/αμφιθέ-
ατρα, χώρους εστίασης και οικίες, Συνέδρια, 
εμπορικές εκθέσεις. 
Τονίζεται ότι η προσκόμιση αποδεικτικού στοι-
χείου δεν είναι υποχρεωτική για μετάβαση στους 

πιο κάτω χώρους: Κομμωτήρια, ινστιτούτα αι-
σθητικής, Τμήματα/Υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοι-
νού του ιδιωτικού, δημόσιο και ευρύτερου δημό-
σιο τομέα, Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων και 
στοιχημάτων,Λαϊκές αγορές, υπεραγορές, φούρ-
νους, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, 
μίνι-μάρκετ, περίπτερα, φαρμακεία, Εξωτερικούς 
εκδρομικούς χώρους, φράγματα και ζωολογικοί 
κήποι. 
Σημειώνεται ότι για το SafePass οι πολίτες πρέ-
πει να πληρούν μια από τις πιο κάτω προϋπο-
θέσεις: 
-Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια 
δόση  
-Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει νοσήσει από την 
ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 6 μήνες.     
-Οι πολίτες μπορούν να παρουσιάζουν το γραπτό 
μήνυμα αποδέσμευσης ή το γραπτό μήνυμα 
ανάρρωσης που τους αποστέλλεται από το 
Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους τηλέφωνο. 
Εάν δεν ισχύει ένα από τα πιο πάνω, και ως 
προσωρινή λύση, δίνεται η επιλογή στους πολί-
τες ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, 
με ισχύ 72 ωρών. Για παράδειγμα, εάν το τεστ 
έγινε την Κυριακή στις 10 το πρωί θα έχει ισχύ 
μέχρι την Τετάρτη στις 10 το πρωί. Οι πολίτες 
μπορούν να παρουσιάζουν είτε το έντυπο που 
τους δίνεται από τα διάφορα σημεία δειγματολη-
ψίας (βλ. πιο κάτω) είτε το γραπτό μήνυμα που 
αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο με το 
αποτέλεσμα από την εξέταση.  
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Σχέδιο Τουρισμού

Εμβολιαστική «ασπίδα» σε νησιά

Άρση lockdown: SMS τέλος από 14 Μαΐου

Μια 20χρονη Βρετανικής καταγωγής εί-
ναι η άτυχη γυναίκα που δολοφονήθηκε 
στο σπίτι της, δίπλα στην κούνια του 
ενός έτους μωρού της, στα Γλυκά Νερά, 
με το έγκλημα να έχει σοκάρει το πανελ-
λήνιο.  
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μπό-
ρεσε να πει σοκαρισμένος σε αστυνομι-
κούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ο 
32χρονος σύζυγος του θύματος, τρία 
άτομα εισέβαλαν τα ξημερώματα στη με-
ζονέτα που διέμενε το ζευγάρι και δολο-
φόνησαν την γυναίκα. 
Λίγη ώρα νωρίτερα, είχαν κρεμάσει τον 
σκύλο της οικογένειας. 
Ο τελευταίος, που είναι πιλότος, εντοπί-
στηκε δεμένος χειροπόδαρα σε μια κα-
ρέκλα. 

Οι κακοποιοί, που εισέβαλαν στο σπίτι 
λίγο μετά τις 04:00, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που έχει έως τώρα στη διάθεσή της 
η ΕΛΑΣ, βασάνισαν την άτυχη γυναίκα, 
προκειμένου να τους αποκαλύψει που 
υπάρχουν χρήματα ή κοσμήματα, ενώ 
προηγουμένως έδεσαν τον σύζυγό της. 
Ο άνδρας κατάφερε σε κάποια στιγμή -
αφότου έφυγαν οι κακοποιοί και ενώ εί-
χαν αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα 
από το σπίτι της οικογένειας- να ειδο-
ποιήσει την Αστυνομία με το τηλέφωνό 
του. 
O 32χρονος σύζυγος του θύματος 
Σημειώνεται ότι το μωρό της οικογένειας 
είναι καλά στην υγεία του.

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος ενημερώνει ότι σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της Γενι-
κής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας για την έκ-
δοση του πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού, οι πολίτες μπορούν να 
απευθύνονται στα Κέντρα Εξυ-
πηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η 
βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί την 
επόμενη ημέρα από αυτή που 
πραγματοποιήθηκε η τελευταία 
δόση εμβολιασμού, ανάλογα με 
το είδος του εμβολίου και μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
https://emvolio.gov.gr/ (με τη 
χρήση κωδικών Taxisnet). 
Το έγγραφο, το οποίο θα μπορεί 
να διατίθεται σε ψηφιακή ή 
έντυπη μορφή, θα βεβαιώνει ότι 
ένα άτομο είτε έχει εμβολιαστεί 
κατά του κορονοϊού, είτε έχει λά-
βει αρνητική διάγνωση μετά από 
διεξαγωγή τεστ στο πρόσφατο 
παρελθόν, είτε έχει αναρρώσει 
από τη νόσο. 
Ωστόσο, σύμφωνα με τη δια-
πραγματευτική θέση που υιοθέ-
τησε το Ευρωκοινοβούλιο, τα εν 
λόγω πιστοποιητικά δεν θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν ως 
ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σεξουαλική  
Παρενόχληση

Ποινική δίωξη σε βαθμό κα-
κουργήματος για έναν βιασμό 
και δύο απόπειρες βιασμού σε 
βάρος του δημοφιλούς ηθο-
ποιού Πέτρου Φιλιππίδη 
άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας 
Πρωτοδικών, Κώστας Σπυρό-
πουλος. 
Ο εισαγγελικός λειτουργός 
προχώρησε τελικά στην 
άσκηση ποινικής δίωξης κατά 
του Πέτρου Φιλιππίδη έπειτα 
από προκαταρκτική εξέταση 
που διενήργησε, στο πλαίσιο 
της οποίας προσήλθαν και κα-
τέθεσαν τρεις γυναίκες, περι-
γράφοντας σοβαρά αδικήματα 
κατά της γενετήσιας αξιοπρέ-
πειας σε βάρος τους από τον 
δημοφιλή ηθοποιό, τα οποία 
σύμφωνα με πληροφορίες φέ-
ρονται να τελέστηκαν τα έτη 
2008, 2010 και 2014 –σε 
χρόνο, δηλαδή, που δεν έχει 
επέλθει παραγραφή. 
Ο γνωστός ηθοποιός, κλήθηκε 
στη συνέχεια να δώσει ανωμοτί 
εξηγήσεις με την ιδιότητα του 
υπόπτου διάπραξης κακουργη-
ματικών πράξεων αλλά μέσω 
υπομνήματος έγγραφων εξη-
γήσεων που κατέθεσε, αρνή-
θηκε ότι κακοποίησε σεξουα-
λικά τις καταγγέλλουσες.

Πιστοποιητικά 
 εμβολιασμού

Το σχέδιο με το οποίο θα σφυρηλατηθεί 
το περίβλημα της εμβολιαστικής ασπίδας 
για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 
10.000 κατοίκων θα συζητηθεί στην τη-
λεδιάσκεψη του πρωθυπουργού με τους 
υπουργούς Υγείας, Βασίλη Κικίλια, Ανα-
πληρωτή Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και 
των αιρετών της περιφέρειας. 
Το απόγευμα θα παρουσιαστούν οι άξο-
νες του εμβολιαστικού πλάνου για αυτό 
το τμήμα της νησιωτικής χώρας από τον 
Γενικό Γραμματέα του υπουργείου 
Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Ενόψει και 
του ανοίγματος του τουρισμου στις 14 
Μαΐου. 
Κατά πληροφορίες θα δίνεται η δυνατό-
τητα στους κατοίκους των νησιών να εμ-
βολιαστούν έως στις 25 Ιουνίου. 
Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν 
δεν θα υπάρξει κάποια προτεραιοποίηση 

ανά ηλικιακή ομάδα αλλά όσοι το επιθυ-
μούν θα μπορούν να προγραμματίζουν 
τα σχετικά ραντεβού και να προσέρχο-
νται στις προκαθορισμένες δομές για τον 
εμβολιασμό τους. 
Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί 
η φάση της επιχείρησης «Ελευθερία» 
που αφορά στην εμβολιαστική κάλυψη 
των νησιών με πληθυσμό κάτω των 
10.000 κατοίκων. 
Αύριο το απόγευμα οι ανακοινώσεις για 
τα SMS τις υπερτοπικές μετακινήσεις και 
τη χρονική ζώνη ελεύθερης μετακίνησης. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής που θα 
πραγματοποιηθεί θα γίνει μια επισκό-
πηση των υπολοίπων βημάτων χαλά-
ρωσης όπως του click inside. 
Δεν θα τύχουν άμεσης εφαρμογής αλλά 
για να προσδιοριστεί ο χρονικός ορίζο-
ντας

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά

Το άνοιγμα του τουρισμού από τις 15 
Μαΐου – παρά το γεγονός ότι παραμένει 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα ο πλήρης εμ-
βολιασμός των κατοίκων κορυφαίων του-
ριστικών προορισμών – συμπαρασύρει 
αναγκαστικά και τα αυστηρά περιορι-
στικά μέτρα που ισχύουν σε μετακινή-
σεις, κυκλοφορία και λιανεμπόριο.  
Σύμφωνα πληροφορίες, φαίνεται πως 
«κλειδώνει» η απελευθέρωση των δια-
περιφερειακών μετακινήσεων από τις 14 
Μαΐου. 
Στην ηπειρωτική χώρα η μετακίνηση θα 

γίνεται χωρίς υποχρέωση για self test, 
αλλά με απλή σύσταση. Αντιθέτως, για 
τα ταξίδια με πλοίο στα νησιά γίνεται συ-
ζήτηση για το αν θα είναι υποχρεωτική η 
επίδειξη αρνητικού μοριακού τεστ 72 
ωρών ή rapid test ή self test, καθώς το 
πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν έχει 
ακόμη καθιερωθεί ευρέως. 
Παράλληλα, το άνοιγμα των γυμναστη-
ρίων φαίνεται να μην παίρνει το «πρά-
σινο φως» προς το παρόν, αλλά να με-
τατίθεται για αρχές Ιουνίου, μετά την 
επανεκτίμηση της επιδημιολογικής κατά-

στασης. 
Σε ό,τι αφορά στο λιανεμπόριο, οι ειδικοί 
εισηγούνται την κατάργηση του sms στο 
13032 και των μεθόδων click away και 
click in shop. Επιπλέον, καταργείται η 
αποστολή sms για τις μετακινήσεις στο 
13033. 
Παράλληλα, από τις 14 Μαϊου, η νυχτε-
ρινή απαγόρευση κυκλοφορίας μετατί-
θεται στις 12:30, από τις 23:00 που 
ισχύει. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επίσημες ανακοι-
νώσεις θα γίνουν στην καθιερωμένη ενη-
μέρωση από το υπουργείο Υγείας στις 
18:00 το απόγευμα, από τον υφυπουργό 
παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιο για το 
συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Άκη 
Σκέρτσο. 
Υπενθυμίζεται ότι για τις 14 Μαΐου έχει 
προγραμματιστεί το πρώτο άνοιγμα της 
αυλαίας του Πολιτισμού, με τα μουσεία 
να μπορούν να υποδεχτούν και πάλι επι-
σκέπτες. 
Τρεις ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 17 
Μαΐου, θα ανοίξουν οι παιδικοί και βρε-
φονηπιακοί σταθμοί και ταυτόχρονα επα-
νέρχεται η δυνατότητα για πρακτική και 

εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ, καθώς 
επίσης σε κολέγια, ενώ θα επιτραπεί εκ 
νέου η δια ζώσης διδασκαλία στα σχο-
λεία δεύτερης ευκαιρίας. 
Των ανακοινώσεων για τα επόμενα βή-
ματα χαλάρωσης προηγήθηκε η πρω-
θυπουργική σύσταση, η οποία απευθύν-
θηκε προς όλες τις κατευθύνσεις. 
«Καθώς ανοίγουμε σταδιακά την οικο-
νομική και την κοινωνική δραστηριότητα, 
απαιτείται από όλους πολύ μεγάλη προ-
σοχή. Έτσι ώστε να μην έχουμε τοπικές 
εξάρσεις, τοπικές επιδημίες, που θα μας 
οδηγήσουν στη λήψη τοπικών περιορι-
στικών μέτρων», ήταν το καμπανάκι επι-
φυλακής που χτύπησε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης κατά την τηλεδιάσκεψη για την 
επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», στο 
Μέγαρο Μαξίμου. 
Το τυπικό «πράσινο φως» στις προ-
ειλημμένες αποφάσεις της κυβέρνησης, 
όπως έχει φανεί από τις δηλώσεις στε-
λεχών της το τελευταίο διάστημα, ανα-
μένεται να δοθεί στην αυριανή συνε-
δρίαση της επιτροπής των 
λοιμωξιολόγων.

Συγκλονισμένη η κοινωνία στην Αλόννησο όπου 
μεγάλωσε η Καρολίνα

Νέα μέτρα
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Iταλικό αλιευτικό εμβολίστηκε από  
τουρκικά ψαράδικα 

Ρωσία  
Επίθεση σε σχολείο - Μαθητές σκοτώθηκαν 

Τουλάχιστον επτά παιδιά και δύο ενήλικες είναι ο 
τραγικός απολογισμός ένοπλης επίθεσης με δρά-
στη 19χρονο σε σχολείο της πόλης Καζάν στην 
κεντρική Ρωσία. Σοκ προκαλούν πλάνα με μα-
θητές να πηδούν από τα παράθυρα του σχολείου 
για να γλιτώσουν, με δύο εξ αυτών να βρίσκουν 
το θάνατο στην απέλπιδα προσπάθεια να σω-
θούν... 
Άγνωστο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης του 
19χρονου που αιματοκύλισε το σχολείο της πόλης 
Καζάν, πρωτεύουσα της Ρωσικής Δημοκρατίας 
του Ταταρστάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 
700 χλμ ανατολικά της Μόσχας. 
Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με πλη-
ροφορίες ορισμένων ρωσικών μέσων ενημέρω-
σης στην επίθεση συμμετείχε και δεύτερο άτομο 
που φέρεται να έχει εξουδετερωθεί χωρίς να είναι 
επί του παρόντος διαθέσιμες περαιτέρω πληρο-
φορίες. 
Τη ζωή τους έχασαν επτά μαθητές -τέσσερα αγό-
ρια και δύο κορίτσια, ηλικίας περίπου 15 ετών-, 
καθώς και δύο ενήλικες, ένας καθηγητής και μία 
γυναίκα εργαζόμενη στο σχολείο, όπως επιβε-

βαίωσε ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισού-
στιν. 
Άλλα 20 άτομα τραυματίστηκαν, στην πλει-
ονότητά τους παιδιά. 
Ειδικές δυνάμεις και δεκάδες ασθενοφόρα έσπευ-
σαν στο σημείο της επίθεσης και οι τραυματίες, 
πολλοί με τραύματα από σφαίρες, διακομίστηκαν 
στο νοσοκομείο. 
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης δείχνει παιδιά να πηδούν από τα πα-
ράθυρα για να γλιτώσουν. Δύο εξ αυτών έχασαν 
τη ζωή τους πηδώντας στο κενό από το δεύτερο 
όροφο του σχολείου. 
Οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία είναι ιδιαίτερα 
σπάνιες στη Ρωσία. Μία από τις χειρότερες επι-
θέσεις σημειώθηκε το 2018 στην προσαρτημένη 
από τη Ρωσία Κριμαία. 
Στη σκιά της τραγωδίας στο Καζάν, ο Ρώσος πρό-
εδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι θα προχω-
ρήσει σε αναθεώρηση της νομοθεσίας περί οπλο-
κατοχής, μεταδίδει σχετικά το BBC.

Ιταλικό αλιευτικό εμβολίσθηκε από τουρκικά ψα-
ράδικα στα ανοιχτά της Συρίας, σύμφωνα με την 
ιταλική εφημερίδα La Repubblica. 
Στο σχετικό δημοσίευμα, η εφημερίδα αναφέρει 
ότι το πλήρωμα του ιταλικού αλιευτικού προσπα-
θούσε να ψαρέψει κόκκινη γαρίδα και ότι το σκά-
φος βρισκόταν βορειοανατολικά της Κύπρου. 
Το αλιευτικό «Michele Giacalone» είχε ξεκινήσει 

από την Ματζάρα Νετλ Βάλο της Σικελίας και 
αφού δέχθηκε επίθεση με πέτρες, εμβολίσθηκε 
από το τουρκικό πλοιάριο. 
Το ίδιο αλιευτικό είχε δεχθεί επίθεση και στις 3 
Μαΐου στα ανοικτά της Βεγγάζης, στη Λιβύη. 
Στο σημείο του συμβάντος κατευθύνθηκε άμεσα 
η φρεγάτα «Margottini» και ελικόπτερο του ιταλι-
κού Πολεμικού Ναυτικού.
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Το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, 
στην εξουσία στη Γάζα, ανακοί-
νωσε χθες Τετάρτη ότι ο ένο-
πλος βραχίονας του εκτόξευσε 
πάνω από 200 ρουκέτες ενα-
ντίον της επικράτειας του Ισ-
ραήλ, σε αντίποινα για τα ισραη-
λινά αεροπορικά πλήγματα 
στον παραθαλάσσιο παλαιστι-
νιακό θύλακα, συμπεριλαμβα-
νομένου αυτού που προκάλεσε 
την κατάρρευση δωδεκαώρο-
φου κτιρίου. 
Εξαλλου, οι σειρήνες της αερά-
μυνας, που προειδοποιούν για 
εισερχόμενες ρουκέτες, ήχησαν 
στο Τελ Αβίβ τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Τετάρτης, εν μέσω 
των σφοδρότερων συγκρού-
σεων ανάμεσα στο Ισραήλ και 
στους Παλαιστίνιους τα τελευ-
ταία χρόνια. Ακούστηκαν αρκε-
τές εκρήξεις στην πόλη, μερικά 

λεπτά μετά την ανακοίνωση της 
Χαμάς, της ισλαμιστικής παρά-
ταξης η οποία κυβερνά τη Λω-
ρίδα της Γάζας, ότι ο ένοπλος 
βραχίονάς της προχώρησε στην 
εκτόξευση ρουκετών εναντίον 
του Τελ Αβίβ σε αντίποινα για 
τα πολύνεκρα ισραηλινά αερο-
πορικά πλήγματα στον παρα-
θαλάσσιο παλαιστινιακό θύ-
λακα. 
Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς 
ανέφερε σε ανακοίνωσή της 
πως βρισκόταν στη διαδικασία 
εκτόξευσης "110 ρουκετών" 
εναντίον της μητρόπολης του 
Τελ Αβίβ και άλλων "100 ρουκε-
τών" εναντίον της πόλης Μπερ-
σέβα "σε αντίποινα για τα πλή-
γματα εναντίον ακινήτων 
κατοικημένων από αμάχους". 
Από την πλευρά του, ο ισραη-
λινός στρατός ανακοίνωσε ότι 

συνεχίζει τα πλήγματα εναντίον 
θέσεων των παλαιστινιακών 
ένοπλων οργανώσεων. "Τις τε-
λευταίες ώρες" ο ισραηλινός 
στρατός "έπληξε μεγάλο αριθμό 
σημαντικών στόχων των τρομο-
κρατών σε ολόκληρη τη Λωρίδα 
της Γάζας" και "αυτή τη στιγμή, 
τα πλήγματα συνεχίζονται", ανα-
φέρεται σε δελτίο Τύπου που 
έδωσε στη δημοσιότητα το γε-
νικό επιτελείο. 
Μιά πολυκατοικία ύψους 13 
ορόφων κατέρρευσε στη Λω-
ρίδα της Γάζας, αφού επλήγη 
κατά τους ισραηλινούς αεροπο-
ρικούς βομβαρδισμούς απόψε, 
ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. 
Οι ένοικοι του πολυώροφου κτι-
ρίου, καθώς και όσοι κατοικού-
σαν γύρω από αυτό, είχαν κλη-
θεί να εκκενώσουν την περιοχή, 
περίπου μία ώρα πριν από τον 
βομβαρδισμό. 
Εξάλλου, Παλαιστίνιος σκοτώ-
θηκε σε επεισόδια με τον ισραη-
λινό στρατό στο νότιο τμήμα της 
κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, 
ανακοίνωσε το υπουργείο 
Υγείας, με φόντο τη ραγδαία κλι-
μάκωση της βίας στο Ισραήλ και 
στα Παλαιστινιακά Εδάφη. 
"Ενας πολίτης" σκοτώθηκε από 
πυρά ισραηλινών στρατιωτών 
στη διάρκεια επεισοδίων στον 
καταυλισμό προσφύγων Αλ Φα-
ουάρ, κοντά στη Χεβρόνα, διευ-
κρίνισε το υπουργείο Υγείας.

Ισραήλ - Παλεστίνη / ΓΑΖΑ Ινδική μετάλλαξη COVID-19 

Έχει εντοπιστεί σε 44 χώρες  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε χθες 
Τετάρτη ότι η μετάλλαξη του 
SARS-CoV-2 στην οποία εν μέ-
ρει τουλάχιστον οφείλεται η 
έκρηξη των κρουσμάτων στην 
Ινδία έχει πλέον εντοπιστεί σε 
δεκάδες άλλες χώρες του κό-
σμου. 
Η μετάλλαξη αυτή, η επιλεγό-
μενη B.1.617, η οποία ταυτο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά στην 
Ινδία τον Οκτώβριο, εντοπί-
στηκε σε γενετικές ακολουθίες 
καταχωρισμένες στη βάση δε-
δομένων GISAID "από 44 χώ-
ρες στο σύνολο των έξι περιφε-
ρειών του ΠΟΥ", ανέφερε ο 
διεθνής οργανισμός, προσθέτο-
ντας ότι έχει λάβει "ειδοποιήσεις 
για τον εντοπισμό (της) σε άλλες 
πέντε χώρες". Πέραν της Ινδίας, 
ο μεγαλύτερος αριθμός μολύν-
σεων από την παραλλαγή 
B.1.617 έχει εντοπιστεί στη Βρε-
τανία. 

Η μετάλλαξη αυτή χαρακτηρί-
στηκε αυτή την εβδομάδα από 
τον ΠΟΥ "πηγή ανησυχίας σε 
παγκόσμια κλίμακα". Θεωρείται 
ένας από τους λόγους - πάντως 
όχι ο μόνος - που εξηγούν την 
έκρηξη των κρουσμάτων στην 
Ινδία, χειρότερη εστία της παν-
δημίας στον κόσμο το τρέχον 
διάστημα. Είναι η τέταρτη που 
χαρακτηρίζεται αιτία διεθνούς 
ανησυχίας, έπειτα από αυτές 
της Βρετανίας, της Βραζιλίας και 
της Νότιας Αφρικής. 
Πρόκειται για παραλλαγμένα 
στελέχη πιο επικίνδυνα από την 
αρχική μορφή του SARS-CoV-
2, καθώς είναι πολύ πιο μολυ-
σματικά, φονικά και ανθεκτικά 
σε κάποια εμβόλια. Η παραλ-
λαγή που ταυτοποιήθηκε στην 
Ινδία προστέθηκε στη λίστα 
επειδή είναι πιο μολυσματική. 
 
Βραζιλία 
Το Υπουργείο Υγείας της Βρα-
ζιλίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη 
ότι τις προηγούμενες 24 ώρες 
υπέκυψαν άλλοι 2.311 ασθενείς 
με την COVID-19, ενώ επιβε-
βαιώθηκαν εργαστηριακά 
72.715 κρούσματα του SARS-
CoV-2. 
 
Μεξικό 
Το Υπουργείο Υγείας του Μεξι-
κού ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 
τις προηγούμενες 24 ώρες υπέ-
κυψαν 234 ασθενείς με την 
COVID-19, ενώ παράλληλα επι-
βεβαιώθηκαν 1.897 κρούσματα 
του SARS-CoV-2. 

Χιλή 
Το Υπουργείο Υγείας της Χιλής 
ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως 
πλέον έχουν ανοσοποιηθεί πλή-
ρως έναντι της COVID-19, με 
άλλα λόγια σχεδόν ο μισός από 
τον πληθυσμό-στόχο της εθνι-
κής εκστρατείας. 
 
Νότια Κορέα 
Οι αρχές της Νότιας Κορέας 
ανακοίνωσαν  χθες ότι ως τα 
μεσάνυχτα της Τρίτης επιβεβαι-
ώθηκαν εργαστηριακά 635 
κρούσματα του SARS-CoV-2, 
ενώ υπέκυψαν άλλοι 5 ασθενείς 
με την COVID-19. 
Ο απολογισμός της πανδημίας 
του νέου κορωνοϊού στην ασια-
τική χώρα ανέρχεται μέχρι εδώ 
σε 1.884 νεκρούς επί συνόλου 
128.918 μολύνσεων. 
 
Αργεντινή 
Το Υπουργείο Υγείας της Αργε-
ντινής ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 
τις προηγούμενες 24 ώρες υπέ-
κυψαν άλλοι 490 ασθενείς με 
την COVID-19, ενώ επιβεβαι-
ώθηκαν 25.976 κρούσματα του 
SARS-CoV-2.  
 
Γερμανία 
Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του SARS-CoV-2 στη Γερμανία 
αυξήθηκαν κατά 14.909 τις προ-
ηγούμενες 24 ώρες, φθάνοντας 
τα 3.548.285, δείχνουν τα δε-
δομένα που δημοσιοποίησε σή-
μερα Τετάρτη το Ινστιτούτο Ρό-
μπερτ Κοχ, ο φορέας 
επιδημιολογικής επιτήρησης της 
χώρας.
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ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Αγαπητοί αναγνώστες, 
Εκ πρώτης, επιτρέψτε μου, 
να σας εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου για τα τηλεφωνή-
ματά σας με τα οποία μου εκ-
φράζετε τα συγχαρητήρια και 
την υποστήριξή σας για τα 
όσα γράφω για το Μητροπο-

λίτη Αθανάσιο. Μου το επιβάλλει η συνείδησή 
μου να πολεμώ  μία αδικία που συνεχίζεται εδώ 
και σχεδόν δύο χρόνια εις βάρος ενός ιεράρχη 
που συνεχίζει αδιαμαρτύρητα να σηκώνει το 
σταυρό του δικού του μαρτυρίου και του δικού 
του γολγοθά. Εμείς, που ταχθήκαμε εναντίον 
όλων αυτών των απαράδεκτων αποφάσεων 
εναντίον του σεβαστού ιεράρχη Αθανασίου, θα 
συνεχίσουμε ασταμάτητα να τον υπερασπιζό-
μαστε μέχρι την τελική δικαίωση που δεν είναι 
άλλη από την παραμονή του στην κοινότητα 
που δημιούργησε και υπηρετεί εδώ και πέραν 
των 40 χρόνων. 
Τυχαίως, βρέθηκα έξω από την εκκλησία του 
Αποστόλου Βαρνάβα και παρακολούθησα μία 
φιλική συζήτηση 5-6 γυναικών.Κράτησα τα πιο 
κάτω που είπαν. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει 
είναι να μας αφήσουν τον Δεσπότη μας Αθανά-
σιο δαμαί που ήταν τόσα χρόνια. Δεν μας ρώ-
τησαν μας αν θέλουμε άλλο Δεσπότη. Ποιος 
αποφάσισε να το σηκώσει και γιατί; Εμάς αρω-
τήσαν μας; Μέρος στη συζήτηση παίρνει και 
ένας γνωστός ιερωμένος ο οποίος προσπάθησε  
να καθησυχάσει τις γυναίκες. Είπε  ότι ο Αθα-
νάσιος θα μείνει στην κοινότητα. Απλώς θα αλ-
λάξει δωμάτιο μετά από εντολή του αρχιεπισκό-
που Νικήτα.  
Θα συμβούλευα τον ιερωμένο να μην διαδίδει 
κάτι που δεν το έχει επιβεβαιώσει με κάποιον 
τρόπο ίδιος. Θα ήθελα  να αναφέρω για την 
Ιστορία  ότι ο κύριος Νικήτας μέχρι αυτή τη στι-
γμή δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση 
που να αναφέρει την πρώτη και αρχική του από-
φαση για απομάκρυνση του Αθανασίου από την 
έδρα του. Στη μακρόχρονη ύπαρξή μου σαν 
ενεργό μέλος αυτής της κυπριακής κοινότητας, 
πρώτη φορά συναντώ, ακούω και ζω τέτοια 
απαράδεκτα συμβάντα και μάλιστα μέσα στους 
κόλπους της εκκλησίας μας στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Είναι ολοφάνεροι  οι στόχοι του κυρίου 
Νικήτα παρά τις υποσχέσεις που έδωσε ή δίνει 
σε μέλη των εκκλησιαστικών επιτροπών και όχι 
μόνο. Μετά από μία μακρόχρονη ηρεμία στην 
εκκλησία της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, σή-
μερα βρισκόμαστε σε μία μεγάλη  φουρτούνα 
που κινδυνεύει να συντρίψει την εκκλησία και 
την ηρεμία στην Θυατείρων, που με τόσους κό-
πους πέτυχε ο μακαριστός πρώην Αρχιεπίσκο-
πος Γρηγόριος μαζί με τους πρώην επισκόπους  
Χρυσόστομο, Αθανάσιο και τον μακαριστό Λεό-
ντιο,μα και άλλων ιερωμένων Εκτός και εντός 
του Λονδίνου εύχομαι με την έλευση της Ανα-
στάσεως ο άγιος Θεός να  φώτισει κάποιους να 
πάρουν τις σωστές αποφάσεις για να επέλθει η 
ηρεμία και η αγάπη στην ελληνορθόδοξη εκ-
κλησία του Ηνωμένου Βασιλείου.  
Ανδρέας Χαραλάμπους Έρικ  
Συγγραφέας/Ποιητής

Παραπλανητικές 
Δηλώσεις                     

Συγχαρητήρια στην ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ Λευκωσίας  για την 
κατάκτηση του Παγκύπριου  

Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας 
2021 γνωστό και ως Πρωτά-
θλημα Cyta.  
Για το 21ο πρωτάθλημα έπαινοι 
αξίζουν στον πρόεδρο Σταύρο 
Παπασταύρου και στους συνερ-
γάτες του, στον αθλητικό διευ-

θυντή Νεόφυτο Λάρκου, στον Νορβηγό προπο-
νητή Χένινγκ Μπεργκ και στους βοηθούς του, 
στους ποδοσφαιριστές μα πάνω απ' όλους στον 
λαό, από τον οποίο η ομάδα αντλεί τη δύναμή 
της. 
Παραθέτω αποσπάσματα από μακροσκελές κεί-
μενό μου, το οποίο έχω αφιερώσει στην άσβεστη 
θύμηση των Αγησίλαου Τσιαλή και Κώστα Καου-
νίδη, δύο ξεχωριστών ανθρώπων που άφησαν 
ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους στην ένδοξη εβδο-
μηντατριάχρονη πορεία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκω-
σίας, της ομάδας του λαού.  
[...] Τον επόμενο μήνα και συγκεκριμένα στις 4 
Ιουνίου 2021, συμπληρώνονται 73 χρόνια από 
την  ίδρυση  της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που έχει 
ως έμβλημα το τριφύλλι και χρώματα το πράσινο 
και το άσπρο. Ο Αθλητικός Σύλλογος ΟΜΟΝΟΙΑ 
Λευκωσίας ιδρύθηκε το 1948 σε συνθήκες διχα-
σμού και διάσπασης στον κυπριακό αθλητικό 
χώρο τις οποίες είχε  επιβάλει  η μισαλλοδοξία 
ξένων αντικυπριακών παραγόντων. 73  χρόνια 
από τη γέννηση της λαοφιλέστερης  ποδοσφαι-
ρικής ομάδας της  Κύπρου, με μεγάλες κατακτή-
σεις τροπαίων, βασισμένη στο αθάνατο αρχαίο 
ελληνικό πνεύμα, στην πανανθρώπινη φιλοσοφία 
της ευγενούς άμιλλας και της αρμονικής αθλητικής 
συμβίωσης[...] 
Ο ποδοσφαιριστής  Αγησίλαος Τσιαλής που αρ-
χικά έπαιζε ως χαφ-μέσος στον ΑΠΟΕΛ και μετά 
τη διάσπαση του κυπριακού ποδοσφαίρου συνέ-
χισε στην ΟΜΟΝΟΙΑ, ο Κώστας Καουνίδης, πρώ-
τος Γενικός Γραμματέας καθώς και άλλα πρωτο-
πόρα στελέχη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ αγωνίστηκαν 
σκληρά και χωρίς παρωπίδες για την πρόοδο του 
κυπριακού ποδοσφαίρου. Γνώστες των τότε ιδιό-
τυπων καταστάσεων και καθοδηγούμενοι στη 
δράση τους από ευρύχωρη διαλεκτική σκέψη –
απαραίτητη στις αντίξοες συνθήκες της πόλωσης 

(στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αρχές της δε-
καετίας του 1950) που είχαν  δημιουργήσει τα 
ιδεολογικά και πολιτικά πάθη–, οι δύο φίλοι, 
πρώην ΑΠΟΕΛίστες, Τσιαλής και Καουνίδης, διε-
ξήγαγαν ανυποχώρητους, σκληρούς αγώνες και 
τέθηκαν, εκ των πραγμάτων, επικεφαλής της συλ-
λογικής προσπάθειας για την ενοποίηση του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε προς όφελος όλων με την ένταξη των 
συλλόγων της ΚΕΠΟ (Κυπριακή Ερασιτεχνική 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου) στην ΚΟΠ (Κυ-
πριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου). 
Αποφασιστικό ρόλο στην πορεία που οδήγησε 
στην πολυπόθητη ενοποίηση το 1953, η οποία 
έμελλε να προσδώσει μια νέα διάσταση και πρω-
τόγνωρο ενδιαφέρον στο κυπριακό ποδόσφαιρο, 
έχει διαδραματίσει η εφημερίδα ΑΘΛΗΤΙΚΗ, που 
έκανε το ξεκίνημά της το 1952 με διευθυντή τον 
Τσιαλή και αρχισυντάκτη και διαπρύσιο κήρυκα 
της ενότητας και της ομόνοιας (ομόνοια ίσον σύ-
μπνοια, ομοφροσύνη) τον Καουνίδη. Εξυπακούε-
ται ότι οι δύο φίλοι δεν ενεργούσαν έξω από τις 
ανάγκες των καιρών ούτε  ήταν οι μόνοι πρωτα-
γωνιστές του συλλογικού αγώνα για ενοποίηση. 
Ωστόσο, στην αρχή, ακόμα και ηγετικά στελέχη 
της ΚΕΠΟ –μέλη της οποίας εκτός από την ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ ήταν, μεταξύ άλλων, η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Αμμοχώστου, η ΑΛΚΗ (σημαίνει σωματική δύ-
ναμη) Λάρνακας και ο ΑΝΤΑΙΟΣ  (μυθικός γίγα-
ντας) Λεμεσού–  είτε δεν είχαν πειστεί για την 
αναγκαιότητα της ενοποίησης ή δεν είχαν πιστέ-
ψει ότι ήταν δυνατόν να αρθούν τα εμπόδια και 
να γίνει η ενοποίηση με την ΚΟΠ, στην οποία 
ανήκαν τα ισχυρά και ιστορικά σωματεία: ΑΠΟΕΛ 
(Λευκωσία), ΑΝΟΡΘΩΣΗ (Αμμόχωστος), ΑΕΛ 
(Λεμεσός) και ΠΟΛ (Λάρνακα). 
[...]Όταν το 1948 κάποιοι φανατισμένοι μετέφεραν 
στον κυπριακό αθλητισμό και στον χώρο του πο-
δοσφαίρου το διχαστικό κλίμα του ελληνικού εμ-
φυλίου (1946-1949), που κατασπάραξε τον ελ-
ληνικό λαό ο οποίος δεν είχε καλά-καλά συνέλθει 
από τη γερμανική κατοχή, ο Τσιαλής και άλλοι 
συμπαίκτες του στον ΑΠΟΕΛ (Λυμπουρής, Γω-
γάκης, Σκαλιώτης, Καριόλου και άλλοι), καθώς 
και άλλοι ΑΠΟΕΛίστες, όπως ο Καουνίδης (ήταν 
αρχηγός της ομάδας Χόκεϊ του ΑΠΟΕΛ και προ-
ηγουμένως της ομάδας Χόκεϊ της Αγγλικής Σχο-
λής Λευκωσίας) αντέδρασαν, με αποτέλεσμα να 

βρεθούν έξω από τον ιστορικό σύλλογο της Λευ-
κωσίας. Ουσιαστικά βρέθηκαν εκτός ΑΠΟΕΛ όσοι 
αρνήθηκαν να καταδικάσουν τον Δημοκρατικό 
Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) και να ταχθούν με το κα-
θεστώς, που η ύπαρξή του στηρίχθηκε πρώτα 
στους Βρετανούς και ύστερα στους Αμερικανούς, 
δηλαδή βρέθηκαν εκτός ΑΠΟΕΛ  για πολιτικοϊδε-
ολογικούς λόγους, που δεν είχαν καμία σχέση με 
τους σκοπούς, τα αγνά ιδεώδη και τα ευγενή ορά-
ματα ενός αθλητικού συλλόγου. (Ειρήσθω εν πα-
ρόδω, ο ΔΣΕ δεν ήταν παρά η ιστορική συνέχεια 
της εποποιίας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, η ιστορική συνέ-
χεια της Εθνικής Αντίστασης του ελληνικού λαού 
στη γερμανική κατοχή). 
Κάτι παρόμοιο συνέβη και σε άλλους αθλητικούς 
και γυμναστικούς συλλόγους της «εθνικοφροσύ-
νης», γεγονός που οδήγησε στη μεγάλη παγκύ-
πρια διάσπαση, με θύματα τον αθλητισμό, το πο-
δόσφαιρο και το αθάνατο αρχαίο ελληνικό πνεύμα 
το οποίο καπηλεύτηκαν οι κάθε λογής οπαδοί της 
ξένης εξάρτησης. Τιμωρίες, αποβολές, αποκλει-
σμοί, αποκεφαλισμοί, κάθε είδους διώξεις, συνέ-
θεταν τη θλιβερή εικόνα του ακρωτηριασμένου 
σώματος του κυπριακού ποδοσφαίρου και του 
κυπριακού αθλητισμού γενικότερα.  
Τις καθοριστικές εκείνες μέρες για το μέλλον του 
αθλητισμού και του ποδοσφαίρου στην Κύπρο –
πριν τον διαχωρισμό των αθλητών και των πο-
δοσφαιριστών σε «εθνικόφρονες» και μη–, ο Τσια-
λής, ο Καουνίδης  και άλλα μέλη του ΑΠΟΕΛ, 
που διαφώνησαν με τις απαράδεκτες αντιαθλητι-
κές ενέργειες και απαιτήσεις της Διοίκησης του 
ΑΠΟΕΛ, πάλεψαν για έναν έντιμο συμβιβασμό. 
Δυστυχώς, ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση 
από τους ανένδοτους «πολιτικοποιημένους» ιθύ-
νοντες[...] 
Στις 4 Ιουνίου 1948, οι Τσιαλής, Καουνίδης,  Λυ-
μπουρής και οι υπόλοιποι διαφωνούντες, που 
δεν έσκυψαν το κεφάλι, καθώς και άτομα που 
δεν ανήκαν ποτέ στον ΑΠΟΕΛ, πρωτοστάτησαν 
στην ίδρυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Αποφασιστικός 
ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισε ο γιατρός Ματ-
θαίος Παπαπέτρου, αλλά και άλλοι παράγοντες 
του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου που είχαν  
δημοκρατικά φρονήματα. Η δημιουργία της ΟΜΟ-
ΝΟΙΑΣ ήταν η απάντηση των δυνάμεων της ομο-
φροσύνης και της ενότητας στη διάσπαση και στα 
μισαλλόδοξα κηρύγματα ανθρώπων με στρεβλω-
μένες αντιλήψεις για τον αθλητισμό και το ποδό-
σφαιρο. Η ζωή έχει αποδείξει ότι η φίμωση της 
διαφορετικής άποψης και η ποδηγέτηση των συλ-
λόγων μόνο ζημιά προκαλούν.  
[...]Στις γνωστές συνθήκες που επικρατούν στο 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Κύπρο, η ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ με την υποστήριξη των χιλιάδων οπαδών 
της κατόρθωσε να διατηρεί μια γερή οικονομική 
βάση. Η ΟΜΟΝΟΙΑ, που είχε και έχει οπαδούς 
από τη μια άκρη της Κύπρου ίσαμε την άλλη, κα-
τάφερε να εισπράξει από το πρώτο μεγάλο λαχείο 
της, ένα ποσόν χρημάτων τεράστιο για την εποχή 
εκείνη. Το δώρο ήταν ένα πράσινο αυτοκίνητο, 
το οποίο είχε εξασφαλίσει με δόσεις από τον οίκο 
«Παυλίδης και Αραούζος» ο Τσιαλής[...]

του 
Βασίλη Κωστή 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Εθισμός στο κινητό Με εντιμότητα και ειλικρίνεια

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

H ε ξ έ λ ι ξ η 
της τε-
χ ν ο λ ο -

γίας και ιδιαί-
τερα των 

smartphones δεν θα μπορούσε 
να αφήσει ανεπηρέαστη την κα-
θημερινή μας ζωή και την κάθε 
δραστηριότητα που την περι-
βάλλει. Τον τελευταίο χρόνο δεν 
θα υπάρχει άνθρωπος που δεν 
θα έχει κάνει κατάχρηση στην 
χρήση του κινητού. Το κινητό τη-
λέφωνο σε συνδυασμό με ένα 
σύνολο εφαρμογών, αναλύει 
κάθε μας ενέργεια καθημερινά 
και την κάθε μας συνήθεια. Επι-
πλέον κατάφερε να γίνει το ενη-
μερωτικό, το εκπαιδευτικό και 
το  ψυχαγωγικό μας εργαλείο, 
το μέσο αυτοπροβολής μας κι 
επικοινωνίας μας, η προέκταση 
του εαυτού μας στον ψηφιακό 
κόσμο. 
Καταφέραμε να δημιουργή-
σουμε ένα Alter ego ψηφιακό, 
ένα avatar σε μία εικονική πρα-
γματικότητα που μας προσφέ-
ρει άφθονη ντοπαμίνη σε ση-
μείο που καμία άλλη φυσική ή 
κοινωνική μας δραστηριότητα 
να μην μπορεί να προσφέρει.  
Αυτό που προκαλεί τον εθισμό 
στο κινητό τηλέφωνο είναι η 
άμεση διασύνδεση που έχει με 
το διαδίκτυο. Αυτό έχει σαν απο-
τέλεσμα να έχουμε άμεση 
επαφή με πολλά είδη ψυχαγω-
γίας, επικοινωνίας και πληρο-
φόρησης με αποτέλεσμα να μας 
απορροφάει ώρες από το κοι-
νωνικό μας περιβάλλον λογικά. 
Τώρα θα μου πείτε ποιο κοινω-
νικό περιβάλλον; Την εποχή του 
εγκλεισμού δεν υπήρχε κοινω-
νικό περιβάλλον ας μη κοροϊ-
δευόμαστε. Το κινητό ήταν ο κα-
λύτερος  τρόπος επικοινωνίας 
μας, το καλύτερο που μας έχει 
τύχει!  
Σε αυτήν την εποχή που ζούμε 
για φανταστείτε πόσο δύσκολο 
θα περνούσαμε όλο αυτό τον 
εγκλεισμό και την ψυχοπλά-
κωση αν δεν είχαμε αυτή τη 
«σανίδα σωτηρίας» που λέγεται 
ίντερνετ για να μπορούμε να 
επικοινωνούμε. Θα είχαμε τρε-
λαθεί. Και χωρίς  την τεχνολογία 
και το ίντερνετ δεν θα μπορού-
σαμε να κάνουν τα παιδιά μας 
διαδικτυακά μαθήματα  και το 
παιχνίδι τους, οι καθηγητές τις 

διαλέξεις στα πανεπιστήμια για 
τόσους φοιτητές, οι υπάλληλοι 
να εργάζονται από το σπίτι και 
θα έχαναν όλοι τη δουλειά τους. 
Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε 
όλοι είναι  πώς να μπορούμε να 
το διαχειριστούμε. Να βάζει ο 
γονιός όρια στο παιδί είναι ση-
μαντικό όπως και ο γονιός να 
βάζει όρια στον εαυτό του. Και 
το σχολείο να βάζει όρια όχι 
μόνο ο γονιός! Κι αυτό, από μι-
κρή ηλικία, γιατί όποιος είναι μι-
κρός ακούει περισσότερο. Δεν 
βάζουμε άσεμνες φωτογραφίες, 
δεν μιλάμε άσχημα, δεν δίνουμε 
προσωπικές πληροφορίες, 
δεν…. δεν… 
Το κόλλημα στο κινητό αποτελεί 
ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν 
νομίζω να το ξεπεράσουμε εύ-
κολα.  Το θέμα είναι ότι αυτό το 
κόλλημα μας έδωσε χαρά και 
δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε 
εύκολα. Όσο διαρκεί ο εγκλει-
σμός τόσο κι εμείς θα μείνουμε 
κολλημένοι. Μα έχει και τα καλά 
του θα πούνε οι περισσότεροι. 
Πρώτα πρώτα είναι μια ωραία 
εμπειρία. Νοιώθουμε ωραία. Εί-
μαστε στο τηλέφωνο, στο ίντερ-
νετ, στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και περνάμε μια 
χαρά… Ναι, αλλά υπάρχουν 
πολλά πράματα που μπορούμε 
να κάνουμε για να νοιώθουμε 
ωραία. 
Εύκολα εθιζόμαστε  μέσα από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
πώς να το κάνουμε! Το κινητό 
είναι απλά το μέσο που μπορεί 
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να 
μας βάλει σε αυτόν τον εικονικό 
κόσμο. Και το έχουμε συνέχεια 
δίπλα μας. Πόσο μας αρέσουν 
τα  like και οι καρδούλες του 
facebook και του instagram! 
Κάποιοι άνθρωποι εθίζονται 
στην υπερπληροφόρηση. Η εμ-
μονή που έχουμε με την πλη-
ροφόρηση και την καθημερινή 
ενημέρωση γίνεται πλέον με ένα 
κλικ μέσα από το κινητό τηλέ-
φωνο. Και δεν μας αφήνουν να 
ασχοληθούμε με το κοινωνικό 
μας μικρόκοσμο την οικογένεια, 
τους φίλους μας και την δουλειά 
μας. Όλες αυτές οι πληροφο-
ρίες, εκτός από το γεγονός ότι 
στην πραγματικότητα είναι πε-
ριττές για την καθημερινότητα 
της οικογένειάς μας και τον κοι-
νωνικό μας περίγυρο, μας 

τρώνε χρόνο, σκέψη και μας 
προκαλούν και περιττό άγχος 
από πάνω. 
Η κερδοφορία των online 
games ξεπερνούν πλέον και 
αυτές των ταινιών. Σε αυτό βοή-
θησε πολύ το Mobile gaming, 
το παιχνίδι μέσω των κινητών 
τηλεφώνων. Η ευκολία πρόσβα-
σης σε online παιχνίδια μέσα σε 
μερικά δευτερόλεπτα από το κι-
νητό τηλέφωνο, σε συνδυασμό 
με την τόση μεγάλη ποικιλία 
παιχνιδιών που υπάρχει κατά-
φερε να βάλει στην κυριολεξία 
στο παιχνίδι από 3χρονα παιδιά 
έως και συνταξιούχους. Τα On-
line παιχνίδια είναι ιδιαίτερα εθι-
στικά. Ο συνεχής ανταγωνι-
σμός, οι διακρίσεις και οι 
συνεχείς επιβραβεύσεις μέσω 
του παιχνιδιού, με δώρα κτλ 
προκαλεί στον χρήστη μία εμ-
μονή κι εξάρτηση από το παι-
χνίδι. Το χειρότερο με τα online 
παιχνίδια είναι ότι πολύ εύκολα 
ο χρήστης μπορεί να πέσει στην 
παγίδα όχι μονό να αφιερώνει 
όλο και περισσότερο χρόνο σε 
αυτά, αλλά και πολλά χρήματα. 
Έχετε ακούσει για  δημιουργία 
σχέσεων, ερωτικών ή φιλικών  
μέσα από το κινητό; Πολλοί άν-
θρωποι αναζητούν την επιβε-
βαίωση που δεν έχουν από το 
κοινωνικό τους περιβάλλον ή 
αναζητούν απλή επικοινωνία 
γιατί δυσκολεύονται να συνανα-
στρέφονται σε φυσικές συνα-
ντήσεις με άλλους ανθρώπους. 
Είναι τόσο εύκολο να φλερτά-
ρεις μέσα από το κινητό. Η 
οθόνη γίνεται ασπίδα ασφά-
λειας. Οι γυναίκες απλά επιλέ-
γουν. Οι άντρες κυνηγούν. Και 
το αποτέλεσμα ικανοποιεί 
όλους. Και έτσι μπαίνουν όλο 
και πιο βαθιά στην οθόνη του 
smartphone κι εθίζονται περισ-
σότερο σε αυτό. Όταν το μυαλό 
σου είναι στο κινητό, στις συζη-
τήσεις και στα φλερταρίσματα 
που γίνονται μέσα από αυτό, γί-
νεται τόσο εθιστικό που αμελείς 
σημαντικότερα γεγονότα της 
ζωής σου. 
Τι προκαλεί ο εθισμός του κινη-
τού στον άνθρωπο; Οτιδήποτε 
εθιστικό, μόνο αρνητικά αποτε-
λέσματα μπορεί να προκαλέσει 
στον άνθρωπο. Και το κινητό 
τηλέφωνο έχει χιλιάδες τρό-
πους, μέσω των εφαρμογών 

της, να βρει το αδύνατο σημείο 
σου και να σε εθίσει. 
Οι περισσότεροι χρήστες βλέ-
πουν το κινητό τους πάνω από 
100 φορές την ημέρα. Φαντα-
στείτε αν αφιερώνετε μισό λε-
πτό την κάθε φορά έχετε κατα-
ναλώσει περίπου 1 ώρα την 
ημέρα στην οθόνη του κινητού. 
Ο εθισμός σε οποιαδήποτε δρα-
στηριότητα του κινητού τηλεφώ-
νου σύμφωνα με ψυχολόγους 
αναλυτές προκαλεί: Κατάθλιψη 
και μελαγχολία, αποξένωση κι 
απομόνωση του ατόμου από 
τον περίγυρό του, αντικοινωνική 
συμπεριφορά, σύγχυση, βίαιη 
συμπεριφορά με τους γύρω 
του, Αϋπνίες, άγχος κι έντονο 
στρες δίχως λόγο, εγκατάλειψη 
κοινωνικών κι επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων.  
Ο εθισμός με το κινητό τηλέ-
φωνο απορροφά οποιαδήποτε 
ενέργεια διαθέτει ένας άνθρω-
πος για επαγγελματικές και κοι-
νωνικές δραστηριότητες και λει-
τουργεί κατασταλτικά σε αυτές. 
Αυτό είναι μια πραγματικότητα! 
Επιπλέον πάρα πολλοί χρήστες 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή συ-
νεστιάσεις, χρησιμοποιούν το 
κινητό σαν άμυνα σε στιγμές 
αμηχανίας ειδικά όταν βρίσκο-
νται με ανθρώπους που δεν 
γνωρίζουν. Αυτό έχει σαν απο-
τέλεσμα την δυσκολία στην επι-
κοινωνία και την αφομοίωση 
στο κλίμα της κοινωνικής εκδή-
λωσης και κατ΄ επέκταση στην 
γενικότερη κοινωνικοποίηση του 
ατόμου. 
Κάτι που είχα διαβάσει πρό-
σφατα και χαμογέλασα… συμ-
βαίνει στην Αμερική!  Επειδή 
έχουν αντιληφθεί πολύ σωστά 
τον εθισμό του κινητού, κάνουνε 
το εξής. Στις συναντήσεις τους 
για καφέ, φαγητό κλπ βάζουνε 
σε ένα καλαθάκι όλοι τα  κινητά 
τους. Και βάζουνε τότε και τον 
κανόνα. Όποιος το αγγίξει, 
όποιος το απαντήσει θα πλη-
ρώσει τον λογαριασμό ή θα βά-
λει ένα χρηματικό ποσό στο κα-
λαθάκι ή ό,τι άλλο 
αποφασίσουνε. Να μια ωραία 
ιδέα! Ας την ακολουθήσουμε κι 
εμείς!

Της Μαρίας  Παπαλαζάρου 
Φράγκου 
 

Kανένας αγώνας του λαού 
μας, κοινωνικός, συνδι-
καλιστικός, πολιτικός, για 

ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, ελευ-
θερία, δημοκρατία, ανεξαρτησία 
δεν διεξήχθη χωρίς να φέρει και 
την σφραγίδα του ΑΚΕΛ. Κανέ-
νας αγώνας του λαού μας – και 
κυρίως καμιά κατάκτηση του 
λαού μας - από την αυγή του 
20ού αιώνα έως τις μέρες μας, 
δεν είναι ξένα προς το ΑΚΕΛ. 
Αντιθέτως, αυτοί οι αγώνες, αυ-
τές οι κατακτήσεις, αποτελούν, 
βιώματα, και τρόπο ζωής του 
ιδίου του κόμματος αλλά και 
των πολλών χιλιάδων μελών 
και στελεχών του που δεν δί-
στασαν και δεν δείλιασαν ποτέ 
στις δυσκολίες και αψήφησαν 
κάθε κίνδυνο για τους ίδιους και 
τις οικογένειές τους, για το κοινό 
καλό. 
Στις 30 του Μάη καλούμαστε 
δια της ψήφου μας να εκλέ-
ξουμε τους αντιπροσώπους 
μας στο Κοινοβούλιο. Καλού-
μαστε δια της ψήφου μας να 
δώσουμε απάντηση σε όλα και 
όλους, όσοι με τις πολιτικές και 
τις αποφάσεις τους, μας αδίκη-
σαν, μας πλήγωσαν, μας πί-
κραναν, μας πρόσβαλαν και 
μας υποτίμησαν. 
Εμείς οι ΑΚΕΛιστές, κοιτάζουμε 
τον κάθε ψηφοφόρο στα μάτια. 
Με εντιμότητα και ειλικρίνεια. 
Με καθαρότητα θέσεων. Μαζί 
του και δίπλα του ήμασταν και 
θα είμαστε μια ζωή. Ο κόσμος 
μας ξέρει με τα μικρά μας ονό-
ματα. Είμαστε μαζί του χθες, 
σήμερα, αύριο και για πάντα. 
Ο απλός καθημερινός άνθρω-
πος της βιοπάλης, μας γνωρίζει 
και τον γνωρίζουμε μέσα από 
την ίδια τη ζωή, την κοινωνία, 
τους αγώνες και τις αγωνίες 
της. Τον καθημερινό, αδιάκοπο 
αγώνα που μετρά ενενήντα και 
πλέον χρόνια. Για μία κοινωνία 
δικαιότερη. Για περιφρούρηση, 

διασφάλιση και ενίσχυση των 
κατακτήσεων του λαού μας. Για 
ελευθερία και επανένωση της 
πατρίδας μας. Ποιοι αγωνίστη-
καν για το οκτάωρο, αψηφώ-
ντας τους δυνάστες – αφέντες 
και το σύστημα που τους στή-
ριζε; Η Σκουριώτισσα και το 
Μαυροβούνιο έμειναν στην 
ιστορία ως το λίκνο των απερ-
γιακών εργατικών αγώνων του 
λαού μας.  
Για το ΑΚΕΛ, σημασία έχει η 
πρόταση και η θέση. Προτάσσει 
νηφάλιο πολιτικό λόγο, δεν στέ-
κεται στην άρνηση, στην γκρίνια 
και την κινδυνολογία. Για όλα τα 
θέματα, αυτά που αφορούν την 
καθημερινότητα του πολίτη κι 
αυτά που αφορούν την επι-
βίωσή μας ως λαός, το ΑΚΕΛ 
έχει προτάσεις. Κι αυτή είναι η 
διαφορά του με όλες τις υπό-
λοιπες πολιτικές δυνάμεις. Ο 
λαός έμαθε να ξεχωρίζει, να 
εκτιμά και να τιμά αυτές τις συ-
μπεριφορές. Εμπιστευόμαστε 
την κρίση του κι αυτό μας δίνει 
σιγουριά ότι το ΑΚΕΛ θα παρα-
μείνει πρωταγωνιστική δύναμη 
του τόπου. Φερέγγυος στυλο-
βάτης κάθε ουσιαστικής προ-
σπάθειας για λύση και επανέ-
νωση του τόπου μας, είναι το 
ΑΚΕΛ.  
Το Κυπριακό δεν ήταν ποτέ 
προηγουμένως σε τόσο κρί-
σιμο, οριακό σημείο για την επι-
βίωση του τόπου και του λαού. 
Η κυπριακή κοινωνία δεν ήταν 
ποτέ προηγουμένως σε τόσο 
κρίσιμο και οριακό σημείο απο-
δυνάμωσης της εθνικής οικονο-
μίας, διάβρωσης των εργασια-
κών δικαιωμάτων, αποψίλωσης 
του κοινωνικού κράτους. Τώρα 
είναι η ώρα του ΑΚΕΛ Αριστερά 
Νέες Δυνάμεις . Για να ξεκινήσει 
ο επίμοχθος, ο επίμονος, ο μα-
ραθώνιος αγώνας αναστύλω-
σης όλων όσων έχουν απολε-
σθεί ή καταβαραθρωθεί.  
Στις 30 του Μάη ενισχύουμε το 
κόμμα των εργαζομένων, καθι-
στώντας το τη δύναμη εκείνη 
που θα πρωταγωνιστήσει για 
την αλλαγή στη διακυβέρνηση 
του τόπου το 2023. 
Υποψήφια βουλευτής Πάφου, 
ΑΚΕΛ-Αριστερά Νέες Δυνάμεις
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Παρακαλώ και Ευχαριστώ είναι 
λέξεις κομμάτι της ζωής μας

Στην πορεία της ζωής!

Την θυμάμαι πάντα με 
τόση προθυμία να μας 
περιμένει για να κάνουμε 

επιλογή των εύγευστων φαγη-
τών που ετοίμαζε καθημερινά 
για τους λάτρες της παραδο-
σιακής Κυπριακής κουζίνας. 
Την ανακάλυψα όταν ήρθα 
από το Μίτλαντς λίγο μετά 
την εισβολή και με τη γεύση 
των Κυπριακών φαγητών 
ακόμα να είναι στις χαραμά-

δες των δοντιών. 
Δεν υπήρχαν τότε πολλά παρόμοια και ούτε και 
αργότερα σε όλο το βόρειο Λονδίνο εστιατόρια 
που να προσφέρουν γεύσεις από την Κυπριακή 
παραδοσιακή κουζίνα, και η καλοκάγαθη Ναυσικά 
ήταν εκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 
συμπατριωτών μας που ήξεραν ότι θα βρουν εκεί 
γνήσια κυπριακά εδέσματα. 
Το κάναμε δικό μας στέκι και ήταν η καθημερινή 
μας συνάντηση μαζί με τους φίλους για να απο-
λαύσουμε το φαγητό μας, αλλά και για να πούμε 
τις κουβέντες μας, και να κουτσομπολέψουμε λι-
γάκι.  
Εκεί θα πήγαινε και ο Μάριος, ο Ανδρέας, ο Ξε-
νάκης, εγώ η Κατερίνα, η Άννα, και τόσοι άλλοι 
για να περάσουν λίγες ώρες απολαμβάνοντας 
το φαγητό μας αλλά και μαθαίνοντας ή ακούγο-
ντας να μιλάμε ο κάθε ένας τα δικά του με τους 
άλλους.  
Η πάντα πρόσχαρη και ιδιαίτερα πρόθυμη Ναυ-
σικά είχε καθημερινά δύο – τρία διαφορετικά φα-
γητά για να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στη συνέ-
χεια θα έπρεπε να έχει και το γλυκό ή τον 
Κυπριακό καφέ  για επιδόρπιο.  
Σε πολλές άλλες περιπτώσεις κάποιος μουσικός 
της παροικίας θα έπαιζε και μουσική για να συ-
νεχίσει η διασκέδαση.  
Και ήταν πολλές οι περιπτώσεις που φεύγαμε 
όλοι μαζί και καταλήγαμε σε κάποιο άλλο μέρος 
για να συνεχίσουμε ούτως ώστε να κρατήσει η 
παρέα μέχρι και αργά το βράδυ. 
Δεχόταν και παραγγελίες για να νιώθουν οι τα-
κτικοί πελάτες ότι ήταν πάντα ιδιαίτεροι.  
Την περασμένη Κυριακή με κάλεσε ο Χρήστος 
για να με ενημερώσει ότι δυστυχώς έφυγε η Ναυ-
σικά αφήνοντας πίσω τους πολυπληθείς φίλους 
της και πολλούς άλλους που την είχαν γνωρίσει 
εκεί στο εστιατόριο στο GREEN LANES στο HA-
RINGEY.  
Όλα εκείνα τα όνειρα που έκανε για επαναπατρι-
σμό, έμειναν στη μέση. Τα κατάφερε να επανα-
πατριστεί πριν από λίγο καιρό. Πήρε τα υπάρχο-
ντα της και μαζί με κάποιο από τα παιδιά της 
πήγε στην Λεμεσό για να περάσει τα υπόλοιπα 
χρόνια εκεί που αναγνιώθηκε και που πάντα μι-
λούσε με τόση αγάπη.  
Γεννημένη στο χωριό Γαλάτα, τελικά κατέληξε 
στη πόλη της Λεμεσού.  
Η μοίρα όμως της κυρίας Ναυσικάς, όπως όλοι 
τη ξέραμε, άλλα έγραφε. Δεν της έκανε τη χάρη 
να ζήσει για να χαρεί το όνειρο του γυρισμού! 
Αγαπημένη Ναυσικά θα είσαι εκεί στη μνήμη και 
θα γράφεις εικόνες που θα βρίσκονται μπροστά 
μας για να μας ξυπνούν τα δικά μας όνειρα και 
τις δικές μας επιθυμίες για γυρισμό εκεί που είναι 
οι ρίζες μας. Εκεί που μας καρτερούν τα πατρο-
γονικά μας σπίτια. 
Έφυγες πάνω που ήσουν έτοιμη να απολαύσεις 
τα όσα σου λείπανε τόσα χρόνια και τα όσα ονει-
ρευόσουν.  
Φεύγοντας μας ξύπνησες τα δικά μας όνειρα. Θα 
κρατάμε τις μνήμες ζωντανές και θα θυμόμαστε 
τις καλές στιγμές και όλες τις παραστάσεις ζωής 
που μας χάρισες δίνοντας μας την ευκαιρία να 
βρισκόμαστε έστω και νοερά στην κουζίνα του 
σπιτιού μας. Στην κουζίνα της μητέρας, την κου-
ζίνα της γιαγιάς, που είναι εκεί στις μνήμες τις 

παιδικές που δεν θα φύγουν όσο θα υπάρχουμε, 
για να μας δίνουν αιτία να ονειρευόμαστε. Να 
ονειρευόμαστε τον επαναπατρισμό, τον γυρισμό 
εκεί που βρίσκονται οι ρίζες των γονιών μας.  
Και οι μνήμες ξυπνούν και ταξιδεύουμε για να 
βρεθούμε σε στιγμές αληθινές, στιγμές που θα 
μείνουν αξέχαστες. 
Η κουζίνα της μητέρας δεν ήταν και πολύ ποικι-
λόμορφη όσο θα θέλαμε να ήταν. Απλά φαγητά 
που περιλάμβαναν την πατροπαράδοτη πατάτα 
όμως με ποικιλία συνταγών.  
Πατάτες τηγανιτές, πατάτες στο φούρνο, πατάτες 
βραστές, πατάτες με αυγά. Φυσικά είχαμε και τα 
όσπρια όπως φασόλια, κουκιά, λουβιά, καθώς 
και τα χόρτα ότι βρίσκαμε στα χωράφια. 
Και η γιαγιά τα ίδια φαγητά με ειδικό σερβίρισμα 
στη μεγάλη κούπα την οποία μοιραζόμασταν όλα 
τα εγγόνια θυμάμαι καθήμενοι διπλοπόδι στο πά-
τωμα απολαμβάναμε το σπεσιαλιτέ της γιαγιάς 
Ιουλίας.  
Παλιές καλές στιγμές που φεύγοντας η κυρία 
Ναυσικά μας άγγιξε τις μνήμες και μας πήρε πίσω 
τόσα χρόνια. 
Πόσο διαφορετικά ήταν όλα τότε. Και η γιαγιά να 
μας καμαρώνει και να μας κοιτάζει με το δάκρυ 
να κυλάει απαλό από τα παρακουρασμένα μάτια 
της. Δάκρυ που έκρυβε μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση 
γιατί τα κατάφερε ακόμα μια φορά να έχει έτοιμο 
φαγητό στη μεγάλη κούπα σαν θα γυρνούσαμε 
από το σχολείο να μας τάιζε. Η μητέρα έπρεπε 
να τρέξει στη δουλειά για να φέρει τα υπόλοιπα 
αναγκαία για να μην στερηθούμε τίποτα αν ήταν 
δυνατόν.  
Φτωχικά αλλά τόσο μαγικά ήταν όλα εκείνα τα 
παιδικά μας χρόνια. Ο πατέρας έπαιζε και αυτός 
τον ρόλο του. 
Και μάθαμε να σεβόμαστε τη μητέρα , τον πατέρα 
τη γιαγιά και τον παππού.  
Έτσι φτιάχτηκαν οι παραδοσιακές οικογένειες 
που στα χωριά τα δικά μας το όνομα τότε άνοιγε 
τις πόρτες.   
Και ήρθαν οι καλές και οι κακές στιγμές στην πο-
ρεία της ζωής. 
Και κρατήσαμε τις καλές και απωθήσαμε τις κα-
κές. Μα οι κακές στιγμές μας έδιωξαν από τα 
αγαπημένα μας χωριά και τις πόλεις μας. Μας 
έδιωξαν από τα σπίτια μας, Και μεγαλώσαμε και 
βρεθήκαμε χαμένοι. Δίχως ελπίδα και δίχως προ-
σανατολισμό. 
Και σιγά σιγά τα καταφέραμε να βρούμε το δρόμο 
μας. 
Και καταλήξαμε ο ένας εδώ κι’ ο άλλος εκεί. 
Πιστέψαμε στον εαυτό μας και βάλαμε δουλειά  
μπροστά για να φτιάξουμε μια καλύτερη ζωή. Και 
σιγά σιγά τα καταφέραμε να πάρουμε αποφάσεις. 
Και βρεθήκαμε μακριά από τα όνειρα μας. Μα-
κριά από τις ρίζες μας.  
Και τώρα κάνουμε αναλογισμό και ρωτούμε τον 
εαυτό μας. 
Να συνεχίσουμε να ελπίζουμε, να συνεχίσουμε 
να ονειρευόμαστε; 
Η μνήμες ξύπνησαν και πάλι με αφορμή τον χαμό 
της αγαπημένης μας κυρίας Ναυσικάς που ήταν 
μέρος των στιγμών, μέρος των παραστάσεων 
στο πέρασμα μας προς την πορεία της ζωής μας. 
Και έφυγε η κυρία Ναυσικά και μας προβλημάτισε 
ο χαμός της! 
Είναι λοιπόν καιρός να κάνουμε το επόμενο 
βήμα; 
Να κάνουμε την επόμενη κίνηση προς επανα-
πατρισμό; 
Το θέμα δεν είναι ο επαναπατρισμός. Το θέμα εί-
ναι να κρατάμε ζωντανές τις μνήμες και να κά-
νουμε το παν δυνατό να είμαστε κοντά στη δική 
μας κουλτούρα, να είμαστε κοντά στα ήθη και 
έθιμα, να είμαστε κοντά στο δικό μας πολιτισμό! 
Το σημαντικότερο είναι να κρατάμε ζωντανά όλα 
τούτα που μας δίνουν την ευκαιρία να γράφουμε 
στιγμές που να κρατάνε ζωντανές τις μνήμες, για 
να μην αλλοιωθούμε και να μην  αφήσουμε τις 
μνήμες να ξεθωριάσουν για να κρατήσουμε τη 
δική μας ταυτότητα.  
Κυρία Ναυσικά μας σε ευχαριστούμε για όλα 
τούτα που μας έδωσες και που βρέθηκες στην 
πορεία της ζωής μας! 
Σε ευχαριστούμε που φεύγοντας μας πήρες και 
πάλι πίσω εκεί που βρίσκονται οι ρίζες μας, εκεί 
που βρίσκονται οι στιγμές ζωής που ζήσαμε φτιά-
χνοντας τον χαρακτήρα μας.  
Φεύγεις αλλά αφήνεις πίσω καλοσύνη και προ-
θυμία που θα τα κρατάμε και θα σε θυμόμαστε. 
Καλό σου ταξίδι και αιωνία σου η μνήμη!   
Αυτά για σήμερα 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή 

Εάν κάθε ένας πελάτης 
που ταξίδεψε μέσον της 
εταιρίας μου, αν μου  

έδιδε έστω και 50 πένες  ο κάθε 
ένας,  σήμερα θα ήμουν εκατομ-
μυριούχος”. Άκουσα  κάποτε να 
λέει ένας πολύ σεβαστός ταξι-
διωτικός πράκτορας τα λόγια 
αυτά που για πάρα πολλά 
χρόνια  και συγκεκριμένα από  

την δεκαετία του 50  και κατά την 
διάρκεια  της  μεγάλης μετανάστευσης από Κύ-
προ στο εξωτερικό η από Αγγλία στην Κύπρο  και 
αλλού, ήταν ένα πολύ γνωστό γραφείο και θα το 
αναφέρω το γραφείο που ήταν με το όνομα “Χω-
ματάς”    και εάν προτιμήσει ο Διευθυντής  να το 
αφαιρέσει  ας το κάνει. 
Όταν τον άκουσα ήμουν κάπως  μικρός μα και  
ντροπαλός να τον ρωτήσω  τι ακριβώς εννοούσε. 
Μήπως εννοούσε αν έβαλλε στην τιμή ακόμη 50 
πένες, η αν του έδιδαν μπαξίσι  για ευχαριστώ, η 
απλώς ήθελε να αποδείξει πόσους και πόσους   
πελάτες χρησιμοποίησαν  την εταιρία του. Την 
φράση αυτή που είπε ποιο πάνω την θυμάμαι 
μέχρι σήμερα.     
Μέσα μέσα να ακούσουμε  ένα  “Thank you” 
η “Please” θα ήταν καλό 
Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι που είχαμε εκλεχθεί  επί 
εθελοντικής βάσεως  για να βοηθήσουμε τους 
κατοίκους της περιοχής μας. 
Λέω είναι εθελοντική θέση μα καθόλου γοητευ-
τική, αλλά αναδειχθήκαμε να υπηρετήσουμε και 
όχι να υπηρετηθούμε. H θέση του Δημοτικού Συμ-
βούλου είναι καθαρά εθελοντική και δεν αμείβετε 
με μεγάλα χρηματικά ποσά που μπορεί κανείς 
για να ζήσει και αναγκάζετε να έχει και άλλη απα-
σχόληση για να ζήσει εκτός εάν φυσικά έχει την 
οικονομική ευχέρεια, μα  ποτέ  δεν ζητιανέψαμε, 
ως Δημοτικοί Σύμβουλοι,  όπως μερικοί άλλοι το 
κάνουν είτε έχουν χρήματα είτε  όχι. 
Μην προσπαθήσετε να υποσχεθείτε σε δημοτικό 
σύμβουλο με την φράση “δεν θα μείνει  πάνω 
μου” η “ θα σε κοιτάξω” “θα σε πάρω και σε εστια-
τόριο” η να του δώσετε κάποιο δώρο.  Ακούγοντας 
τέτοια σταματώ τον διάλογο στο τηλέφωνο και 
δεν συνεχίζω το διάλογο είτε προσωπικώς μα δεν 
προωθώ την υπόθεση του.   
Βοηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και συνάμα 
έχουν να κάνουν με μεγάλα κονδύλια πολλών δε-
κάδων εκατομμυρίων λιρών που αποφασίζουν 
στο πόσα θα πάρει η κάθε υπηρεσία.   
Δυστυχώς κάθε χρόνο ο Johnson μειώνει το ποσό 
επιχορήγησης που δίδει τόσο στα Δημαρχεία 
όσον και στον Δήμαρχο του Λονδίνου που καθιστά 
το έργο και  των δύο αρχών  πολύ δύσκολο στο 
να  προσφέρουν τις κανονικές υπηρεσίες  αλλά 
λόγω των περικοπών ο λαός είναι αυτό που θα 
επηρεασθεί περισσότερο. 
ΟΙ Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι εθελοντές όχι για  
δυο η τρεις μέρες της εβδομάδας αλλά επί  24/7  
για 4 χρόνια από την ημέρα εκλογής.  
Είναι λοιπόν καθήκον κάθε πολίτη να γνωρίσει 
ποιοι είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της περιοχής 
που ζουν. Στην δημαρχεία Enfield  υπάρχουν 61 
Δημοτικοί Σύμβουλοι.    
Όταν όμως έρχονται και με ρωτούν ποιος είναι ο 
Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής μου που ζω 
είναι ολοφάνερο ότι δεν έλαβαν μέρος στις Δημο-
τικές Εκλογές και δεν ψήφισαν, αλλιώς θα  γνώ-
ριζαν τους Δημοτικούς Συμβούλους   

Από καιρού εις καιρό κάνω εκκλήσεις να λάβουμε  
μέρος στα πολικά δρώμενα της χώρας που ζούμε, 
και να ενταχθούμε σε κάποιο πολιτικό κόμμα για 
να έχουμε κάποιαν ευκαιρία να αναδειχθούμε Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι.  
Έτσι για να τονίσω και ταυτόχρονα να υπενθυ-
μίσω  στο ότι  δεν είναι καθόλου γοητευτικό στο 
να αναδειχθείς Δημοτικός Σύμβουλος μα ούτε και  
τρόπος για να μας βοηθήσει να  βρούμε καλύτερη 
δουλεία κάπου, αφού χρησιμοποιήσουμε  και  το 
τίτλο μας ακόμη και για να βγούμε στα σκαλοπά-
τια της κοινωνικής τάξης. Καλύτερα ας ασχολη-
θούμε με κάτι άλλο εάν πράγματι είναι αυτός ο 
σκοπός μας, πολλοί είναι αυτοί που αναδεικνύο-
νται ως Δημοτικοί Σύμβουλοι αλλά δεν αντέχουν 
να τελειώσουν την όλη θητεία τους και δίδουν την 
παραίτηση τους. 
Το να  είσαι Δημοτικούς Σύμβουλος χρειάζονται  
προσωπικές  θυσίες και συμπεριλαμβάνει πολλές 
συναντήσεις με τους κατοίκους  και άλλες συνα-
ντήσεις στο Δημαρχείο  και  θα έχει να αντιμετω-
πίσει  στο να λάβει δύσκολες αποφάσεις. 
Θα μου πείτε μα ήταν εκλογή δική σου. Μάλιστα 
και κάθε 4 χρόνια ζητούμε λιγότερο από 10 λεπτά 
του χρόνου να μας ψηφίσουν  οι κάτοικοι της πε-
ριοχής που θα αντιπροσωπεύσουμε για τα επό-
μενα 4 χρόνιά ως εθελοντές παρακαλώ.   Έτσι  
καλό είναι  ο κάθε ένας ας κάνει μία προσπάθεια  
να γνωρίσει ποιοι είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
της περιοχής τους.  
Για χρόνια αγωνίζομαι και μπαίνω  στον 36ον  
έτος συνεχούς υπηρεσίας ως Δημοτικός Σύμβου-
λος για τον συνάνθρωπο μου για το δίκαιο και 
την αλήθεια  για την Παροικία  και αλίμονο στους 
μεγαλοαπατεώνες και ψεύτες  και τους Χατζηα-
βάτες οπαδούς τους, όποιοι και να είναι  καθήκον 
μου είναι να βοηθήσω οποιονδήποτε, διότι δεν 
εξασκώ η εξάσκησα διακρίσεις, και βοηθώ ανε-
ξαιρέτως πολιτικού χρώματος η  προσωπικές  δια-
φορές μικρές η μεγάλες με οποιονδήποτε πρό-
σωπο η οργανισμό.  
Ας μην ξεχνούμε  ότι την στιγμή που θα βοηθήσεις  
κάποιο με επιτυχία τότε το δημαρχείο θα είναι για 
αυτούς το καλύτερο ασχέτως αν πάρεις ένα ευ-
χαριστώ  η όχι. 
Εάν όμως για λόγους που δεν αρμόζουν σε κά-
ποιο θέμα να γίνει το δικό του πολίτη η δεν δι-
καιούται  π.χ  κάποιος  άδεια σε θέματα τα πολε-
οδομίας  τότε όχι μόνο το δημαρχείο είναι  το 
χειρότερο αλλά ίσως και να σε υβρίσουν αντί για 
ένα ευχαριστώ ακόμη και για τον χρόνο που διέ-
θεσες στην προσπάθεια σου να βοηθήσεις,  
Οι πιθανότητες να μας υβρίσουν είναι ποιο μεγά-
λες εν συγυρίσει με το να πάρουμε ένα  Thank 
you ή Please. 
Όσο εγωιστής, ή και  περήφανος είναι κάποιος  ή 
ακόμη και Νάρκισσος, χρωστούν  όλοι τους  ένα 
ευχαριστώ σε αυτούς που προσπάθησαν και συ-
νεχίζουν να παλεύουν για τα δίκαια του πολίτη. 
Η μεγαλύτερη  αμοιβή σε ένα Δημοτικό Σύμβουλο 
είναι ότι πέτυχε στη προσπάθεια του να βοηθήσει.   
Επί του παρόντος πάσχουμε  από πτώχευση   
στο γεγονός ότι   υπάρχει έλλειψης “Ευχαριστώ” 
η “Παρακαλώ”. “Please” “Thank you”   Ίσως, λέω 
ίσως, αυτό να εννοούσε ο κος Χωματάς.

του  
Γιώργου A.Σάββα
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Καλλίμαχε, τας υποσχέ-
σεις όλας νυν εψευσά-
μην εκ παντός. Συ γαρ 

νεκρός εις Άδην, 
εγώ δε ζω και φαίνομαι, πε-
ριπατώ και βλέπω 
αλλά αν ζω, την αίσθησιν 
απονεκρώθην όλη, 
καν φαίνομαι, παράδειγμα 

ειμί των φαινομένω, 
ει δε και βλέπω, βλέπω σε, καν μετ’ εμού ουκ 
είσαι.  
 
Στο τέλος ο Καλλίμαχος φτάνει στο παλάτι του 
βασιλιά όπου παίρνει δουλειά σαν κηπουρός, 
κρεμά το δαχτυλίδι του σ’ ένα δέντρο και η Χρυ-
σορρόη το αναγνωρίζει και συναντιούνται κρυφά 
τα βράδυα. Ο βασιλιάς ανακαλύπτει ότι ο «κη-
πουρός» είναι πραγματικά βασιλόπουλο και  αφή-
νει  τους δύο εραστές ελεύθερους. 
 
Βέλθανδρος και Χρυσάντζα 
 
Το έργο αυτό αποτελείται από 1348 πολιτικούς 
στίχους και η υπόθεση του είναι η εξής: Ο Βέλ-
θανδρος, γιος του βασιλιά Ροδόφιλου, τσακώθηκε 
με τον πατέρα του και έφυγε για την Ταρσό. Φτά-
νει στο Ερωτόκαστρο όπου ο βασιλιάς των Ερώ-
των τον βάζει να κρίνει ποια είναι η πιο όμορφη 
ανάμεσα σε σαράντα κοπέλες. Ο Βέλθανδρος 
διαλέγει τη Χρυσάντζα κόρη του βασιλιά αλλά 
αμέσως μετά  όλα εξαφανίζονται σαν να ήταν 
όνειρο.  
Μετά φεύγει για την Αντιόχεια όπου παίρνει δου-
λειά στο παλάτι. Εκεί αναγνωρίζει την Χρυσάντζα 
και αρχίζουν να ερωτεύονται.  Ο Βέλθανδρος 
ακούει από μακριά τα χτυποκάρδια της λατρευτής 
του: 
 
Βέβαιον τώρα μάνθανε, Βέλθανδρε, δι εσένα 
πάσχω και διατρύχομαι τον νουν και την καρ-
δίαν, καίγομαι και εμπυρίζομαι και τέλος ου 
λαμβάνωκαι μάκρυνε το τέρμενον δύο χρό-
νους και δύο μήνας οπού βαστώ την φλόγαν 
σου κρυμμένη στην αγκάλην. 
 
Στην αρχή ο βασιλιάς είναι εξοργισμένος αλλά 
μετά τον πείθουν ότι ο Βέλθανδρος είναι ερωτευ-
μένος με μια υπηρέτρια και τους υποχρεώνει να 
παντρευτούν.  Ο γάμος με την υπηρέτρια δεν 
«ολοκληρώνεται»  και ο Βέλθανδρος δραπετεύει 
με την Χρυσάντζα μαζί με τους ακολούθους της. 
Στο ταξίδι τους συναντούν μια τρομερή καταιγίδα 
που πνίγονται οι περισσότεροι και η Χρυσάντζα 
θρηνεί τον Βέλθανδρον γιατί τον νομίζει πεθα-
μένο. Τελικά το έργο μας παρουσιάζει έναν ευτυ-
χισμένο επίλογο όπου ο Βέλθανδρος παίρνει το 
θρόνο στην πατρίδα του. 
 
Ιμπέριος και Μαργαρώνα 
 
Το ελληνικό ιπποτικό αφήγημα «Ιμπέριος και 
Μαργαρώνα»  σώζεται σε δύο χειρόγραφα, το 
ένα με  862 πολιτικούς στίχους και το άλλο με 
1046 δεκαπεντασύλλαβους στίχους. Είναι βασι-

σμένο στο Γαλλικό κείμενο Pierre de Provence 
et la Belle Maguelonne του 12ου αιώνα και που 
αποδίδεται στον  Βernard de Treviers . Η υπό-
θεση του είναι η εξής: 
Ο Ιμπέριος, γιος του βασιλιά της Προβηγκίας μετά 
από κάποια κονταρομαχία φεύγει απ’ την πατρίδα 
του και φτάνει στο Ανάπλι (Ναύπλιο) όπου ερω-
τεύεται τη Μαργαρώνα, κόρη του βασιλιά αφού 
πρώτα νικά στην κονταρομαχία έναν Αλαμάνο 
(Γερμανό) ιππότη.  Μετά φεύγουν για να γυρί-
σουν στην Προβηγκία. Ενώ σταματούν σ’ ένα λι-
βάδι για να ξεκουραστούν, ένας αετός αρπάζει 
το φυλακτό από το στήθος της κοιμωμένης βασι-
λοπούλας. Ο Ιμπέριος φεύγει για να βρει το φυ-
λαχτό, τον πιάνουν οι Σαρακηνοί κουρσάροι και 
τον πουλάνε σκλάβο στο βασιλιά της Αιγύπτου. 
Η Μαργαρώνα, με μεγάλο καημό και απόγνωση 
γιατί  έχασε τον άντρα της, φτάνει στην Προβηγκία 
όπου και ιδρύει ένα μοναστήρι. Ο Ιμπέριος είναι 
βαρύτατα θλιμμένος: 
 
Κλαίει, θρηνάται, σφάζεται, υπομονήν ουκ 
έχει. 
Ουκ έκλαιεν δια λόγου του, το πως αιχμαλω-
τίσθην, 
ως έκλαιεν την ευγενικήν, ωραίαν την Μαρ-
γαρώνα, 
να απομείνη μοναχή εις τα βουνά, εις τα όρη. 
  
Ύστερα από αρκετό καιρό, ένας αετός φέρνει το 
κλεμμένο φυλαχτό στην Προβηγκία. Η Μαργα-
ρώνα το αναγνωρίζει και πιστεύει πως ο Ιμπέριος 
είναι νεκρός. Ο Ιμπέριος τελικά καταφέρνει να 
δραπετεύσει από την Αίγυπτο και φτάνει στην 
Προβηγκία και βρίσκει καταφύγιο στο μοναστήρι.  
Εκεί γίνεται η ευχάριστη αναγνώριση και μετά 
αναλαμβάνουν  το θρόνο της Προβηγκίας. 
 
Φλώριος και Πλατζιαφλώρα 
 
Η ελληνική διασκευή αυτού του κειμένου είναι βα-
σισμένη στο Γαλλικό  Floire et Blanchefleur  που 
γράφτηκε τον 12ο αιώνα. Σώζονται δύο χειρό-
γραφα αυτού του κειμένου, το ένα με 1796 πολι-
τικούς στίχους και το άλλο με 1874.  Και τα δύο 
κείμενα γράφτηκαν στα τέλη του 14ου ή στις αρ-
χές του 15ου αιώνα. 
Η υπόθεση του είναι η εξής: Ένα άτεκνο ζευγάρι, 
ένας ιππότης με τη γυναίκα του, πάνε για προ-
σκύνημα στον  Άγιο Ιάκωβο,  στην Ισπανία. Εκεί 
προσεύχονται για να αποκτήσουν παιδί και η  
προσευχή τους εισακούεται γιατί η γυναίκα του 
μένει έγκυος. Στην επιστροφή τους όμως ο ιππό-
της σκοτώνεται  σε κάποια ενέδρα του Σαρακηνού  
βασιλιά Φίλιππου και η γυναίκα του αιχμαλωτίζε-
ται και αναγκάζεται να υπηρετεί τη βασίλισσα. Η 
γυναίκα του ιππότη γεννά ένα αγόρι, τον Φλώριο 
αλλά η ίδια πεθαίνει στη γέννα. Τον ίδιο καιρό 
γεννά και  η βασίλισσα ένα κοριτσάκι, την Πλα-
τζιαφλώρα.  
Τα δυο παιδιά μεγαλώνουν μαζί και στο τέλος 
ερωτεύονται. Ο βασιλιάς αντιτίθεται στον έρωτα 
τους και διώχνει τον Φλώριο. Η Πλατζιαφλώρα 
δίνει στον Φλώριο ένα μαγικό δακτυλίδι που όταν 
έχανε τη λάμψη του αυτό σήμαινε ότι βρισκόταν 
σε κίνδυνο. Κάποτε ο βασιλιάς την πούλησε 

σκλάβα σε  έναν εμίρη στη Βαβυλώνα. Ο  Φλώ-
ριος φτάνει στη Βαβυλώνα όπου βρίσκει την Πλα-
τζιαφλώρα και συναντιόνται κρυφά. Το μαθαίνει 
ο εμίρης και εξοργισμένος αποφασίζει να τους 
κάψει ζωντανούς.  Η φωτιά όμως δεν τους καίει 
και ο εμίρης πληροφορείται για την ευγενική κα-
ταγωγή του Φλώριου, τους ελευθερώνει και επι-
στρέφουν πανευτυχισμένοι στην Ισπανία. Να με-
ρικοί στίχοι: 
 
Πόθε μου, αγάπη μου καλή, ψυχή μου, ενθύ-
μησις μου, επιθυμία μου, Φλώριε, καρδιά μου, 
ψύχωσις μου, παρηγοριά των πόνων μου, 
γδίκη των πειρασμών μου, πάλιν κινδύνοι 
εφτάσασιν δια να με ξενώσουν καθόλου από 
τον πόθον σου και από την ασχόλησιν σου. 
 
Μέρος 5ο  
Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη στους Φρά-
γκους Σταυροφόρους το 1204, ακολούθησε ένα 
φοβερό ενδιαφέρον για επεκτατισμό και επικρά-
τηση των Δυτικών (ιδιαίτερα των Φράγκων και 
των Βενετών) στην ανατολική Μεσόγειο. Στα 1211 
η Κρήτη έπεσε στους Βενετούς και παρέμεινε 
στην κατοχή τους για 450 χρόνια, μέχρι το 1669 
που έπεσε στους Τούρκους. Η Κύπρος, μετά τον 
Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο (1189) παρέμεινε 
πρώτα κάτω από τους Φράγκους μέχρι το 1489 
και μετά κάτω από τους Βενετούς μέχρι το1571 
όταν έπεσε στους Τούρκους. Τα Δωδεκάνησα και 
τα Εφτάνησα ήταν κι αυτά κάτω από τους Ιτα-
λούς. 
 
Η Βοσκοπούλα 
«Η Βοσκοπούλα» είναι ένα ποιμενικό ειδυλλιακό 
έργο από 476 ενδεκασύλλαβους ομοιοκατάλη-
κτους στίχους. Γράφτηκε από άγνωστο ποιητή 
(μερικοί υποστηριζουν ότι συγγραφέας είναι ο Νι-
κόλαος Δριμυντινός) και εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το 1627. Η υπόθεση του ποιήματος είναι 
απλή: Ένας νεαρός βοσκός συνοδεύει κάποια 
βοσκοπούλα σε μια σπηλιά που μένει με τον πα-
τέρα της. Όταν κάποτε  ο πατέρας της απουσιάζει, 
οι δυο νέοι ερωτεύονται παράφορα και περνούν 
μερικές ευτυχισμένες μέρες. Κάποτε ο νεαρός 
βοσκός φεύγει αλλά υπόσχεται ότι θα γυρίσει σ’ 
ένα μήνα. Αρρωσταίνει όμως και γυρίζει μετά 
τρεις μήνες. Η Βοσκοπούλα που νόμισε πως δεν 
θα γυρίσει, πεθαίνει από τη βαριά της θλίψη. Ο 
βοσκός, αθεράπευτα πληγωμένος φεύγει και ζει 
στην ερημιά. 
 
Ο Γύπαρης – Η Πανώρια 
 
Ένα άλλο ποιμενικό ειδυλλιακό έργο του 16ου 
αιώνα  είναι «Η Πανώρια» που είναι πιο γνωστό 
με τον τίτλο «Γύπαρης». Αυτό είναι ένα πεντά-
πρακτο έργο σε πολιτικούς ζευγαρωτούς στίχους. 
Γράφτηκε περίπου το 1585 - 90 από το Γεώργιο 
Χορτάτση, που έζησε περίπου την ίδια εποχή με 
τον άγγλο δραματουργό Ουίλλιαμ Σαίξπηρ.  Το 
έργο είναι βασισμένο στην ιταλική ποιμενική κω-
μωδία Calisto   του  Luigi Grotto . Η υπόθεση του 
έργου είναι η εξής: Δυο βοσκοί ερωτεύονται δυο 
βοσκοπούλες αλλά αυτές αρνούνται να ανταπο-
κριθούν στον έρωτά τους. Οι βοσκοί ικετεύουν 

την Αφροδίτη τη Θεά του Έρωτα.  Η Αφροδίτη 
ανταποκρίνεται στο αίτημά τους και στέλνει τον 
Έρωτα που τοξεύει τις βοσκοπούλες με τα ερω-
τικά του βέλη πραγματοποιώντας έτσι τη μεγάλη 
τους ερωτική επιθυμία. 
Η Ερωφίλη 
Ο Γεώργιος Χορτάτσης, ο συγγραφέας της «Ερω-
φίλης» του «Γύπαρη» και του «Κατζούρμπου» 
καταγόταν από πλούσια οικογένεια στο Ρέθυμνο. 
Σπούδασε στην Ιταλία και ήταν πολύ επηρεασμέ-
νος από τον ελληνο-ρωμαϊκό πολιτισμό και την 
Ιταλική λογοτεχνία. Ο Χορτάτσης  έγραψε την 
«Ερωφίλη» έχοντας πρότυπο του την Orbecche  
του G.B. Giraldi (1504 – 1573).  
Η τραγωδία έχει υπόθεση αρχαϊκή.  Ο πατέρας 
της Ερωφίλης, ο Φιλόγονος,  ανέβηκε στο θρόνο 
της Αιγύπτου μετά που σκότωσε τον Θρασύμαχο 
τον αδερφό του. Ο μικρός Πανάρετος μετά τη δο-
λοφονία του πατέρα του μεγαλώνει στην αυλή 
του Φιλόγονου χωρίς ο τελευταίος να γνωρίζει 
ότι ο Πανάρετος ήταν ανεψιός του. Η Ερωφίλη 
ερωτεύεται τον Πανάρετο και τον παντρεύεται 
κρυφά χωρίς να γνωρίζουν ότι οι ίδιοι ήταν ξα-
δέρφια. 
Ο βασιλιάς μαθαίνει για τον κρυφό γάμο της κό-
ρης του και  εξοργισμένος σκοτώνει τον Πανά-
ρετο, του κόβει το κεφάλι, την καρδιά και τα χέρια 
και τα παρουσιάζει στην κόρη του. Η Ερωφίλη 
κλαίει, θρηνεί απαρηγόρητα το χαμό του πολυα-
γαπημένου της: 
 
Πανάρετε μ’ αφέντη μου, πού ‘ν τα πολλά σου 
κάλλη, 
πού κειν’ η νόστιμη θωριά, και πάσα χάρη σ’ 
άλλη; 
πού ’ναι τα μάτια τα γλυκιά; Ποιον άπονο μα-
χαίρι, 
σου τα΄βγαλε κι ετύφλωσε οϊμέ , ακριβό μου 
ταίρι; 
γιάντα τα πλουμισμένα σου και τα γλυκά σου 
χείλη 
τη δούλη σου δεν κράζουσι, οϊμέ, την Ερω-
φίλη; 
 
Από το μεγάλο της καημό η Ερωφίλη αυτοκτονεί 
γιατί δεν μπορεί και δε θέλει να ζήσει χωρίς τον 
λατρευτό της, γιατί δεν μπορεί να αντέξει το φο-
βερό κακό που της έκανε ο πατέρας της. Οι υπη-
ρέτριες της σαν άλλες Ερινύες που συμμερίζονται 
το φοβερό της δράμα σκοτώνουν το βασιλιά για 
εκδίκηση.  
 
Ο Κατσούρμπος 
 
Η κωμωδία «Κατσούρμπος» είναι το τρίτο έργο 
του Γ. Χορτάτση. Είναι και αυτό  το έργο επηρεα-
σμένο από τις Ιταλικές κωμωδίες εκείνης της επο-
χής. Σ’ αυτή την κωμωδία, ένας νεαρός, ο Νικόλας 
ερωτεύεται την Κασσάνδρα αλλά εναντιώνεται η 
ψυχομάνα της γιατί θέλει να την παντρέψει με 
ένα πλούσιο γέρο που λέγεται  Αρμένης. Στο τέ-
λος φανερώνεται ότι ο Αρμένης είναι ο πραγματι-
κός πατέρας της Κασσάνδρας και έτσι το έργο 
καταλήγει με ένα ευχάριστο επίλογο – το γάμο 
των  δυο νεαρών εραστών.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  
«Η Βοσκοπούλα», «Η Ερωφίλη»  και  «Η Θυσία του Αβραάμ» 
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ  21:30 
Μια Τόσο 
Μακρινή  
Απουσία 
( 1 9 8 5 ) . 
Κοινωνική 
ταινία με 
τους Πέμυ Ζούνη, Δήμητρα 
Χατούπη, Μηνά Χατζησάββα, 
Κωνσταντίνος Τζούμας και 
Μπέττυ Βαλάσση. Μια νεαρή 
γυναίκα αποφασίζει να μην 
κλείσει την ψυχοπαθή αδελφή 
της σε άσυλο. Με την πράξη 
της αυτή αψηφά την επιθυμία 
της οικογένειάς της και του 
κοινωνικού της περίγυρου.                                                                                                             
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ  22:45 
Ο Ιππόλυτος και το Βιολί 
του (1963). Κωμωδία με τους 
Θανάση Βέγγο, Γιάννη Αρ-
γύρη, Κούλη Στολίγκα, Δημή-
τρη Νικολαίδη, Τάκη Μιλιάδη, 
Νίκο Τσαχιρίδη. Ο Ιππόλυτος 
δουλεύει βιολιστής σε ένα κέ-
ντρο. Ένας θαμώνας του κέ-
ντρου, ο Αγησίλαος, είναι συ-
ντετριμμένος και μεθυσμένος 
γιατί τον εγκατέλειψε η αγα-
πημένη του Τασία.  Θα βρει 
παρηγοριά στον Ιππόλυτο και 
το βιολί του.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΙΟΥ  
21:30 
Τα Αρραβωνιάσματα (1950). 
Κοινωνικό δράμα με τους Αι-
μίλιο Βεάκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Δήμο Σταρένιο, Έλλη Ξαν-
θάκη, Φραγκούλη Φρα-
γκούλη, Αρτέμη Μάτσα. Η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση 
απαγορεύει το ψάρεμα με δυ-
ναμίτη. Σε ένα νησί που η οι-
κονομία βασίζεται στο ψά-
ρεμα, ένας νέος, ο Δημήτρης 
Λεμπέσης, ο οποίος είναι 
ερωτευμένος με την Τζεβή του 
Σοφά, κατηγορείται για αν-
θρωποκτονία, από παράνομο 

ψάρεμα με δυναμίτη.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΙΟΥ  
22:45 
Η Μεγάλη των Κερατάδων 
Σχολή (1986). Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Τζεβελέκο, 
Μάρα Θρασυβουλίδου, Τόνυ 
Άντονυ, Νανά Βενέτη, Στέλλα 
Κωνσταντινίδου, Γιούλη 
Μπάρκα, Τάσο Προύσαλη, 
Βίλμα Τσακίρη. Ο Μενέλαος 
είναι ένας μπερμπάντης τύ-
πος, με αδυναμίες στις μι-
κρούλες, που τους υπόσχεται 
συνήθως να τις προωθήσει. Η 
κυρία Ελένη, πιστή σύζυγος, 
ανέχεται τα παιχνιδάκια του 
άντρα της, μέχρι που συνα-
ντάει τον ωραίο Πάρη. Τότε 
αποφασίζει να ανταποδώσει 
το "κέρατο".  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΙΟΥ  
12:00 
L Εγώ Είμαι (2011). Μελό-
δραμα με τους Άρη Σερβε-
τάλη, Ευθύμη Παπαδημη-
τρίου, Γιάννη 
Μποσταντζόγλου, Ελευθέριο 
Ματθαίο, Νότα Τσερνιάφσκι, 
Σταύρο Ράπτη, Θανάση Δή-
μου. Ένας άντρας ζει μέσα 
στο αυτοκίνητό του. Είναι 40 
ετών και δεν έχει πολύ ελεύ-
θερο χρόνο, αλλά όταν έχει, 
επιλέγει να τον περνά με την 
οικογένειά του.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΙΟΥ  21:45 
Ενώ Σφύριζε 
το Τραίνο 
(1961). Δρα-
ματική περιπέ-
τεια με τους 
Στέλιο Βάκο-
βιτς, Λυκούργο 
Καλλέργη, Στέφανο Ληναίο, 
Μιχάλη Καλογιάννη και Άρη 
Μαλλιάγρο. Μια νέα κοπέλα 
βρίσκεται δολοφονημένη δί-
πλα στις γραμμές του τραίνου 

σε μια ερημική τοποθεσία και 
οι υποψίες βαρύνουν ένα νε-
αρό που ταξίδευε μαζί της. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΙΟΥ  23:15 
Ο Αισιόδοξος (1973). Κωμω-
δία με τους Κώστα Βουτσά, 
Νίκο Ρίζο, Ανδρέα Φιλιππίδη, 
Γιώργο Γαβριηλίδη, Άλκη Στέα 
και Νίκο Τσουκαλά. Δύο φίλοι 
έχουν ένα κατάστημα πώλη-
σης μοτοσικλετών και αυτοκι-
νήτων. Ο ένας είναι αισιόδο-
ξος, ενώ ο άλλος τα βλέπει 
όλα μαύρα. Ενώ προσπαθούν 
να κερδίσουν την αντιπροσω-
πεία των αυτοκινήτων "Σαΐτα" 
από ένα δυνατότερο ανταγω-
νιστή, ένα ατύχημα γίνεται 
αφορμή να γνωριστούν με μία 
κοπέλα που θα τους βοηθήσει 
με τον τρόπο της.                                                                                                       
KYΡIAKH 16 ΜΑΙΟΥ  22:45 
Διπλοπενιές (1966). Ρομα-
ντικό μιούσικαλ με την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, 
Ρίκα Διαλυνά.  Ο Γρηγόρης 
δουλεύει σκληρά στις οικοδο-
μές για να  μπορέσει να κάνει 
όσο το δυνατόν  πιο άνετη τη 
ζωή της Μαρίνας, την οποία 
μόλις παντρεύτηκε. Στις οικο-
δομές θα τον ανακαλύψουν οι 
μουσικοί ενός λαϊκού κέντρου 
και θα του πάρουν μαζί τους.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΜΑΙΟΥ  21:05 
Ο Πατέρας (1988). Θέατρο 
της Δευτέρας (ΕΡΤ) με τους 
Αλέξη Μινωτή, Νέλλη Αγγελί-
δου, Ιάκωβο Ψαρρά, Δημήτρη 
Ντάρλα, Γιώργο Παρτσαλάκη, 
Μαρία Μοσχολιού. «Ο πατέ-
ρας»  είναι ένας διανοούμενος 
μεγαλοπρεπής λοχαγός του 
Ιππικού. Η μητέρα βρίσκεται 
στην αντίπερα όχθη. Εσω-
στρεφής και πεισματάρα, είναι 
άνθρωπος «κεκλεισμένων 

των θυρών». Ανάμεσά τους 
θα ξεσπάσει ακήρυχτος πόλε-
μος με αφορμή την ανατροφή 
και μόρφωση της κόρης τους 
Βέρθας. 
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ  21:00 
Μοναξιά́ μου Όλα (1998). 
Ψυχολογικό δράμα με την Βα-
λέρια Χριστοδουλίδου, Χρή-
στο Σολωμού, Τζώνη Θεοδω-
ρίδη, Βάνα Μπάρπα, Μαρία 
Παπαλάμπρου. Ένα ζευγάρι 
έχει χάσει την ερωτική επιθυ-
μία αλλά και την ουσιαστική 
επικοινωνία. Εκείνη βυθι-
σμένη στις ερωτικές της φα-
ντασιώσεις, εκείνος παραδο-
μένος σε εφήμερους έρωτες. 
Όταν η γυναίκα ανακαλύπτει 
πως ο άντρας της έχει σχέσεις 
με άλλες γυναίκες, νιώθει την 
ανάγκη να εκφράσει αλλά και 
να πολεμήσει τη μοναξιά της 
χορεύοντας σ` ένα κλαμπ.  
ΤΡΙΤΗ 18 ΜΑΙΟΥ  22:15 
Οι Απένταροι (1998). Κωμω-
δία με τους Ηλία Λογοθέτη, 
Γιώργο Παπαζήση, Νέλλη 
Γκίνη, Πάνο Σκουρολιάκο και 
Δημήτρη Τζουμάκη. Μια συμ-
μορία απένταρων μικρο-απα-
τεώνων έμαθαν ότι ο αρχηγός 
τους, που είχε πάει φυλακή 
για προηγούμενη υπόθεση, 
αποφυλακίζεται και έτσι ετοι-
μάζονται για μια νέα μεγάλη 

δουλειά. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ  20:50 
Το Χαμένο 
Σήμα της Δη-
μοκρα τ ί α ς 
(2014). Ντοκι-
μαντέρ σε 
σκηνοθεσία 
Γιώργου Αυγερόπουλου. Το 
χρονικό του αιφνιδιαστικού 
κλεισίματος της ΕΡΤ και οι 
επιπτώσεις του στο ελληνικό 
ραδιοτηλεοπτικό και γενικό-
τερα ενημερωτικό τοπίο. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ  21:55 
Ο Ανηψιός μου ο Μανώλης 
(1963). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Τάσο Γιαν-
νόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Νίκο Ρίζο και Γεωργία Βασι-
λειάδου. Ο Αριστείδης Παπα-
κάτσικας δέχεται στο σπίτι του 
την επίσκεψη δύο ανεψιών 
του, του πλουσίου Μανώλη εξ 
Αμερικής και του φτωχού Μα-
νώλη εξ Αμαλιάδος, τους 
οποίους όμως δεν έχει συνα-
ντήσει ποτέ εκ του σύνεγγυς. 
Τα δύο ανίψια, κατόπιν προ-
τάσεως του καταφθάσαντος εξ 
Αμερικής, έρχονται σε συνεν-
νόηση μεταξύ τους ώστε να 
αλλάξουν ρόλους, για να μπο-
ρέσει έτσι ο πλούσιος Μανώ-
λης να αντιληφθεί την ειλικρί-
νεια των προθέσεων του 
θείου. 
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ΠΕΜΠΤΗ 13/5 

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 και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05  Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/5 
7.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι θέμα υγείας  
19.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας   
13.35 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Ειδήσεις  και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00  Χρονογράφημα (Ε) 
10.30  Γυναίκα της Κύπρου  
12.15 Προσωπογραφίες 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Χρονογράφημα 
20:00 Ταινία «Sunrise in 
Kimmeria» 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι  
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/5 
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 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-

λούδας 
ΤΡΙΤΗ 18/5 
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 Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/5 
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 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast. 
10:00 Ligo Prin To Mesimeri 13:00 
Τραγούδια από τον Ελληνικό 
Κινηματογράφο 14:00 Απογευ-
ματινή απόλαυση με τον 
Γιάννη Κυριακίδη 16:00 Home-
Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
19:00 Alternate #Community-
Chest 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 Νεο-
κλέους 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi  14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00  
One-Man-Show 
21:00 Kostas Voudouris #Fri-
dayFunday  
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 Απογευ-
ματινή 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 Μουσι-
κές Επιλογές 13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση με τον Γιάννη 
Ιωάννου 16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sun-
day με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00 
In The Mix Nightshift  
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20.00 Travel Log  23:00 #Mon-
dayMoods  ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big 
Greek Breakfast. 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο πριν 
το μεσημέρι 13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυρια-
κίδη 16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Scandalous 21:00 Tony Neophy-
tou #ThirstyThursday 22:00 
#TuesdayTunes ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με την Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη  19:00 Μι-
χάλης Γερμανός #Wednesday-
Wisdom 21:00 Στέλιος Σιδερίδης 
#WiseWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 13 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 Χριστο-
δούλου 
21:30 Ελληνική Ταινία: Μια Τόσο 
Μακρινή  Απουσία  
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Ιππόλυ-
τος και το Βιολί του  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 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: Τ᾽ Αρραβω-
νιάσματα  
22:45 Ελληνική Ταινία: Η Μεγάλη 
των Κερατάδων Σχολή  
23:55 Ελληνική Ταινία: L Εγώ Είμαι  
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 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: 
Φιλοξενούμενος ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑ-
ΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Υποψήφιος Βουλευτής 
του ΔΗΚΟ για την επαρχεία Λεμεσού.́ 
20:35 Ακάλυπτος S2E19 
21:45 Ελληνική Ταινία: Ενώ Σφύριζε 
το Τραίνο  
23:15 Ελληνική Ταινία: Ο Αισιόδοξος 
(σκετ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 

21:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου. Guest η 
Λουκια Μουσουλιώτη, Κύπρια ηθο-
ποιός 
21:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή. Guest η Μαργαρίτα 
Καϊμακλιώτη, υποψήφια Βουλευτής 
Αμμοχώστου με τον ΔΗΣΥ  
22:45 Ελληνική Ταινία: Διπλοπενιές 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 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 Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Ο Πα-
τέρας  
22:55 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 18 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 Προσ́ωπα Faces με τον Βασίλη 
Παναγή. Guest ο Ζαχαριάς Κουλιάς 
υποψήφιος  βουλευτής στην Εκλογικη ́
Περιφερ́εια Αμμοχωσ́του με το ΔΗΚΟ 
21:00 Ελληνική Τανία: Μοναξιά́ μου 
Όλα  
22:15 Ελληνική Ταινία: Οι Απέντα-
ροι  
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 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 Χαμεν́ο 
Σημ́α της Δημοκρατιάς  
21:55 Ελληνική Ταινία: Ο Ανηψιός μου 
ο Μανώλης 
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Απονεμήθηκε ο τίτλος στην πρωταθλήτρια Ομόνοια 
Ισόπαλος 1 - 1 ο αγώνας της με τον Απόλλωνα

Στο ΟΑΚΑ χωρίς οπαδούς ο  
τελικός Κυπέλλου Ελλάδας

Στο Ολυμπιακό Στάδιο, χωρίς 
θεατές, είναι το επικρατέστερο 
σενάριο για τη διεξαγωγή του 
τελικού Κυπέλλου στην Ελλάδα 
ανάμεσα σε Ολυμπιακό και την 
Τρίτη συνεδρίασε η Επιτροπή 
Διοργανώσεων της ΕΠΟ, με τις 
πληροφορίες να αναφέρουν 
πως η εισήγησή της στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή της Ομο-
σπονδίας ως προς την έδρα 
του τελικού είναι το ΟΑΚΑ χω-
ρίς την παρουσία φιλάθλων, 
παρά την τοποθέτηση του προ-
έδρου της Επιτροπής, Κωνστα-
ντίνου Νίκα πριν λίγες μέρες 
για διεξαγωγή του τελικού πα-
ρουσία 25.000 θεατών. 
Όπως μεταδίδεται από τα ελ-
ληνικά ΜΜΕ, το επικρατέστερο 
σενάριο είναι πως στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή της προσε-

χούς Παρασκευής η εισήγηση 
θα προβλέπει την παρουσία 
μόνο των μελών της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής, των προέδρων 
των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων, οι οποίοι δεν θα 
μπορούν να μεταβιβάσουν τη 
διαπίστευσή τους, καθώς και 
των υπαλλήλων της Ομοσπον-
δίας που θα είναι επιφορτισμέ-
νοι με τη διοργάνωση του τελι-
κού. 
Με βάση την εισήγηση πάντως 
ο συνολικός αριθμός των πα-
ρευρισκόμενων στο Ολυμπιακό 
Στάδιο δεν θα ξεπερνά τα 800 
άτομα, περιλαμβανομένων των 
αποστολών των συλλόγων, 
των αξιωματούχων, των αστυ-
νομικών και των τεχνικών της 
τηλεοπτικής μετάδοσης.

Ισόπαλος 1 – 1 έληξε ο  αγώνας 
της Δευτέρας, φιέστα της πρω-
ταθλήτριας Ομόνοιας με τον 
Απόλλωνα στο ΓΣΠ, με τον 
οποίο ολοκληρώθηκαν οι αγώ-
νες του Α` ομίλου του παγκύ-
πριου Πρωταθλήματος ποδο-
σφαίρου. Μετά το τέλος του 
αγώνα απονεμήθηκε στην Ομό-
νοια ο τίτλος της Πρωταθλή-
τριας 2020-2021 από τον Πρό-
εδρο της ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα. 
Ο αγώνας είχε πανηγυρικό χα-
ρακτήρα για την ομάδα της 

Ομόνοιας και έγινε στην παρου-
σία περίπου 3.400 θεατών (το 
15% της χωρητικότητας του 
Σταδίου ΓΣΠ). 
Οι πρωταθλητές προηγήθηκαν 
με τον Κακουλλή στο 62’, ενώ ο 
Απόλλωνας ισοφάρισε με πέ-
ναλτι του Ματέι  στο 84’. 
Έπειτα από 36 αγώνες, η Ομό-
νοια τερμάτισε στην πρώτη 
θέση με 79 βαθμούς και ακο-
λουθεί ο Απόλλων με 74. Στην 
3η θέση τερμάτισε η ΑΕΛ με 68 
βαθμούς, στην 4η η Ανόρθωση 

με 57 βαθμούς, στην 5η η ΑΕΚ 
με 40 βαθμούς και στην 6η ο 
Ολυμπιακός με 47 βαθμούς. 
Η Ομόνοια θα αγωνιστεί στα 
προκριματικά του Champions 
League, ο Απόλλων και η ΑΕΛ 
στα προκριματικά του Confer-
ence League ενώ, ο τέταρτος 
εκπρόσωπος μας στις ευρωπαϊ-
κές διοργανώσεις θα είναι η 
ομάδα που θα κατακτήσει το 
Κύπελλο Coca - Cola (Ανόρ-
θωση ή Ολυμπιακός).  
Χιλιάδες κόσμου, με τις εκτιμή-

σεις της Αστυνομίας να ανεβά-
ζουν τον αριθμό μέχρι και τις 
20000, συμμετείχαν στους χθε-
σινούς ξέφρενους πανηγυρι-
σμούς της Ομόνοιας στο "Ηλίας 
Πούλλος" για την κατάκτηση του 
21ου της τίτλου πρωταθλήμα-
τος. 
Οι εικόνες κατά τη διάρκεια της 
φιέστας στο προπονητικό κέ-
ντρο των «πρασίνων» στο στο 
προπονητικό κέντρο της Ομό-
νοιας στο Γέρι, καταδεικνύουν 
μια πανηγυρική ατμόσφαιρα, 
αναμμένα βεγγαλικά και χιλιά-
δες κόσμου, χωρίς όμως τή-
ρηση των μέτρων αποστασιο-
ποίησης με την  πλειοψηφία  να 
μην φορούν προστατευτικές μά-
σκες για προστασία από τον κο-
ρωνοϊό. 
Μετά την επίσημη απονομή του 
πρωταθλήματος στο ΓΣΠ, οι χι-
λιάδες οπαδοί της Ομόνοιας συ-
νέρρευσαν από όλες τις γωνιές 
της Κύπρου  και πανηγύρισαν 
τη δίκαιη κατάκτηση του 21 
πρωταθλήματος, του πρώτου 
ύστερα από 11 χρόνια.

Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: La Liga, Premier League

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμά-
ζεται για μία ακόμη μεγάλη πο-
ρεία στη Ρώμη, αλλά εστιάζει 
στο να βελτιώσει τις αδυναμίες 
του στο παιχνίδι του. 
Να βελτιώσει τα αδύνατά του 
σημεία και να γίνει ένας «ολο-
κληρωμένος τενίστας» θέλει ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς. 
Ο Ελληνας άσος που αγωνίζε-
ται αυτή την εβδομάδα στη 
Ρώμη, περιμένει να έχει μια κα-
λύτερη πορεία σε σχέση με 
αυτή που είχε στην Μαδρίτη 
την προηγούμενη εβδομάδα. 
«Παλεύω για να βελτιωθώ κάθε 
εβδομάδα. Θέλω να βελτιωθώ 
σε όλες τις επιφάνειες. Στην 
Μαδρίτη δεν ήμουν τόσο κα-
λός, αλλά μέχρι τώρα τα απο-
τελέσματά μου είναι θετικά. Εί-
μαι σταθερός στην απόδοσή 
μου, κάτι που βοηθά να βρί-
σκομαι στην θέση που είμαι 
αυτή την περίοδο» ανέφερε σε 
δηλώσει του στο ATPTour.com. 
«Θέλω να συνεχίσω να παίζω 
με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ματς 
και να έχω ακόμη καλύτερη 
απόδοση στο μέλλον» συνέ-
χισε. 

Ο Τσιτσιπάς μπορεί να λατρεύει 
την χωμάτινη επιφάνεια, αλλά 
τόνισε πως περιμένει πως και 
πως να επιστρέψει και στο γρα-
σίδι. 
«Περιμένω πως και πως τους 
αγώνες στο γρασίδι. Αλλά και 
στην σκληρή επιφάνεια μετά 
τον Αύγουστο. Θέλω να γίνω 
ένας ολοκληρωμένος παίκτης 
και αυτό είναι σημαντικό για την 
ψυχολογία μου. Να ξέρει δη-
λαδή ότι είμαι το ίδιο καλός σε 
όλες τις επιφάνειες. Από κάθε 
κατάσταση μπορείς να πάρεις 
θα θετικά και τα αρνητικά. 
Άσχετα από το αν θα είναι από 
τον πρώτο γύρο ή αν θα είναι 
αφού έχεις κερδίσει ένα τουρ-
νουά. Πάντα την επόμενη 
εβδομάδα θα έχεις βρει κάτι να 
βελτιωθείς» συνέχισε ο Στέφα-
νος. 
«Δεν ήταν να γίνει στη Μα-
δρίτη. Βρήκα όμως την ευκαι-
ρία να προετοιμαστώ κατάλ-
ληλα για το τουρνουά της 
Ρώμης» συμπλήρωσε ο Τσιτσι-
πάς που στον δεύτερο γύρο θα 
αντιμετωπίσει έναν εκ των Τσί-
λιτς και Μπούμπλικ.

Τσιτσιπάς: «Θέλω να γίνω ένας 
ολοκληρωμένος τενίστας»

 
Στην Ισπανία η Μπέτις πήρε μια σπουδαία νίκη επί της Γρανάδα 
με 2-1 στο τελευταίο παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της La Liga, 
και σε συνδυασμό με την ήττα της Βιγιαρεάλ, ανέβηκε ξανά στην 
6η θέση που οδηγεί απευθείας στους ομίλους του επόμενου Eu-
ropa League. 
Συνοπτικά, στην Ισπανία τα αποτελέσματα της 35ης αγωνι-
στικής της La Liga: 
Σοσιεδάδ-Έλτσε                                        2-0 
Αλαβές-Λεβάντε                       2-2 
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης        0-0 
Κάντιθ-Ουέσκα                    2-1 
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα        2-2 
Χετάφε-Εϊμπαρ                     0-1 
Βαλένθια-Βαγιαδολίδ               3-0 
Βιγιαρεάλ-Θέλτα                    2-4 
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη             2-2 
Μπέτις-Γρανάδα                    2-1 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες) 
Ατλέτικο Μαδρίτης       77 
Ρεάλ Μαδρίτης          75 
Μπαρτσελόνα             75 

Σεβίλλη             71 
Σοσιεδάδ             56 
Μπέτις                 54 
Βιγιαρεάλ             52 
Θέλτα                  47 
Αθλέτικ Μπιλμπάο        46 
Γρανάδα                 45  
Η Λέστερ πήρε σπουδαία νίκη εκτός έδρας επί της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ στο εναρκτήριο παιχνίδι της 36ης αγωνιστικής της Pre-
mier League, και έστεψε και μαθηματικά πρωταθλήτρια τη Μά-
ντσεστερ Σίτι, πριν καν αγωνιστεί για την αγωνιστική αυτή. 
Η Σίτι βρίσκεται στους 80 βαθμούς σε 35 αγώνες και η Γιουνάιτεντ 
στους 70 σε 36 ματς και η διαφορά των 10 βαθμών δεν καλύπτεται 
στις 3 αγωνιστικές που απομένουν.  
36η αγωνιστική 
Μάντσεστερ Γ.-Λέστερ                  1-2 
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι      14/05 
Μπέρνλι-Λιντς                   15/05 
Σαουθάμπτον-Φούλαμ                       15/05 
Μπράιτον-Γουέστ Χαμ             15/05 
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα       16/05 
Τότεναμ-Γουλβς                 16/05 
Γουέστ Μπρομ-Λίβερπουλ         16/05 
Έβερτον-Σέφιλντ Γιουν.         16/05 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες) 
Μάντσεστερ Σίτι       80 
Μάντσεστερ Γιουν.       70 
Λέστερ                    66 -36αγ. 
Τσέλσι                 64 
Γουέστ Χαμ           58 
Λίβερπουλ                  57 -34αγ. 
Τότεναμ               56 
Έβερτον                55 -34αγ. 
Άρσεναλ                 52 
Λιντς                50 
Άστον Βίλα              48 -34αγ. 
Γουλβς                45 
Κρίσταλ Πάλας          41
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PM confirms next stage of 
lockdown easing in England

Boris Johnson has revealed 
which COVID-19 restric-
tions will be lifted on 17 

May in England. It comes as the 
UK's COVID alert level was low-
ered from four to three, meaning 
coronavirus is in "general circu-
lation" but that transmission isn't 
"high or rising exponentially." 

The prime minister said the data 
continues to show the UK is making 
good progress against the virus 
and the country has met the four 
tests to further ease restrictions. 

Ministers look at whether the 
vaccine rollout is continuing suc-
cessfully, vaccines are reducing 
hospital admissions and deaths, 
infection rates are not risking a 
surge in hospital admissions and 
the risks are not fundamentally 
changed by variants of concern. 

From 17 May, these are the 
new rules: 

• People can meet outdoors in 
groups of up to 30 people 

• Indoors, groups of six or a 
larger group of two households 
can meet 

• Hospitality can open indoors 
- but diners and drinkers must      
remain seated 

• Indoor entertainment can open, 
including cinemas, museums, 

and children's play areas 
• Theatres, concert halls, con-

ference centres and sports stadia 
can reopen - with capacity limits 

• Large indoor performances 
and sporting events with a capacity 
of 1,000 people will be allowed 

• Outdoor large performances 
and sporting events will have a 
maximum capacity of 4,000 people 
or must only be half full, whichever 
is lower 

• Bigger sports stadiums will  
be allowed 10,000 people or can 
only be a quarter full, whichever 
is lower 

• Testing will be used to support 
these openings 

• Organised adult sport and      
exercise classes can resume        
indoors 

• Saunas and steam rooms can 
open 

• Travel restrictions are lifted - 
but people should only travel to 
green list countries, or amber if 
they really have to 

• Hotels, hostels and B&Bs can 
reopen fully 

• Staycations can take place in 
groups of up to six people or two 
households 

• Weddings, receptions, and 
other life events can take place 

with up to 30 people - but no 
guests can dance 

• Funerals can take place with 
the number of people safely          
allowed at that specific venue 

• Thirty people can attend a 
support group, or parent and child 
group (children under five years 
old do not count) 

• Care home residents can 
have up to five named visitors 
and greater freedoms to make 
low-risk visits 

• Face coverings no longer 
needed by secondary school and 
college pupils in classrooms or 
communal areas 

• Twice weekly home testing 
for pupils remains 

• All remaining university students 
can return to in-person teaching, 
with twice weekly testing 

• People have the choice as to 
whether to socially distance with 
close family and friends 

• People can hug those close 
to them but they should remain 
cautious as this remains a way 
of transmitting COVID 

• Wider social distancing rules 
remain in place in adult social  
care, medical, retail, hospitality 
and business settings. 

Wales and Scotland are also 
set to relax restrictions on 17 May 
while Northern Ireland is due to 
do the same from 24 May. 

The next stage of the prime 
minister's roadmap for removing 
lockdown rules is due to take place 
no earlier than 21 June, when the 
government hopes to be able to 
"remove all legal limits on social 
contact." 

An announcement will come       
a week before 21 June as to 
whether restrictions will be eased 
as planned under step four. 

The government has also 

promised a review of social-        
distancing measures prior to step 
four, including on the one-metre 
plus rule and face masks. 

 
Public inquiry into  
Covid pandemic  

 
Meanwhile, an independent 

public inquiry into the govern-
ment's handling of the coronavirus 
pandemic will begin in the spring 
of next year. 

The prime minister revealed 
the news in a COVID-19 state-
ment to MPs yesterday, telling   
the Commons it will be able to 
take oral evidence under oath 
and put "the state's actions under 
the microscope." 

More than 127,000 people have 
died within 28 days of a positive 
coronavirus test since the pande-
mic began last year, while over 
150,000 deaths have mentioned 
COVID-19 on the death certificate. 

Mr Johnson said that "amid 
such tragedy the state has an       
obligation to examine its actions 
as rigorously and as candidly as 
possible" and "learn every lesson 
for the future."  

He continued: "This inquiry 
must be able to look at the events 
of the last year in the cold light       
of day and identify the key issues 
that will make a difference for the 
future. 

"Free to scrutinise every          
document to hear from all the       
key players and analyse and 
learn from the breadth of our          
response. 

"That's the right way, I think, to 
get the answers that the people 
of this country deserve and to      
ensure that our United Kingdom 
is better prepared for any future 
pandemic."

Almost 660 people from 
15 political parties, as 
well as eight indepen-

dents, officially submitted their 
candidacies on Wednesday, 
competing for one of parlia-
ment’s 56 seats during the 
May 30 elections. 

According to the interior      
ministry, 651 candidates belong 
to parties and eight were inde-
pendents. 

The ministry said 247             
candidates, including three         
independents, were vying for 
Nicosia district’s 20 seats; 141, 
including three independents, 
will compete for Limassol           
district’s 12 seats, and 128,      
and one independent, will fight 
for 11 seats belonging to Fama-
gusta.  

In Larnaca there were               
68 candidates, including an              
independent, who will compete 
for six seats while 45 party      
candidates will fight over four 
seats in Paphos.  

Thirty-three candidates will 
contest Kyrenia’s three seats. 

The ministry said 557,589 
registered voters have the right 
to vote on May 30 at one of 
1,150 polling stations across the 
Republic and 10 overseas. 

With more people appearing 
certain they will vote in the         
upcoming parliamentary elec-
tions this month in relation to 
two months ago, Ruling party 
DISY remains the people’s first 
choice, a poll released by           
AlphaNews showed on Tues-
day. 

With AKEL in second and 
DIKO in third, far right party 
ELAM and the Green Party are 
meanwhile fighting for fourth 
place. 

Out of 1,200 nationwide            
interviews with people over 18 
with the right to vote in               
parliamentary elections on May 
30, a total of 66% said they 
were sure they will go to vote, 
up from 58% who said so in 
March. 9% said they will not 
vote, while 8% said they will 

probably not vote. Another 17% 
of the interviewees said they will 
probably vote.  

About half of the participants 
appeared certain of who they 
will vote for while 27% said they 
have not decided yet. 

According to the poll, 18% of 
people said they intend to vote 
for DISY, while main opposition 
AKEL held a 16% this month 
presenting a 2% increase from 
two months ago. DIKO experi-
enced a slight decrease and 
was at 8.5%. 

ELAM’s popularity increased 
by 2%, while the Greens fell by 
1% putting the parties in equal 
fourth place at 5%. 

When asked to estimate who 
would come first, 26% said DISY, 
only three per cent more than 
those who chose opposition 
AKEL. 

Some 12% chose DIKO,        
% said ELAM and Greens, 
while 6% said EDEK. 

The Movement of Indepen-
dents, which has rebranded        
itself Generation Change and 
DEPA were chosen by 3.5%        
of the participants and another 
3% chose Solidarity. 

Of those who voted for DISY 
in 2016, 55% they would do so 
again with 5% of those who 
voted for the party in 2016 now 
preferring far right party ELAM 
and another 4% DIKO. 

AKEL’s voters showed a 
greater party loyalty with 67% 
of previous voters saying they 
would back them again while 
8%, said they were unsure of 
what to vote this year and 
another 4% leaning towards 
Generation Change. 

DIKO scored the lowest       
in party loyalty with 45% with 
8% who voted for the party in 
2016 saying they will vote for 
DEPA this year, 6% for DISY 
and another 6% for the Green 
Party.  

AKEL holds 5% of DIKO’s 
former voters, as does Genera-
tion Change while 3% prefer 
ELAM and another 2% EDEK.

Cyprus elections:  
659 candidates 
standing for 56 seats 

The Cypriot Community Centre opens its doors once again 
According to the new        

relaxation measures an-
nounced, as of Monday 

17 May, the Cypriot Community 
Centre in Wood Green is able 
to reopen and bring the people 
of our Parikia together. 

Provided that social distancing 
is observed, it is time to meet,  
and enjoy once again, the unique 
delicious recipes prepared by the 
cooks of the Centre, as they have 
done for so many years. 

In line with the new measures, 
we were pleased to also announce 
that you will be able to once again 
engage in a game or two of         

favourites such as backgammon 
and cards, just like the days          
before the pandemic struck. 

The Kafenion is waiting for        
you with excellent food and an 
amazing service from Koula          

Nikola.  
Breakfast is also served.  
Let’s leave behind the pain      

and melancholy that the past year 
brought upon us and begin slowly 
returning to the normality we         

deserve. 
We are waiting for you. 
Hours of operation: Monday-

Sunday 8:00am -7:00pm. 
For take away orders, please 

call 020 8888 3587.



The ban on international 
travel from England will 
be lifted on May 17, with 

Portugal, Gibraltar and Israel 
among the 'green list' countries 
for quarantine-free travel. 

France, Spain and Greece are 

not yet included, but the list will 
be updated every three weeks. 

The government has adopted 
a traffic light system to highlight 
which countries will be the safest 
for travel abroad.  

The system is made up of the 

number of infections, how much 
of the population are vaccinated, 
and if there are any variants of 
concern found. 

Green will be the safest      
level, meaning no quarantine is           
required upon return but the 
possibility of a negative Covid 
test could be required; Amber 
list countries will require at least 
five days of quarantine – with a 
negative test on day five allow-
ing people to end their isolation 
early; Red list countries will        
require quarantine in a designa-
ted hotel. 

Confirming the changes, the 
government said travellers can 
use the NHS Covid app as a 
"Covid passport" to prove they 
have had both vaccine doses. 

Transport Secretary Grant 
Shapps said: "From 17 May 

English residents will be able   
to use their existing NHS health 
app to gain access to their     
vaccine records." 

People can also use a letter 
as proof of their vaccination 
status and can get hold of that 
document by calling 119. 

Whether you'll need to show 
proof of vaccination depends on 
the country you plan on visiting 
and holidaymakers have been 
urged to check what's required 
before jetting off.  

The 12 countries on England’s 
‘green’ list are: Portugal, Israel, 
Singapore, Australia, New Zea-
land, Brunei, Iceland, Gibraltar, 
Falkland Islands, Faroe Islands, 
South Georgia and the South 
Sandwich Islands, St Helena, 
Ascension and Tristan de 
Cunha.
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Britain reopens travel from May 17 Labour’s Sadiq Khan      
re-elected London Mayor

Sadiq Khan was re-elected 
London Mayor on Satur-
day as had been widely 

expected. 
By 4pm, Khan had taken 40 

per cent all counted votes,      
pulling away from his Tory rival 
Shaun Bailey on 35 per cent. 

With all first preferences 
counted, Sadiq Khan won 
1,013,721 votes (40.0 per cent) 
and Shaun Bailey won 893,051 
(35.3 per cent). 

After all second preferences 
counted, Khan ended with 
1,206,034 and Bailey with 
977,601. 

The result will be a glimmer 
of hope to the Labour Party after 
it received a drubbing in local 
elections in England, losing 
control of a host of councils. 

Sadiq Khan pledged to build 
a “better and brighter future” for 
the capital following the corona-
virus pandemic in his victory 
speech from City Hall after being 
re-elected London mayor. 

“I want to say thank you from 
the bottom of my heart,” he said. 

“I am deeply humbled by the 
trust Londoners have placed      
in me to continue leading the 
greatest city on earth. I promise 
to strain every sinew, help build 
a better and brighter future for 
London, after the dark days of 
the pandemic and to create a 
greener, fairer and safer city for 
all Londoners, to get the oppor-
tunities they need to fulfil their 
potential. 

“I am proud to have won an 
overwhelming mandate today.” 

He went on to call for a      
“moment of national recovery 

to heal” following “divisions” 
such as Brexit. 

“The results of the elections 
around the UK show that our 
country – and even our city – 
remain deeply divided,” he said. 

“The scars of Brexit are yet 
to heal, a crude culture war is 
pushing us further apart, there’s 
a growing gap between our 
cities and towns. And economic 
inequality is getting worse – both 
within London and between       
different parts of our country. 

“So as we now seek to confront 
the enormity of the challenge 
ahead and as we endeavour to 
rebuild from this pandemic, we 
simply must use this moment 
of national recovery to heal 
these damaging divisions.” 

Despite the win, Khan still 
has a fight on his hands. 

After a honeymoon first year, 
satisfaction ratings slumped to 
their lowest level last summer. 

A YouGov poll found only 30 
per cent of Londoners were  
satisfied with his leadership, 
and 33 per cent dissatisfied. 

While widely praised for 
showing the capital as open 
and inclusive, his leadership 
has been marred by a perceived 
inability to tackle big issues 
such as transport infrastructure 
and knife crime. 

Khan has pledged to concen-
trate on creating jobs and sup-
porting businesses affected by 
the pandemic, saying he will be 
“banging the drum for investment.” 
He aims to create a £32m Good 
Work Fund to create new jobs and 
skill centres for Londoners as part 
of a £544m package of support.

Under-40s offered alternative 
to AstraZeneca vaccine
All under-40s in the UK will 

be offered an alternative 
to the Oxford/AstraZeneca 

vaccine where possible due to 
a small risk of blood clots, given 
the low number of cases and 
the availability of other shots. 

No new safety concerns have 
emerged over the Oxford vaccine 
but the Joint Committee on Vacci-
nation and Immunisation (JCVI) 
issued “precautionary” advice 
on Friday that those in their 30s 
should be offered other jabs as 

success against the pandemic 
reduces their risk from Covid-19. 

Supplies of Pfizer-BioNTech 
and Moderna are sufficient to 
make up the bulk of remaining 
first doses, with AstraZeneca 
largely being used to complete 
second doses for older people. 

"As COVID-19 rates continue 
to come under control, we are 
advising that adults aged 18–39 
years with no underlying health 
conditions are offered an alter-
native to the Oxford/AstraZeneca 

vaccine, if available and if it does 
not cause delays in having the 
vaccine," said Wei Shen Lim, 
COVID-19 Chair for JCVI. 

"The advice is specific to        
circumstances in the UK at this 

time and maximises use of      
the wide portfolio of vaccines 
available." 

Previously, advice was only for 
people under 30 to be offered 
an alternative vaccine. 

Cyprus exited a third partial 
lockdown on Monday with 
a new coronavirus “safety 

pass” system to allow people to 
move freely. 

“Cyprus takes a step towards 
returning to a more normal pace 
of social and economic activity,” 
said Health Minister Constantinos 
Ioannou. 

“By implementing health      
protocols, testing the population 
and expediting the vaccination 
programme, Cyprus is taking an 

important step towards exiting 
uncertainty,” he added. 

The government is abolishing 
a system of official approval       
by text message used to allow 
people to leave home. 

Cypriots wanting to enter 
hospitality venues now need to 
show a COVID certificate that 
the government has named a 
“safety pass.” 

Those eligible must have      
received at least one dose of 
coronavirus vaccine or contracted 

the virus in the past six months 
or have a valid 72-hour negative 
PCR or rapid test. 

Authorities said the pass is      
a temporary measure, to be    
enforced until May 31, to help 
speed up the island’s vaccination 
rollout in a race to reach herd 
immunity, with 65 percent of the 
adult population vaccinated at 
least once, by end of June. 

Although outdoor hospitality 
and retail shops are to reopen, 
a night-time curfew will remain 

in place, effective from 11pm. 
Freeing up the economy 

comes as the eastern Mediter-
ranean holiday island welcomes 
vaccinated tourists without entry 
curbs from May 10. 

The country says it has made 
significant progress on its vacci-
nation campaign, with people  
in their twenties now eligible for 
their first jab. 

Up until 8 May, 36% of the adult 
population had received a first       
jab and 11% been fully vaccinated.

Cyprus lifts lockdown with Covid ‘safety pass’
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Peray Ahmet elected new leader of 
Labour-run Haringey Council

When They Find Her is 
a confident and striking 
debut from UK Cypriot 

Lia Middleton.  
Written from the perspective 

of young mother Naomi Williams, 

the novel explores the conse-
quences of a terrible event and 
a subsequent lie that Naomi 
feels she has to tell…. 

Naomi always wanted to be a 
mother. But three years ago, her 

husband left, taking their child 
with him. Now, her daughter has 
come to stay, and Naomi knows 
it’s her one chance to re-build her 
family. But the night ends in a 
terrible accident. And Naomi has 

no memory of what happened. 
Panicking, desperate, Naomi finds 
herself telling a lie: ‘My daughter 
is missing.’ Now she can never 
take it back. 

The first chapter is so shocking 
your jaw will drop; the last is so 
emotional you’ll never forget it! 

Lia Middleton is a barrister 
who specialises in crime and 
prison law. She lives with her 
husband and two young children 
in Buckinghamshire. When she 
isn’t writing, Lia enjoys reading, 
travelling, and discovering new 
food markets and festivals.  

When They Find Her is her first 
novel. It’s out today (13 May) and 
can be purchased via Amazon 
https://amzn.to/3y323bG. 

Lia is the daughter of Panayiotis 
and Yianoulla Yiacoumi, from 
Gypsos and Agios Amvrossios 
and Prodromi respectively. Pana-
yiotis is Chairman of the Greek 
Parents Association.

Debut thriller by UK Cypriot Lia Middleton 

Haringey Labour has a new 
leader after Cllr Joseph 
Ejiofor was ousted by a 

rival councillor in an internal vote. 
UK Cypriot Cllr Peray Ahmet 

won the backing of members 

during a ballot that took place 
at the group’s annual general 
meeting on Monday evening. 
She is expected to be confirmed 
as the new leader of Haringey 
Council later this month. 

Turkish Cypriot Cllr Ahmet, 
who represents Noel Park, was 
formerly cabinet member for 
adults and health until she was 
sacked by Cllr Ejiofor on New 
Year’s Eve in 2018. Her win brings 
Cllr Ejiofor’s three-year spell as 
Labour leader to an end. 

Under his administration, the 
council set out to build 1,000 
council homes at council rents, 
provided more help for vulnerable 
residents through a council tax 
reduction scheme and launched 
a long-term plan to tackle youth 
crime. 

It also saw the end of the  
Haringey Development Vehicle 

– a controversial deal with deve-
loper Lendlease that would have 
involved the demolition of several 
housing estates. But regenera-
tion projects that were allowed 
to go ahead continued to cause 
controversy. The council was 
criticised over its handling of a 
scheme that involves the demo-
lition of a community market in 
Seven Sisters, while councillors 
have continued to raise concerns 
over the 2,600-home High Road 
West scheme in Tottenham. 

The annual council meeting, 
during which Cllr Ahmet is expec-
ted to be confirmed as the coun-
cil’s new leader, is due to take 
place on May 27. 

Parikiaki Newspaper congra-
tulates Peray Ahmet on her new 
position.

Spiros Vassiliou elected as a 
Southampton City Councillor

UK Cypriot Spiros Vas-
siliou has been elected 
as a Southampton City 

Councillor for Swaythling once 
again.  
The win in Swaythling means his 
party take a majority Conserva-
tive control of the Council after 
nine years of Labour running it.  

Spiros, whose parents are 
from Koma Tou Yialou, Cyprus, 
says a huge thank you to every-
one who supported him in this 
campaign and every single  
person who voted for him. 

He also wishes to thank         
everyone who has been in 
touch to congratulate him - he 
really appreciates all your kind 

thoughts and comments. 
Spiros pledges to “start deli-

vering our positive plan to get 
Southampton moving!” 

As a unitary authority, the 
councillors elected onto South-
ampton City Council make some 
of the most important decisions 
that affect residents. This     
includes road maintenance and 
deciding tax levels. 

The city is divided into 16 
wards and each ward has four 
councillors, 16 seats were up 
for grabs this year. 

Labour managed to hold on 
to five seats but it was not 
enough to secure them another 
majority.

Time's inexorable injustice 
Displeases most, 

A sad tale to be told, 
When once young and strong, 
We become feeble and weak, 

As we grow old. 
 

In our life's journey, 
Four silent walls often surround us, 

Where we form our plans and hopeful dreams, 
But sometimes also, 

Sombre thoughts come to hound us. 
 

Forever the seasons' wheels are turning, 
And towards the end, 

For a better, heavenly existence 
Away, free, 

Free from fickle time's bonds, 
We are yearning. 

 
May 2021

Fickle Time 
Poetry by Andreas N. Demetriou 

Don’t miss this limited time 
offer from Greek Deli 2 
U! Buy 12 and get 12 

free on Leon Beer! 24 beers for 
the price of 12, available for 

local delivery or click and collect 
only.  

It is also National Vegetarian 
week this week! Have a look       
at their website to find some      

delicious vegetarian and vegan 
options to try. From tasty      
mushroom koubes to black 
eyed beans, there is something 
for everyone! 

Visit their website at 
www.greekdeli2u.co.uk to place 
your order now. 

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

Food is one of the most        
central aspects of Greek and 
Cypriot culture. It is the reason 
to meet together as a family on 
a daily basis, or to spend time 
with friends and relatives. It 
unites people in good times and 
bad. 

Food, together with the love 
for our culture, is how Greek 
Deli 2 U and its motto, ‘Your 

food, Our History’, were born. 
With over 600 Greek and 

Cypriot products to choose from 
on the website, we are sure                
there will be something for       
everyone.  

Products are continuously 
tried and tested by the whole 
Greek Deli 2 U team to ensure 
customers are provided with  
traditional Greek and Cypriot 
products of the highest quality. 

They work directly with many 
of their suppliers and producers 
in Cyprus and Greece, enabling 
them to pass their savings on 
to you, the customer. 

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

www.greekdeli2u.co.uk

Great offers from Greek Deli 2 U
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Over 100,000 people vaccinated in Haringey

The rollout of the COVID-19 
vaccination programme 
has reached a significant 

milestone after 100,000 people 
received their jab in Haringey. 

Latest figures from the NHS 
show 100,600 people across the 
borough have now had their first 
dose of the vaccine, and 40,220 
people have now had both doses. 

With the vaccination pro-

gramme continuing to be rolled 
out at pace, the NHS is on track 
to offer all UK adults their first 
jab by the end of July.  

Everyone aged 40 years old 
and over is currently being         
invited to book their COVID-19 
vaccine appointment. 

The vaccination programme 
is proving to be the UK’s best 
defence against the virus with 

recent research released by 
Public Health England (PHE) 
(external link) showing that        
the vaccine is effective in both      
preventing cases of COVID-19 
and reducing the severity of the 
virus in those who have been 
vaccinated. 

The research reports that: 
- 4 weeks after having a        

single dose of either vaccine, 
your risk of becoming ill with 
COVID-19 is around 60% lower, 
while a single dose of either 
vaccine reduces your chances 
of being hospitalised with 
COVID-19 by 80%. 

- Even if you do catch COVID-
19 more than 3 weeks after 
being vaccinated, the vaccine 
cuts your chance of passing the 
virus on to people you live with 
by up to 50%. 

In Haringey, the vaccine pro-
gramme is being administered 
by the Federation of GPs in 
partnership with the NHS, NCL 
CCG and supported by Haringey 
Council.   

Great efforts are being made 
to reach everyone across the 
borough through outreach work 

and pop-up clinics to ensure 
that everyone gets vaccinated 
when it’s their turn. 

Dr Will Maimaris, Director         
of Public Health at Haringey 
Council said: “We are delighted 
to reach this significant mile-
stone in the delivery of our      
vaccine programme in Haringey. 
It is really important that, as       
the economy opens up, and      
we look forward to getting back 
to a more normal life, everyone 
who is eligible to get vaccinated, 
does so. 

“We know that coronavirus 
has affected many people in   
the borough, with residents in 
our Black and Minority Ethnic 
communities having been more 
severely impacted. This is why 
we will continue our efforts to 
reach all groups to achieve equity 
of vaccine take-up right across 
Haringey.” 

If you are eligible for the       
vaccine but have not yet been 
invited by the NHS to take it, 
please book your appointment 
by visiting Book a coronavirus 
vaccination - NHS (www.nhs.uk) 
or calling 119 for free.

“Stars stuck all over,  
bright stupid confetti. 

Eternity bores me, I never wanted it”  
– Sylvia Plath, “Years” 

Unidentified 
 
Avi Loeb is Professor of Astrophysics 

at Harvard University. He is the author 
of over 800 academic articles on dark 
matter, black holes and the outreaches 
of the physically known universe. He 
has now written an extraordinary book 
describing what he believes to be an 
object from an alien intelligence. Space 
trash that came into Earth’s view three 
years ago.  

In October 2017, scientists at a         
Hawaiian observatory glimpsed a 
strange, solid body of matter soaring 
through our solar system. Loeb, and a 
number of other scientists, conclusively 
showed it was not an asteroid; it was 
moving too fast along a strange orbit. 
It was observed for eleven days.  

The interstellar object was given a 
Hawaiian name, Oumuamua, by the 
International Astronomical Union (“IAU”), 
which names the objects it sees in 
space. The object in question had to 
be re-named a couple of times. At first, 

they thought it was a comet, so the 
IAU called it C/2017 U1 – the C is for 
comet. Then, it switched the name to 
A/2017 U1 – the A for asteroid. Finally, 
the IAU declared it 1I/2017 – the I for 
interstellar. Because they’re not sure 
what it was.  

What made Loeb get to this conclu-
sion, was how hard it was for everyone 
to understand Oumuamua’s breath-
taking speed. Comets get a boost from 
gases they emit, and these form their 
tails. But Oumuamua had no tail – no 
water, vapour or dust were detected.  

 
Meaning 

 
Loeb sees himself as a cross between 

Sherlock Holmes and a Hollywood   
tabloid reporter, scrambling through  
the discarded waste in the dustbins of 
famous stars, to see what they’ve been 
up to.  

Loeb reckoned that this was an alien 
object, and he backed his claim up in 
a scientific paper which drew laughter 

from several science scholars. It       
didn’t deter him. He has now published        
‘Extraterrestrial: The First Sign of Intel-
ligent Life Beyond Earth’. It accuses 
professional astronomers of a wilful and 
disappointing arrogance, and a disregard 
for a perfectly legitimate option. Many 
fields in science, such as ‘string theory’ 
and ‘dark matter,’ are awash money and 
peer recognition, but this puzzle —         
“Is anyone out there?” — has been 
side-lined.  

One of his Harvard colleagues had 
told him that “Oumuamua is so weird I 
wish it never had existed.” This was 
“just like philosophers in the days of 
Galileo,” in the 17th-century. Today’s 
astronomical establishment has difficulty 
explaining why Oumuamua diverted 
from its expected path round the sun. 
“It makes them uncomfortable,” said 
Loeb.  

Some academics are more support-
ive. Laurence Tribe, a Harvard law       
professor, wrote: “Colleagues who diss 
your decision to talk to a broader public 

with your hypothesis are jealous 
snobs.” 

This could be the handiwork of an 
alien race, perhaps some sort of       
beacon or space probe launched       
millions of years ago by a now extinct 
civilisation searching for signs of life. 
“I call it space archaeology,” said Loeb. 
“Most civilisations have left behind        
relics, like the Mayans did on Earth – 
you can search through the ruins.” 

Loeb has been accused of pandering 
to a surging American interest in UFOs. 
One British lecturer suggested that the 
idea “is very speculative. This man is just 
trying to make money.” Let’s not just 
ignore the subtle antisemitism there, 
in academic heights.  

“In the future, we’ll need much bigger 
telescopes,” says Loeb.  

Joe Silk, professor of astrophysics, 
says, “His hypothesis is extreme. I can’t 
definitely say that he’s wrong. But there 
are other explanations.”  

 
James Neophytou 

Extraterrestrial: Harvard’s top astronomer on the physics of possibility

George Savva: Tory fake news and lies
Last week's election result 

was a mixed one. However, 
I am pleased that the       

Labour Party did well in London 
where we retained the Mayor  
of London, the Enfield-Haringey 
GLA seat, and overall control of 
the London Assembly. 

The fact of the matter is that 
the Labour vote in London has 
increased the national trend. It 
is London and Londoners who 
have suffered the worse in the 
Tory government's austerity cuts 
in the last 10 years.  

The Tories have denied much 
needed money to the people of 
London and the South-East.      
As a result, we have seen social 
services cut to the bone, youth 

and day centres forced to close, 
and a complete change in the 
social-economic status of many 
Londoners for the worse. 

London has suffered immen-
sely compared to other parts of 
the country, with most Covid-19 
deaths in the capital than any-
where else. 130,000 people have 
so far died from coronavirus, yet 
Boris Johnson claims that he is 
doing a good job in running the 
country. Believe or trust Johnson 
at your own risk. 

The Tories openly lied to the 
electorate in the run-up to the 
London Mayoral elections,   
making accusations that it was 
Sadiq Khan who bankrupted  
the city's transportation system      

and shut down police stations. 
These are all a pack of lies and 
the Tories should be ashamed of 
themselves. We have explained 
what really happened where 
Johnson refused to give much 
needed funding to the Mayor of 
London and local authorities. 

In the London Borough of      
Enfield, we also had three       
By-elections and I am pleased to 
say we won two out of the three. 
However, I am disgusted in 
some of the Tory party members’ 
conduct throughout the election 
campaign in spreading fake news 
and misinformation regarding 
the local council and the mayor. 
This was a filthy campaign      
conducted by the Tories.  

I admit the local Labour Party 
is disappointed that we didn't win 
all 3 By-election seats in Enfield, 
but at least we ran a vibrant and 
honest campaign.

Following the phenomenal 
success of Greek Cypriots 
in the UK and Greek  

Cypriots Worldwide directories,      
entrants are now being invited 
for the new editions. 

The book is a snapshot of the 
Worldwide Cypriot Community 
today and a celebration of what 
they have achieved outside 
their homeland and the greater 
potential that awaits them in the 
future. 

It is free to nominate someone 
or yourself. This will be the third 
edition. 

If you were in the previous 
book, you are able to update 
your profile by logging in with 
your email address and pass-
word; you will then progress to 
the dashboard where you can 
edit your profile. If you cannot 
remember your password, the 
site will ask you to produce a 
new one. 

If you are a new entry, you 
need to register first, then you 
will be able to log in and add 
your profile.  

A photo is mandatory - you 
can add or change it via the edit 

registration section. 
The books will include     

Cypriots who have contributed 
socially or professionally to  their 
communities. There will be Cyp-
riots involved in politics, media, 
business, sports theatre, music 
and the arts, as well as those 
who have carried out invaluable 
social and charitable work. 

If you wish to nominate some-
one for the book, you will have 
to first register on the website 
https://cypriotsworldwide.com 
and then follow the link on the 
dashboard to nominate. 

Any problems, please contact 
07958 207 412 London / 00357 
99 887 329 Cyprus or email 
info@cypriotsworldwide.com 

You can view a video of book 
editor Kyriacos Tsioupras, speak-
ing about the importance of 
such publications, on Facebook 
@cypriotswhoswho.  

Mr Tsioupras is former editor 
of Parikiaki and Vema news-
papers, former General Manager 
of LGR, co-founder of the Cypriot 
Wine Festival, and former      
correspondent for RIK TV and 
the Cyprus News Agency.

Entrants invited for new 
UK Cypriots and Greek 
Cypriots Worldwide books



Music show ‘Stin Ygeia Mas Re Paidia’ 
comes to an end after 17 years 

The curtain falls on the popular Greek television show          
Stin Ygeia Mas Re Paidia after 17 years! 

The announcement was made by host Spiros Papadopoulos, 
with a touching post on his personal Instagram account: “It        
was the summer of 2004, when Vicky Laskari - the TV producer 
- called me and suggested a 3-hour entertainment show on ERT 
to me. 

“I told her that if I did something, it would be for Greek music, 
which I know and love. And so we started with the first tribute 
to the beloved Manos Eleftheriou. It feels just like yesterday to 
me. But 17 years have passed! And I feel that this ship that has 
travelled all these years – and where it did not go! – the time 
has come to… moor!” he added. 

Greeks and Cypriots all around the globe have enjoyed 
watching the music programme where songwriters, composers 
and artists are invited to perform well-known Greek songs. 

“My heartfelt thanks to all the singers, musicians, dancers, 
guests, technicians, collaborators who together made so many 
nice things and of course a special THANK YOU to my beloved 
Vicky!” Papadopoulos concluded.
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Andrea Georgiou 

Jennifer Lopez 
and Ben Affleck 
holiday together - 
17 years after split! 
 

Jennifer Lopez and Ben Affleck 
have enjoyed a week-long get-
away to Montana after reconci-
ling 17 years after their split. 

They were pictured in a car 
near a resort in Big Sky, where 
Ben has a home, and were then 
seen arriving back in Los Angeles 
on a private jet at the weekend. 

Reports suggest the pair have 
been hanging out after Jennifer 
and retired baseball player Alex 
Rodriguez ended their two-year 
engagement last month. 

It appears a romance between 
the singer, 51, and Hollywood 
star, 48, may have been brewing 

for a while, as Ben allegedly sent 
JLo love letters while she was 
filming her movie Shotgun Wed-
ding in the Dominican Republic. 

The couple were engaged in 
2002 and made headlines as 
‘Bennifer’ during their years        
together, even co-starring in the 
films Jersey Girl and Gigli. They 
postponed their 2003 wedding 
days before they were set to walk 
down the aisle, then officially 
split in January 2004. 

Ben’s best friend, actor Matt 
Damon, found himself in an 
awkward position on Tuesday 
morning while appearing on the 
Today show and faced questions 
about his pal’s love life. 

“There’s not enough liquor in 
the world for you to get me to say 
something about that,” Damon 
joked, before adding, “I love them 
both. I hope it’s true. That would 
be awesome.”

Harry Redknapp is set to 
swap the football pitch for       
Albert Square with a cameo in 
EastEnders coinciding with the 
European Championships. 

The former Tottenham, QPR 
and West Ham boss says he has 
long wanted to appear in the 
long-running BBC One soap. 

His special appearance was 
officially confirmed following  
reports of the star being spotted 

on set. 
"It's no secret that I've wanted 

to be in EastEnders so I'm over 
the moon to be making a special 
cameo this summer," Redknapp 
said. "With a nod to the Euros, it's 
a lovely fit and, as a proper east 
Londoner, it's been so much fun." 

He added that his wife Sandra, 
is a "huge fan" of the soap, "so 
it's a real special moment for the 
whole family."

Harry Redknapp confirmed for  
EastEnders cameo

Based on true stories, 
Three Families is a 
compelling and thought-

ful two-part drama written by 
Gwyneth Hughes and directed 
by UK Cypriot Alex Kalymnios.  

It explores the emotional 
background to a controversial 
campaign which culminated in 
the UK government forcing a 
liberalisation of the law in 
Northern Ireland. 

Northern Ireland 2013. A 
mother is forced to question 
her own beliefs when her   
teenage daughter reveals she 
is pregnant. Young newlyweds 
Hannah and Jonathan are 
devastated when they learn 

that their much-wanted baby 
will not survive the pregnancy. 
In their grief, the couple speak 
to their doctor about their        
options, only to realise how 
limited their choices are. 

The episodes were 
screened on Monday and 
Tuesday on BBC One, but you 
can catch them on iPlayer. 

Alex Kalymnios is an            
established director working 
both in UK and US.  

She was born in London; her 
father is from Piraeus, Greece, 
and her mother from Kaimakli, 
Cyprus, and was educated       
at Latymer School and then 
Bournemouth University. 

Alex recently directed and 
exec produced the US pilot 
mystery drama CLOSE UP for 
Freeform.  

She also directed numerous 
US shows including episodes 
of TITANS, IMPULSE, THE 
100, QUANTICO, SWAT, ONCE 
UPON A TIME and TIMELESS. 

In 2019, Alex directed the 
TV film LOVE YOU TO DEATH 
starring Oscar winner Marcia 
Gay Harden and Tony Nomi-
nated Emily Skeggs. The film 
was inspired by the true events 
of Dee and Gypsy Blanchard 
exploring the complicated and 
rare condition of Munchausen 
by Proxy. 

Alex also directed the TV 
film CLEVELAND ABDUCTION 
starring Taryn Manning, Ray-
mond Cruz and Pam Grier. 
The film was based on the true 
story of Michelle Knight, who 
was one of three women       
held captive for over a decade 
under abuser Ariel Castro. 

In the UK, selected credits 
include the final series – a  
three part special of SCOTT  
& BAILEY, THE WHITE PRIN-
CESS, HOLLYOAKS LATER, 
EASTENDERS and WATER-
LOO ROAD. 

Alex also directed BBC3 criti-
cally acclaimed hit BECOMING 
HUMAN starring Craig Roberts 
and John Boyega, where Alex 
was also nominated for a 
BAFTA Cymru in 2012. 

BBC TV series Three Families directed 
by UK Cypriot Alex Kalymnios
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In 1958 and 1960 – Kirk Doug-
las and Tony Curtis acted         
together in two very successful 

epic historical films - that still 
today stand the test of time. 

 
The Vikings 

 
The Vikings is a 1958 epic      

historical fiction swashbuckling 
film directed by Richard Fleischer. 
It stars Kirk Douglas. It is based 
on the 1951 novel The Viking by 
Edison Marshall, which in turn is 
based on material from the sagas 
of Ragnar Lodbrok and his sons. 

Other starring roles were taken 
by then husband-and-wife Tony 
Curtis and Janet Leigh as well as 
Ernest Borgnine.  

Getting Kirk Douglas and Tony 
Curtis on the same bill was a 
triumph. The Vikings achieved it 
by letting each of them think he 
was going to be playing the lead, 
but really it's the relationship     
between their characters that 
gives the film its power.  

Douglas plays Einar, a Viking 
prince. Curtis plays Eric, a young 
slave whose only connection to 
his unknown family is an amulet 
he wears. When English noble-
man Egbert (James Donald) 
seeks sanctuary in Einar's court, 
he recognises Eric's amulet and 
realises that the youth is in fact a 
potential heir to the English crown, 
and Einar's half brother. Keen to 
use him for his own purposes, he 
keeps this secret but begins to 
move against the English king, 
Aella (Frank Thring), engineering 
a raid in which Aella's daughter, 
Morgana (Leigh) is taken prisoner. 
Einar quickly becomes obsessed 
by this exotic beauty who won't 
succumb to his advances, and 
when Eric steps in to defend her 
- falling in love with her himself - 
the stage is set for fraternal as 
well as international conflict,         
the tragedy being that the half 
brothers, both loyal to the concept 
of family, don't realise their        
connection until too late. 

The film underwent a lot of story 
development before it reached the 
screen and the result is a narrative 
with enough depth and complex-
ity to make it feel like a recreation 
of well known recent events. The 
Vikings also benefits from cinema-
tography by the great Jack Cardiff, 
making it one of the most impres-
sive colour works of the period.  

All this is held together by         
director Richard Fleischer; his skill 
is clearly visible in the effortless 
way the action scenes fit together 
and in the stunning final shots. 

The Vikings is an enjoyable  
adventure film that benefits from 
first class work all round. 

 
Spartacus 

 
A full sixty decades after its 

debut, Spartacus is no longer a 

mere movie. Instead, the strange, 
flawed, enthralling sword-and-
sandal epic long ago entered that 
thorny realm where unclassifiable 
cinematic touchstones reside.  
Directed by a 32-year-old with only 
four feature films under his belt, 
produced by and starring mid-
century superstar Kirk Douglas 
and featuring a galaxy of acting 
luminaries, the 1960 blockbuster, 
after all these years, still achieves 
what most three-hour, big-budget 
historical dramas can only dream 
of: it's entertaining as hell. 

Spartacus remains one the most 
successful mixtures of action-flick 
and high-minded drama ever       
attempted. 

The American epic historical 
drama film, directed by Stanley 
Kubrick, written by Dalton Trumbo, 
and based on the 1951 novel of 
the same title by Howard Fast, is 
inspired by the life story of Spar-
tacus, the leader of a slave revolt 
in the Roman Empire. It stars Kirk 
Douglas in the title role, Laurence 
Olivier as Roman general and 
politician Marcus Licinius Crassus, 
Peter Ustinov as slave trader 
Lentulus Batiatus, John Gavin as 
Julius Caesar, Jean Simmons as 
Varinia, Charles Laughton as 
Sempronius Gracchus, and Tony 
Curtis as Antoninus. 

Douglas’ company Bryna      
Productions produced the film. 
Screenwriter Dalton Trumbo was 
blacklisted at the time as one of 
the Hollywood 10. Douglas pub-
licly announced that Trumbo was 
the screenwriter of Spartacus, 
and President-elect John F. Ken-
nedy crossed American Legion 
picket lines to view the film, help-
ing to end blacklisting. 

The film won four Academy 
Awards and became the biggest 
moneymaker in Universal Studios' 
history, until it was surpassed by 
Airport (1970).  

 
Production 

 
The development of Spartacus 

was partly instigated by Kirk Dou-
glas's failure to win the title role in 
William Wyler's Ben-Hur. Douglas 
read Howard Fast's novel, Sparta-
cus, which had a related theme - 
an individual who challenges the 
might of the Roman Empire - and 
was impressed enough to pur-
chase an option on the book from 
Fast with his own financing. Uni-
versal Studios eventually agreed 
to finance the film after Douglas 
persuaded Olivier, Laughton, and 
Ustinov to act in it. 

 
Filming 

 
Spartacus was to be directed 

by Anthony Mann. However, 
Douglas fired Mann at the end of 
the first week of shooting. Yet a 
year later Mann would embark on 
another epic of similar size, El Cid.  

Thirty-year-old Stanley Kubrick 
was hired to take over. He had  
already directed four feature films. 
Spartacus was a bigger project 
by far, with a budget of $12 million 
and a cast of 10,500.  

Kubrick had wanted to shoot the 
picture in Rome with cheap extras 
and resources, but Edward Muhl, 
president of Universal Pictures, 
wanted to make an example of the 
film and prove that a successful 
epic could be made in Hollywood 
itself. A compromise was reached 
by filming the intimate scenes in 
Hollywood, and the battle scenes, 
at Kubrick's request, in Spain. 

The battle scenes were filmed 
on a vast plain outside Madrid. 
Eight thousand trained soldiers 
from the Spanish infantry were 
used to double as the Roman army.  

 
Music 

 
After extensive research of 

music of that period, six-time 
Academy Award nominee Alex 
North gathered a collection of  
antique instruments that, while not 
authentically Roman, provided a 
strong dramatic effect. One theme 
is used to represent both slavery 
and freedom, but is given different 
values in different scenes, so that it 
sounds like different themes.  

 
“I’m Spartacus!” 

 
In the climactic scene, recap-

tured slaves are asked to identify 
Spartacus in exchange for lenien-
cy; instead, each slave proclaims 

himself to be Spartacus, thus 
sharing his fate. Several subse-
quent films, television shows and 
advertisements have referenced 
or parodied the iconic scene.  

 
Tony Curtis 

 
Tony Curtis (born Bernard 

Schwartz; 1925 - 2010) was an 
American film actor whose career 
spanned six decades but who 
achieved the height of his popula-
rity in the 1950s and early 1960s. 
He acted in more than 100 films 
in roles covering a wide range of 
genres.  

Although his early film roles 
mainly took advantage of his good 
looks, by the latter half of the 1950s 
he had demonstrated range and 
depth in numerous dramatic and 
comedy roles.  

He achieved his first serious 
recognition as a dramatic actor      
in Sweet Smell of Success (1957) 
with co-star Burt Lancaster. The 
following year he was nominated 
for an Academy Award for Best 
Actor in The Defiant Ones (1958) 
alongside Sidney Poitier. Curtis 
then gave what could arguably 
be called his best performance: 
three interrelated roles in the 
comedy Some Like it Hot (1959).  

That was followed by Blake 
Edwards’ Operation Petticoat 
(1959) with Cary Grant. In 1960, 
Curtis played a supporting role in 
Spartacus, which became another 
major hit for him. 

His stardom and film career 
declined considerably after 1960. 

His most significant dramatic part 
came in 1968 when he starred in 
the true-life drama The Boston 
Strangler, which some consider 
his last major film role. He later 
starred alongside Roger Moore in 
the ITC TV series The Persuaders!, 
with Curtis playing American      
millionaire Danny Wilde.  

 
Kirk Douglas  

 
Kirk Douglas (born Issur        

Danielovitch; 1916 - 2020) was 
an American retired actor,         
producer, director and author. 

After an impoverished child-
hood with immigrant parents and 
six sisters, he made his film debut 
in The Strange Love of Martha Ivers 
(1946) with Barbara Stanwyck. 
Douglas soon developed into a 
leading box-office star throughout 
the 1950s. During his career, he 
appeared in more than 90 movies.  

Douglas is known for his explos-
ive acting style, which he displayed 
as a criminal defence attorney in 
Town Without Pity (1961). 

Douglas became an international 
star through positive reception for 
his leading role as an unscrupu-
lous boxing hero in Champion 
(1949), which brought him his first 
nomination for the Academy Award 
for Best Actor. Other early films 
include Young Man with a Horn 
(1950), playing opposite Lauren 
Bacall and Doris Day, Ace in the 
Hole (1951), and Detective Story 
(1951), for which he received a 
Golden Globe nomination as Best 
Actor in a Drama. He received a 

second Oscar nomination for his 
dramatic role in The Bad and the 
Beautiful (1952), and his third 
nomination for portraying Vincent 
van Gogh in Lust for Life (1956), 
which landed him a second Golden 
Globe nomination. 

In 1955, he established Bryna 
Productions, which began pro-
du-cing films as varied as Paths 
of Glory (1957) and Spartacus 
(1960), taking lead roles in both 
films. Douglas has been praised 
for helping to break the Hollywood 
blacklist by having Dalton Trumbo 
write Spartacus with an official 
on-screen credit. He produced and 
starred in Lonely Are the Brave 
(1962), and Seven Days in May 
(1964), opposite Burt Lancaster, 
with whom he made seven films. 
In 1963, he starred in the Broadway 
play One Flew Over the Cuckoo's 
Nest, a story that he purchased 
and later gave to his son Michael 
Douglas, who turned it into an Oscar 
winning film with Jack Nicholson. 

As an actor and philanthropist, 
Douglas has received three 
Academy Award nominations, an 
Oscar for Lifetime Achievement, 
and the Presidential Medal of 
Freedom. As an author, he has 
written ten novels and memoirs.  

He is No. 17 on the American 
Film Institute's list of the greatest 
male screen legends of classic 
Hollywood cinema. 

 
Source:  

en.wikipedia.org,  
www.empireonline.com and 

www.eyeforfilm.co.uk 

Kirk Douglas and Tony Curtis films
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Nomadland 
 
Chloe Zhao’s poetic masterpiece 

is one the most acclaimed films 
of the year and a worthy winner 
of multitude awards including three 
Oscars for Best Film, Best Director 
and Best Actress for Frances 
McDormand. She plays Fern, a 
recently widowed woman in her 
sixties, who, after the devastating 
economic collapse of a company 
town in rural Nevada, packs her 
precious few possessions into her 
van and sets off on the road. It is a 
rough ride, but Fern soon embraces 
her new way of life and starts to 
make new friends along the way… 

This is only Zhao’s third film but 
her assurance and control in writing, 
directing, producing, and editing 
is hugely admirable. Her first two 
films SONGS MY BROTHERS 
TAUGHT ME (now available on 
MUBI) and THE RIDER are also 
lyrical pieces of art - stunningly 
photographed. Zhao is probably 
the first director since Terence 
Mallick to capture the immense 
beauty and vastness of the  
American landscape so effortlessly.  

This modern classic recalls 
John Steinbeck’s THE GRAPES 
of WRATH, which highlights the 
misfortunes of the poor during the 
Great Depression. McDormand is 
simply phenomenal, while Joshua 
James Richards’ perfectly framed 
compositions are beautifully com-
plimented by Ludovico Einaudi’s 
magnificent score.  

Give yourself a treat and see 
this on the big screen! 

 

Mortal Kombat 
 

The popular video game was 
originally brought to the screen in 
the nineties but failed to capture 
the audience’s imagination. Now 
first-time director Simon McQuoid 
gives the franchise a new lease 
of life with a particularly effective 
opening sequence set in Japan a 

few centuries ago, before the      
action moves to modern day 
America.  

Cole Young (Lewis Tan) is a 
Mixed Martial Arts fighter and a 
loving family man unaware of his 
heritage. But when Sub Zero (Joe 
Taslim) Outworld’s best warrior      
is sent to hunt him down Cole 
embarks on a fantastical quest to 
save the Universe… 

The plot may be familiar to the 
fans of the game, but it is rather 
confusing to say the least, but 
people who watch this kind of 
movie could not care less about 
any logic or linear narrative.  

McQuoid certainly delivers the 
goods while the spectacular action 
sequences, like in GODZILLA VS 
KONG, cry to be seen on the 
largest screen possible!  

Maya The Bee 
The Golden Erb 

This German/Australian co-
production is the third animated 
feature of the series, again with the 
same lovable characters originally 
created by Waldemar Bonsels.  

Maya, the free-spirited bee          
is eager to embark on a new           
adventure and with the help of 
her best friend Willi she sets out 
to save an ant princess… 

It is bright and colourful with       
inventive action sequences invol-
ving a battle with ants, bugs, and 
bees. The voice work is rather 
basic and unmemorable, and the 

addition of a few songs adds 
nothing to the plot. Still, this will 
provide a lot of pleasure especially 
to smaller children! 

 

Undergods 

Writer/director Chino Moya 
makes an impressive debut with 
this highly original and unpredict-
able sci-fi fantasy. It is a grey 
world in post-apocalyptic Europe 
and the story within multiply stories 
is like playing with Russian dolls. 
At the centre of it all is K (Johann 
Myers) & Z (Geza Rohrig), who 
are driving through empty streets 
in a deserted city searching for 
corpses…  

It is dark and hugely atmos-
pheric, and, in each story, myste-
rious and untrustworthy strangers 
appear out of nowhere but making 
huge impact on the lives of others. 
The stories are seemingly uncon-
nected and ideally. It’s best not to 
know too much about the plot’s 
development in advance.  

A distinct new talent with a 
striking vision!  

Servants 

Czech director Ivan Ostrochovsky 
sets the action of his fascinating 
black and white feature in 1980 
and follows the story of two young 
theological students. 

Czechoslovakia is under       
communist control and there are 
spies everywhere. In the mean-
time,  Michal and Jura struggle to 

remain pure under these dreadful 
times… 

The main premise in which 
theological students struggle to 
concentrate on their studies before 
their lives take an unexpected 
turn recalls the Russian horror VIY, 
but Ostrochovsky’s striking film 
switches the demonic power to 
that of his country’s political turmoil 
where an unseen enemy is lurking 
under communism.  

An intelligent film worth disco-
vering! 

 

A Space In Time 

A deeply moving documentary 
by Nick Taussig who co-directs 
with Riccardo Servini. He tells   
the story of his own family with 
particular emphasis on his two 
sons Theo and Oscar both diag-
nosed with an incurable disease.  

The young boys try to live a 
carefree life but under the 
shadow of Duchenne muscular 
dystrophy, a fatal muscle disorder. 
Nick is such a positive force           
of nature and thankfully he can      
pre-plan everything for the sake 
of his loving boys, even rebuilding 
their new house to accommodate 
their impending need for wheel-
chairs.  

It is a grim predicament, but   
the story is told with love and       
optimism! 

 
SOME KIND OF HEAVEN: 

This title of this engaging docu-
mentary refers to The Villages, 
America’s largest retirement com-
munity in Florida – the Disneyland 
for Retirees. At first the film looks 
more like an advert for the wealthy, 
but as we get to know some            
of the residents the film changes 
gear and goes deeper into            
examining loneliness and their 
desperate need for companion-
ship. Worth having a look!        
(Dogwoof) 

 
BLACKS CAN’T SWIM THE 

SEQUEL: To be perfectly frank         
I have never heard of the original 
A FILM CALLED BLACKS CAN’T 
SWIM, which was made last 
year. Now director Mysterax and 
writer Ed Accura set out to offer 
more analysis and probably  
even more interviews where 
black youths explain their fears 
and concerns about jumping      
into the deep end, which is fun 
but overall, the film feels repetitive 
and overextended.   

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

George Savvides 

In just four days time you will 
be able to, with the govern-
ment’s blessing, hug those 

you have been estranged from 
for far too long. What a lovely 
comforting thought. It is that 
warm fuzzy feeling that you 
hear people talk about, some-
thing akin to that first bite of 
delicious food, in my case a 
large spoonful of trifle preceded 
by the luscious lascivious lamb 
that is Kleftiko. Life is begin-
ning to look familiar again but 
the legacy of Covid for many 
is a tale of heartbreak, painful 
memories and a struggle to 
survive.  

Still Life: Untold Stories 
from Nottingham Now is a 
collection of short filmed           
vignettes in various locations 
around the city that encapsu-
late many of those emotions 
and hardships. Written by Olu 
Alakija, Alan Bennett, Nathan 
Ellis, Emteaz Hussain and Amy 
Guyler, based on interviews 
with local folk, we get a glimpse 
of the lives of everyaday people 
getting on with life in the 
shadow of a pandemic. 

Guyler’s Out of Stock is the 
first and gives us a moving      
insight  into the life of a café 
volunteer showing a film crew 
around the kitchen which is a 
place of support and comfort 
providing food and a chat for 
those in most need.  

Julie Hesmondhalgh’s       
portrayal is poignant without 
being sentimental or pitying. 
This is as much about her as 
it is the people she helps. The 
writing is well crafted and takes 
us on a journey that will be 
painfully familiar for some      
underpinned by a community 
pulling together in the hour of 
greatest need.  

Alakija’s Handle With Care 
peeps in on a lunch break of 
two delivery drivers played by 
Conor Glean and Karl Haynes. 
Different backgrounds and 
generations their life views are 
put to the test in eight minutes 
of perceptive and punchy, but 
understated, writing.  

Nathan Ellis’s Facts is the 
one with which parents and 
children will most identify.      
An eleven year old girl tries to 
make sense of a year that has 
been stolen from her.  

Amelia Harding is convincing 
and moving as the troubled 
child who longs to be with 
friends again and look forward 
to something better and 
brighter. Pimp My Ride, written 
by Emteaz Hussain, is a clash 
between Uber driver Shaz (Esh 
Alladi) and student Lauren 

(Jessica Temple) en route to 
the train station. Taxi rides are 
rarely quiet affairs and many a 
driver is a pseudo politician 
who can put the world to right. 
Lauren is having none of it 
and though the writing is sim-
plistic it nevertheless makes a 
crude point well.  

Unsurprisingly the piece that 
has received most headlines 
is Alan Bennett’s Muriel, a 
widow preparing a speech that 
she will be giving by video call 
in memory of husband George.  

Funerals and the inability      
of families to say a proper 
goodbye to loved ones is one 
of the most painful episodes  
of Covid. Frances de la Tour 
plays Muriel and even in a        
4-minute piece she manages 
to be gripping and amusing 
while she applies her make up. 
A nice touch by Bennett who 
ends the piece with a gem of 
a line. The master’s voice  
continues.  

Human resilience never 
ceases to amaze me and this 
fifty minute anthology is proof, 
were it needed, that when       
the proverbial hits the fan, 
people discover an inner 
strength both for themselves 
and others. Life does indeed 
go whatever it chucks at us.  

To distract me from more 
moribund pandemic thoughts 
I tuned into another online        
offering, The Sorrows of 
Satan billed as “a hell of a 
comedy about a devil of a  
musical.” It was filmed in the 
ballroom at Brocket Hall, one 
of those stately homes for 
which England is famed.  

Set in 1920’s London 
playwright Geoffrey Tempest 
is down on his luck when along 
comes a knight in shining        
armour, patron Prince Lucio 
Rimânez. Tempest is caught 
in a moral storm. Should he 
keep his art pure or allow him-
self to be lured by filthy lucre 
and the love of a beautiful 
woman. Decisions decisions.  

It was quite a hoot though 
some of the more subtle       
humour misfired and the      
complex plot and one trick 
pony musical joke – Tempest 
has very limited ability - made 
it feel a little self indulgent. 
Nevertheless it provided a 
tasty little morsel in advance 
of the reopening of theatres in 
a few days time.  

At long last life in 2021 is 
beginning to resemble life in 
2019. Ebi delous… 

 
STILL LIFE -  

www.nottinghamplay-
house. co.uk

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Life does  
go on... 
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We try to do what's best 
for our health in most 
ways, we try to eat 

right, sleep right, do some form 
of exercise, all for the good        
of our health and wellbeing. Yet 
many of us fail when it comes 
to mind wellbeing and its health. 
We get wrapped up and entan-
gled in emotional relationships, 
where people pull on our heart 
strings; From family members 
who are difficult, yet we endure 
because they are just that, 
'family' - if they are close, we try 
our utmost to work on the rela-
tionship as best we can; With 
others not so close, we can  
distance ourselves completely 
and just stumble across them 
on those occasional essential 
gatherings, where it can stir old 
emotional wounds, if we let it do 
so.  

In loving relationships that 
once were, or unrequited love 
where it is one sided, our feel-
ings can feel like they have 

been forced into a washer and 
spun dry over and over. The 
material is finally disintegrating, 
yet we still hang on to it for the 
last hope of wear instead of   
discarding, because it is our per-
sonal favourite. If one chooses 
another over you, it is foolish to 
be envious or resentful and dwell 
on it. They made their choice, 
for their own personal reasons, 
for whatever it may be, is it not 
better to just think, ahh well, it 
is their loss and let them get on 
with it.  

Whatever is meant to be, will 
be. Loving is unconditional and 
we can't help how we feel, but 
that doesn't mean we should 
allow ourselves to be mistreated. 
This then becomes self-inflicted 
emotional abuse if we let it be 
so.  

Another who knows how you 
may feel for them can play on 
your emotions, and this can 
play havoc with your wellbeing 
as it creates the rollercoaster 

emotions within when is it time 
to stop and put the brakes on, 
and when is it time to walk away. 
If it causes mental and physical 
pain and we can't cope, surely 
it is the time to walk away.  

If we can control, tolerate,        
or deal with the mental and 
emotional side with mild dis-
comfort and there is no physical 
adversity, then it is of personal 
choice, if we can and choose to 
sustain a friendship.  

We can love people without 
actually liking them and their 
behaviour. It is just because we 
find their behaviour offensive       
to us personally, it does not   
correspond with our own way of 
thinking or liking and we are 
displeased by it.  

Often I wonder, when friends 
ask how I still speak with people 
after misconduct as though I 
have no emotions, but it is not 
so, I most definitely do have 
emotions, that I do so. I may be 
perturbed by another one’s        

flavourless unappealing actions, 
but I personally believe that there 
is just no room for hate towards 
another. Hate is a strong word, 
we can however hate or detest 
the behaviour of another, we 
can choose to accept the bad 
behaviour, air it to the other how 
we feel of it, let it go and move 
on from it. If it is continued and if 
we cannot accept the behaviour 
of the other, it is from this point 
we choose to remove ourselves 
entirely from another, or just 
maintain a friendship but with 
caution, knowing where we stand 
and what personal armour is  

required for our own protection. 
Hate and anger holds bitter-

ness, and bitterness manifests 
toxic emotions that lead to health 
problems. How many times are 
we told not to stress over things, 
as it can make us ill. Strokes, 
heart attacks, gastrointestinal 
problems, skin complaints and 
asthma are high on the list for 
this.  

Say how you always feel, 
allow another to know, place 
the offence ball in their court 
and allow them to acknowledge 
it, and throw it back gently with 
respect or just keep it to them-

selves. We don't need the added 
drama in our lives by those who 
are discontent with their own 
life and selfishly want to bring 
you in on it, in order to disrupt 
yours, regardless of how you 
feel, because you are selfless 
and not selfish like they are, 
where your own harmony means 
nothing to them. 

Your personal armour is you, 
if you can't cope, don't walk the 
rope. 

Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Break up or make up

Cooking with Loulla Astin 
Yellow Split Peas Soup / Σούπα Λουβάνα 

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

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Yellow Split Peas Soup 
/ Σούπα Λουβάνα.  

Louvana, or Fava, is a tradi-
tional, vegan, Cypriot soup. It’s 
delicious, nutritious and very 
easy to make. 

Louvana are small, yellow 
split peas, high in protein and 
low in fat. You can substitute 
the split peas for red split lentils 
if you prefer.  

In Cyprus, they don’t really 
spice the soup up, but I do!  
This recipe is my take on it and 
it’s delicious, even if I say so 
myself! The proof is in the      
pudding as they say! 

 
Ingredients: 
 

225g yellow split peas 
6 tbsp olive oil 
1 large onion, chopped 
2 cloves garlic, chopped 
1.5 litre (2-1/2 pints) vege-

table or chicken stock (you can 
also use either 1 vegetable or 1 
chicken stock cube) 

1/2 tsp cumin + chilli flakes + 
turmeric 

Salt and pepper 
4 tbsp long grain rice, rinsed 

and drained 
Paprika + olive oil 
 

Method: 
 

Soak peas in cold water for 
30 minutes or longer. 

Heat olive oil in a large, heavy 
saucepan, and sauté the onion 
and garlic until soft. 

Drain peas and add them to 
the onions, mix well, then add 
the spices, salt and pepper.  

Cover with the hot stock and 
bring to the boil, stir and simmer 

for 35-40 minutes, stirring from 
time to time. 

Mix in the washed and drained 
rice, and continue simmering 
for 20 minutes, or until the peas 
become very soft. 

Taste the soup and blend 
until smooth - you may need to 
add more water if it’s too thick. 

Ladle into warm bowls,     
drizzle with olive oil, sprinkle 
with a little paprika and enjoy 
with crusty bread.  

 
N.B. It’s important to remember 

that the soup goes very thick 
when cold, so you will need to 
thin it down by adding some 
water. 
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Fixtures  
Thursday 13th May 2021 
Premier League 
Aston Villa v Everton 18:00 Sky Sports  
Man Utd v Liverpool 20:15 Sky Sports  
Friday 14th May 2021 
Premier League 
Newcastle United v Man City 20:00 Sky Sports  
Saturday 15th May 2021 
Premier League 
Burnley v Leeds United 12:30 BT Sport 1 
Southampton v Fulham 15:00 Sky Sports  
Brighton & Hove Albion v West Ham United 20:00 Sky Sports  
Vanarama National League 
Eastleigh v Barnet 

Sunday 16th May 2021 
Premier League 
Crystal Palace v Aston Villa 12:00 Sky Sports  
Tottenham Hotspur v Wolves 14:05 Sky Sports  
West Brom v Liverpool 16:30 Sky Sports  
Everton v Sheffield United 19:00 BT Sport  
KOPA League 
Anorthosis Famagusta v Omonia   
Komi Kebir v Olympia  
Omonia Youth v Cinar  
Nissi v Panathinaikos  
Tuesday 18th May 2021 
Premier League 
Man Utd v Fulham 18:00 Sky Sports  

Southampton v Leeds United 18:00 Sky Sports  
Brighton & Hove Albion v Man City 19:00 BT Sport  
Chelsea v Leicester City 20:15 Sky Sports  
Vanarama National League 
Solihull Moors v Barnet 
Wednesday  
19th May 2021 
Premier League 
Everton v Wolves 18:00 Sky Sports  
Newcastle United v Sheffield United 18:00 Sky Sports  
Tottenham Hotspur v Aston Villa 18:00 Sky Sports   
Crystal Palace v Arsenal 19:00 BT Sport  
Burnley v Liverpool 20:15 Sky Sports  
West Brom v West Ham United 20:15 Sky Sports 

Man City Premier  
League Champions

Manchester City were con-
firmed as Premier League 
champions for the third time in 
four seasons after second-
placed rivals Manchester United 
lost 2-1 at home to Leicester 
City on Tuesday. 
United’s defeat means City are 
10 points clear with both sides 
having three games left to play. 
City’s coronation had been de-
layed after Pep Guardiola’s side 
suffered a 2-1 home defeat by 
Chelsea on Saturday, although 
in truth they have looked un-
catchable for several months. 
It is Guardiola’s third Premier 
League title for City in his five 
seasons in charge and eighth 
domestic honour for the club. 
“This has been a season and a 
Premier League title like no 
other,” said Guardiola, referring 
to the impact of the COVID-19 
pandemic that has seen 
matches played in empty sta-
diums. “This was the hardest 
one. Despite City’s romp to the 

title they endured a tough start 
to the season after picking up 
12 points from their first eight 
games — their worst start since 
2008-09. Since then they have 
been head and shoulders 
above their rivals and after hit-
ting the top have looked unstop-
pable. 
Guardiola’s side, second-best 
to Liverpool last season, also 
won a fourth successive 
League Cup and can claim a 
treble by beating Chelsea in this 
month’s Champions League 
final. 
Manchester United had further 
delayed City’s title celebrations 
by beating Aston Villa away on 
Sunday but Leicester gave 
Guardiola’s side a helping hand 
on Tuesday. 
Even if United beaten Leicester, 
and then Liverpool on Thursday, 
City could have wrapped up the 
club’s seventh English title by 
beating Newcastle United on 
Friday. 

Omonia League 
Champions Cyprus

Omonia were presented with 
the championship trophy on 
Monday night at the GSP sta-
dium in Nicosia as the Greens 
ended the season with a 1-1 
draw against Apollon. 
The match had a festive feel to 
it, with about 3,400 partying 
fans allowed into the stadium 
(15% of the capacity). 
After a goalless first half, the 
champions went ahead through 
Kakoullis in the 62nd minute, 
but Apollon equalised with a 
penalty by Matei six minutes 
from time. 
After 36 games, Omonia fin-
ished in first place with 79 
points, followed by Apollon with 
74. AEL are third with 68 points, 
with Anorthosis fourth with 57 
points. AEK finished fifth with 

40 points and in sixth are Olym-
piacos with 47 points. 
Omonia will now play in the 
Champions League qualifiers, 
Apollon and AEL in the Europa 
League qualifiers, while the is-
land’s fourth representative in 
European competitions will be 
the winners of the Coca-Cola 
Cup final between Anorthosis 
and Olympiakos. 
Results 
Paralimni 1 Karmiotissa 1 
Nea Salamina 3 Ermis 1 
Doxa 0 Ethnikos Achna 1 
Olympiakos 2 AEL 1 
Anorthosis 0 AEK 2 
Omonia 1 Apollon 1 
Karmiotissa 1 Apoel 6 
Ermis 4 Paralimni 2

UK Cypriots win  
Leyton Orient Awards 

Leyton Orient honours UK Cyp-
riots Hector Kyprianou and An-
tony Papadopoulos with awards 
for year 2020/21. 
Hector Kyprianou young player 
of the year and young Antony 
Papadopoulos for youth team  

player of the year. Hector Ky-
prianou is a U21 Cyprus Inter-
national and is a regular in the 
Leyton Orient first team .  
Antony Papadopulos has just 
signed as a full professional 
with Leyton Orient

L/R Hector Kyprianou and AntonyPapadopoulos

The National League have re-
leased a statement regarding 
the return of spectators, mean-
ing Barnet can now start pre-
paring for the return of the Bee 
Army to The Hive London! from 
Monday 17th May. 
Clubs have been requested to 
submit an Operational Plan to 
The National League for ap-
proval. Permission must also be 
sought from their Local Au-
thority. 
Through consultation with its 

members, The National League 
has determined only home sup-
porters will be able to attend 
league matches from May 17th 
and each of the play-off elimi-
nators and semi-finals. 
Under the current plan and sub-
ject to lockdown restrictions 
being eased, we will be able to 
welcome Bees fans to our last 
two matches of the season 
against Maidenhead United 
(Tues 25th May) and Sutton 
United (Sat 29th May). 

Barnet are to  
welcome back  fans
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Community Youth Football

AEK Youth U12’s get a visit 
from Tottenham and Brazil star 
Lucas Moura at their trading 
session on Tuesday. Lucas 
praised the boys for their good 
football and attitudes and to 
continue to work hard and enjoy 

their football. 
AEK coach Stathi Marneros 
who is a friend of Lucas Moura 
said it was really good that 
Lucas took time to meet the 
boys and for them to ask ques-
tions about football, his career, 

about his famous hat trick in the 
Champions League semi final 
versus Ajax. He proved he is 
not only great player but an ex-
ceptional guy too. 
Lucas previously played for Sao 
Paulo and Paris St Germain

AEK Youth U12’s get a visit from Tottenham 
and Brazil star Lucas Moura

New Salamis Youth U11’s

New Salamis U11’s return to playing football in the Cheshunt League.

Omonia Youth

An important win for Omonia Youth Under 14 White as they remain in contention 
for the title

Omonia Youth Under 16 Girls continue to make excellent progress while enjoying 
their football

St Panteleimon FC reach  
Middlesex Premier Cup Final

St Panteleimon FC after a 
period of non football have risen 
to reach the Middlesex Premier 
Cup Final after beating Rayners 
Lane 3-1 in the semi Final and 
now will go onto play the 
winners of Kensington & Ealing 
Borough FC or FC Deportivo 
Galicia in the final. 
It was an exciting semi Final 
with both teams from the Spar-
tan South Midlands League set-
ting an example with flourishing 
good football. 
In the first ten minutes St Pan-
teleimon had two glorious 
chances one a scoring header 
that was ruled offside. And 
another a shot that hit the post 
and was cleared off the line. 
It looked as if the game was 
going to into the second half 
goalless and then in the 40th 
minute the Saints were 
awarded a free kick just outside 
the box and Javvone Molloy 
scored with an astonishing shot 
and when it seemed St Pante-

leimon were going into the 
break 1-0 up, the opponents 
Rayners Lane capitalised on a 
Saints defensive error and 
scored with Courtney Austin in 
the added time of the first half. 
Both teams were nervous about 
worrying about giving a goal 
away than scoring one and with 
five minutes to go  a pass to 

Noyan Tajbakhsh led to him 
scoring the second and in 
added time Courtney Massey 
intercepted on a mistake by two 
Rayners Lane players to go on 
his own to put the ball past the 
oncoming Rayners Lane goal-
keeper into the back of the net 
and give St Panteleimon a 
place in the final.

KOPA League
The chase still on for the Championship
The main match on Sunday 
was the championship decider 
between Komi Kebir and Anor-
thosis if Komi Kebir had won the 
game the championship would 
have been theirs. An Anorthosis 
3-2 win has changed things and 
now with two games to go Komi 
Kebir are only one point ahead. 
Komi Kebir started well with a 
goal after 15 minutes when a 
free kick from Ramiah was 
saved by the Anorthosis keeper 
and Komi's Uljan Tafa latched 
onto it and dribbled past one 
player before placing the ball 
into the net. 
Their second came in the 30th 
minute when Koray passed to 
Ramiah Mills who went on 
along run just inside the oppo-
sition half before slotting the ball 
past the oncoming keeper into 
the goal. 
Anorthosis fought back in the 
second half first with a superb 

Vas Chrisikos free kick just after 
the break Anthony Macdonald 
left on his own to score their 
second ten minutes later. 
Andre McCollins scored the 
third in the 30th minute when 
the Komi Kepper pulled off a 
great save only for the ball to 
fall at the Anorthosis  striker feet 

to shoot the ball into the back 
of the net. 
The match result leaves the two 
teams with one point between 
them fighting for the title. 
Results 
Komi Kebir 2 - 3 Anorthosis  
Cinar Spor 0 - 2 Nissi FC 
Panathinaikos 2 - 5 Akanthou

Fans at Komi Kebir v Anorthosis match
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιαννούλα Χαραλάμπους 
(Γνωστή ως Πολυξένη)  

(Από Στύλλους Αμμοχώστου, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannoula Charalambous 
(From Styllous, Famagusta)

Είναι με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της 
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και θείας Γιαννούλας Χαραλάμπους η 
οποία απεβίωσε ειρηνικά στις 2 Μαΐου σε ηλικία 86 περιτριγυρισμένη από την 

αγαπημένη της οικογένεια. Η Πολυξένη ήταν ένας εξαιρετικός και πολύ  
αγαπητός άνθρωπος, πολύ στοργικός και πάντα χαμογελαστή έφερνε χαρά 

σε όσους την γνώριζαν. Η σοφία και η άνευ όρων αγάπη της γιαγιάς  
Πολυξένης δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πάντα θα θυμόμαστε και θα λατρεύομε τις  
όμορφες αναμνήσεις που μοιρασθήκαμε μαζί της!!! Η κηδεία της αείμνηστης  
Πολυξένης θα τελεσθεί στις 20 Μαΐου 2021 στις 1.00μμ στην εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, London Ν9 0LP... Και θα ακολουθήσει η ταφή 

στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP.  
Λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Καλοδεχούμενες εισφορές εις μνήμη της  
αείμνηστηςΠολυξένης θα μπορούσαν να γίνουν στο σύνδεσμο Macmillan.  
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ αγαπημένη μας και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει!! 
Οι τεθλιμμένοι: Παιδιά: Πανίκος Οικογενειακώς, Χαράλαμπος, Νίκος, Μαρία, 

εγγονή Γιαννούλα/Jenny, αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 

It is with heartfelt sorrow that we announce the death of Yiannoula 
Charalambous who passed away peacefully on 2 May 2021 with her 
family by her side. She was an extraordinary, sweet and kind person, 
who was loved by all that knew her and had a profound influence on 

our lives. Her wisdom and unconditional love will always be and 
never forgotten. 

The family invites you to a service on Thursday 20 May at  
St Demetrius Church, Logan Road, Edmonton, N9 0LP at 10am  

followed by a graveside service at Edmonton Cemetery,  
Church Street, N9 9HP. 

Flowers are welcomed. Donations to Macmillan, who provided care 
and support to her and the family, in memory of Yiannoula, can be 

made on the day of the service. Donations will be gratefully received 
using the donation box inside the church.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni (Lenia) Antoniou 
(From London)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the death 
of our beloved wife, grandmother, mother, daughter, sister and auntie 
Eleni (Lenia) Antoniou who died on the 19th April 2021 at the age of 61.  

Lenia as she was known, was born in London on the 
29th November 1959.  

She leaves behind her husband, Nick, daughters Eva and Paula, 
granddaughter Lenya, mother Eva, sister Doulla, nieces’ and nephews. 

There are no words that can express the depth of our grief or the  
immeasurable loss of our beautiful, beloved Lenia. Lenia’s warmth, 
compassion and unconditional love will be forever missed by her 

family and friends. She was a woman who always took great pride in 
herself and her home, her infectious smile filled every room she  

entered with light and love. Lenia cherished, cared for and loved her 
family dearly, her kindness and grace will be treasured and  

remembered always. For all time we will honour and remember her 
and the wonderful memories we shared. 

The funeral will take place on Tuesday, 18 May 2021,11.00am at  
The 12 Apostles Church, Kentish Lane, Brookman’s Park, Hatfield, 
AL9 6NG and the burial at Hoddesdon Cemetery, 135 Ware Road, 

Hoddesdon, EN11 9AE, 1pm. 
Flowers can be sent to the undertakers, Demetriou & English Funeral 

Directors, 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG. 
Due to covid 19 restrictions, the attendance at the church is by  

invitation only. 29.11.1959 – 19.04.2021

05.11.1934 - 02.05.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Σταύρος Πιττόρτης  
(από του Μόρφου, Κύπρος)

 Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπητού μας Σταύρου 
Πιττορτή, που απεβίωσε τη Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 από καρδιακή ανακοπή.  

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο, Παναγιώτα και τα παιδιά της, Κυριάκος και  
Δρ. Χαράλαμπο, Χίλντα και τα παιδιά της, Τόνι, Κρίστιαν, Γουίλιαμ, Λίαν, 4 εγγόνια,  

4 αδέλφια, και μυριάδες συγγενείς και φίλους, όλοι απαρηγόρητοι από τον ξαφνικό θάνατό του.  

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021,1 μ.μ., στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου (Παναγίας), Trinity Road, Wood Green, Λονδίνο, N22 8LB.  

Η ταφή θα ακολουθήσει στις 2.30 μ.μ., στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street,  
Λονδίνο, N9 9HP.  

Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Stavros Pittordis  
(From Morphou, Cyprus)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the death of our beloved 
Stavros Pittordis whom passed away on Good Friday 30th of April 2021 due to Cardiac 
Arrest. His bereaved loved ones, left in mourning, Panayiota and her children, Kyriacos 

and Dr Charalambos, Hilda and her children, Tony, Christian, William, Leanne,  
4 grandchildren, 4 siblings and a myriad of relatives and friends, all devastated and 

heartbroken at his untimely death.  
The funeral service will be held at 1pm, on Friday the 21st of May 2021, within  

The Greek Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God (Panagia),  
Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB.  

The burial service will follow at 2.30pm, at Edmonton Cemetery, Church Street, London, 
N9 9HP.  

In place of flowers, philanthropic donations are welcomed and a facility for such will be 
available on the day. 

Συλλυπητήρια
Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η Παροικιακή και οι οικογένειες 

Αντρέα Γρηγορίου και Πάμπου Χαραλάμπους  

εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους 

της Κωνσταντίας Αρέστη από την Αχερίτου που  

απεβίωσε στις 17 Απριλίου 2021 σε ηλικία 77 ετών. 

Αιωνία της η μνήμη. 

† MEMORIAL 
We celebrate next Sunday 16.05.2021, at 

the Greek Orthodox Church of  
St. Demetrius, 2 Logan Road, London  

N9 0LP, the 6 month memorial service of 
our beloved and unforgettable wife, 

mother, grandmother and great grand-
mother Christalla Markou.  

We invite all those who honor her memory 
to attend . Eftichios husband, children: 

Angie, Gina, Markou and Eve, son in law 
Chris, grandchildren Krystal, Eftyhia,  

Mikaella, Alex and Costa, great  
granddaughter Maria and relatives. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Κωνσταντίνος «Ντίνο» Αθηνοδώρου 
(από τη Χλώρακα, Πάφος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Constantinos ‘Dino’ Athinodorou 
(From Chloraka, Paphos)

It is with great sadness we announce the passing of our beloved husband, father and 
grandfather, Constantinos Athinodorou.   

He leaves behind his wife Andriana, his two daughters Phaedra and Melinda, sons in 
law Gez and Jon and six grandchildren Joseph, Louis, Rosa, Anna, Leo and Alfie.   

He was a respected member of the Cypriot community, and owner of the well-known  
accountancy firm Athins & Co, on Ballards Lane, Finchley.  He worked right until the end 

of his life – he enjoyed his work and valued his clients and friendships enormously.  
He was kind, generous, and always positive and was loved by everyone who knew him. 

He was a wonderful, loving husband, father and grandfather, so proud of his children 
and grandchildren who will miss his warm personality, his jokes, and always smiling 

face.  He will be deeply missed by his family and friends and we will confirm the details 
of his funeral in due course. 

15.05.1933 – 07.05.2021

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, 
Κωνσταντίνος Αθηνοδώρου που απεβίωσε στις 7 Μαΐου 2021, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω τη 
σύζυγό του Ανδριάνα, δύο κόρες,  Φαίδρα και Μελίντα, γαμπρούς Gez και Jon και έξι εγγόνια, 

Ιωσήφ, Λούης, Ρόζα, Άννα, Λέον και Άλφι. 
Ήταν ένα σεβαστό μέλος της κυπριακής παροικίας και ιδιοκτήτης της γνωστής  

λογιστικής εταιρείας Athins & Co, στο Ballards Lane, Finchley. Εργαζόταν μέχρι το τέλος της ζωής 
του, απολάμβανε τη δουλειά του και εκτιμούσε τους πελάτες και τις φιλίες του αφάνταστα.  
Ήταν ευγενικός, γενναιόδωρος και πάντα θετικός και αγαπούσε όλους όσους τον γνώριζαν. 

 Ήταν ένας υπέροχος, στοργικός σύζυγος, πατέρας και παππούς, τόσο περήφανος για τα παιδιά 
και τα εγγόνια του, που θα τους λείψει η ζεστή προσωπικότητά του, τα αστεία του, και το πάντα 

χαμογελαστό πρόσωπο.  
Θα λείψει σε όλη την  οικογένεια και στους φίλους του. 

Λεπτομέρειες για την κηδεία θα ανακοινωθούν αργότερα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Σιάττης 
(από το Αρναδί Αμμoχώστου) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Siattis  
(From Arnadi, Famagusta)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
husband, father, brother and uncle Kyriacos Siattis on Thursday 29th April 

2021, at the age of 87. He leaves behind his wife Melia (Beba), his  
daughter Christina, son Bambos, brother Nicos and family, many relatives 
and friends. The funeral will take place on Friday 28th May 2021 at 1pm  

at the Greek Orthodox Church of St.Mary, Trinity Road, Wood Green,  
London N22 8LB and the burial at New Southgate Cemetery Brunswick 

Park Road London N11 1JJ.  
Flowers or donations for Myasthenia Gravis are welcome.

01.09.1933-29.04.2021

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 29.04.2021,  
ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, αδελφός και θείος Κυριάκος  

Σιάττης σε ηλικία 87 ετών. Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1952.  
Ήταν εξαίρετος χαρακτήρας και διακρινόταν για την εργατικότητα, τη φιλοξενία 
και την αγάπη προς την οικογένεια και τους συνανθρώπους του. Αφήνει τη  
σύζυγό του Μηλιά (Πέπα) από το Τρίκωμο, Αμμοχώστου, τη θυγατέρα του  

Χριστίνα, τον υιό του Πάμπο, τον αδελφό του Νίκο και οικογένεια,  
τα αδελφότεκνά του και πολλούς άλλους συγγενείς και αμέτρητους φίλους  

οι οποίοι τον υπεραγαπούσαν.  
Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 28.05.2021 και ώρα 1.00μμ από την  

Εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB και η 
ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road London N11 1JJ.  

Λουλούδια ή εισφορές για το Myasthenia Gravis είναι ευπρόσδεκτα.
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 † MEMORIAL SERVICE
The 3 months memorial service of our  

beloved and dearly missed husband, father, 
grandfather and brother  

Neophytos Nicolaou 
(Erimi, Limassol)  

 
will take place on Sunday 16.05.2021  

at the Greek Orthodox Church of St. Mary,  
Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB.  
 

Memory eternal 
 

† NOTE OF THANKS  
 

We would like to thank all those who  
attended the funeral service, made  

donations sent all the lovely flowers, their 
condolences or participated in any other 

way to our deep grief. 
 

His wife, children, grandchildren and 
siblings.

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
16.05.2021, στην Εκκλησία της  

Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 
London N22 8LB, το 3μηνο  

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
μας και αξέχαστού συζύγου,  
πατέρα, παππού και αδελφού  

 

Νεόφυτου Νικολάου 
(Ερήμη, Λεμεσό)  

 
Αιωνία του η μνήμη 

 

 † ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 

έκανα εισφορές, κατέθεσαν στεφάνια, 
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα 
ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε 

άλλον τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 
  

Η σύζυγός, παιδιά, εγγόνια, και  
αδελφές.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παύλος Ερωτοκρίτου 
(από Αραδίππου)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pavlos Erodokridou 
(from Aradippou)

It is with great sadness that the family of Pavlos Erodokridou 
shares the news of his passing on April 28th, at the age of 78. 
His unforgettable smile and his unfailing kindness to all those 
that knew him will be greatly missed. 
Pavlos bravely fought a two-year battle with cancer but lost the 
war due to complications from the disease. 
He came to England at the age of 18, where he met his wife of 
51 years, Betty. As well as his love for his wife, children and 
many, many, many friends, Pavlos will be remembered for  
taking pleasure in his allotment that he tended for 35 years.  
His chickens will miss him too! 
His funeral will be held on Wednesday 19th May at 12.30 at 
The Greek Orthodox Church of St John the Baptist on  
Wightman Road and from there onto Tottenham Cemetery, 
White Hart Lane. 

Με μεγάλη λύπη, η οικογένεια του Παύλου Ερωτοκρίτου μοιράζεται  
μαζί σας την είδηση του θανάτου του στις 28 Απριλίου, σε ηλικία 78 
ετών. Το αξέχαστο χαμόγελό του και η ανεξέλεγκτη καλοσύνη του σε 
όλους όσους τον γνώριζαν θα λείψει πολύ. 
Ο Παύλος πολέμησε γενναία για δύο χρόνια με τον καρκίνο, αλλά 
έχασε την μάχη λόγω επιπλοκών από την ασθένεια. 
Ήρθε στην Αγγλία σε ηλικία 18 ετών, όπου γνώρισε τη σύζυγό του  
για 51χρόνια , Μπέτυ. Εκτός από την αγάπη για τη σύζυγό του, τα 
παιδιά του και πολλούς, πολλούς φίλους, τον Παύλο θα τον θυμού-
νται όλοι  για την χαρά και ικανοποίηση που έπαιρνε όταν εργαζόταν 
στο χωραφάκι (allotment )του θα για 35 χρόνια. Επίσης θα λείψει και 
στις όρνιθες που διατηρούσε! 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 19 Μαΐου στις 12.30 στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο 
Wightman Road και ταφή στο κοιμητήριο του Tottenham, White Hart 
Lane.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Ναυσικά Ευαγγέλου 
(από Γαλάτα, Λευκωσία, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Nafsika Evangelou  
(from Galata, Lefkosia Cyprus)

Its with great sadness and heavy heart that we announce 
that our beloved Nafsika Evangelou died on the 8 of May 
2021 at the age of 91. she was born on 03/10/1930 in  
Galata, Lefkosia Cyprus. 
She moved to England in 1962 and in 1979 she opened 
Nea Salamina FC in Haringey which then changed name 
to Nafsika's Restaurant. She leaves behind her daughter 
Alexandra, her son Bambos and his wife Haroulla. She 
also leaves behind her 5 grandchildren, Andreas, Michael, 
Natalie, Andrew and Costaki as well as her 2 great  
grandchildren Marcus and Theo. 
Her funeral will take place on Thursday 13th May in her 
home town of Galata. 
She will be truly missed by many. 
Sleep well yiayia mou 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά, ανακοινώνουμε ότι η  
αγαπημένη μας Ναυσικά Ευαγγέλου απεβίωσε στις 8 Μαΐου 
2021, σε ηλικία 91 ετών. Γεννήθηκε στις 03/10/1930 στη  
Γαλάτα, Λευκωσία Κύπρου. Μετακόμισε στην Αγγλία το 1962 
και το 1979 άνοιξε το εστιατόριο Νέα Σαλαμίνα FC στο  
Χάρινγκεï, το οποίο στη συνέχεια μετονόμασε σε εστιατόριο 
Ναυσικά. Αφήνει την κόρη της Αλεξάνδρα, γιο της Πάμπο  
και τη σύζυγό του Χαρούλα ως επίσης 5 εγγόνια, Ανδρέα,  
Μιχάλη Νάταλι, Ανδρέα και τον Κωστάκη, 2 μεγάλα  
δισεγγόνια της Μάρκο και Θίο. 
Η κηδεία της θα γίνει  την Πέμπτη 13 Μαΐου στην Γαλάτα, 
Κύπρο. Θα λείψει πραγματικά σε πολλούς. 
Αναπαύσου εν ειρήνη  γιαγιά μου.03.10.1930 - 08.05.2021

15.01.1943- 28.04.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόδουλος Αθανάση Τοουλή 
(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Christodoulos Athanassi Toouli 

(from Rizokarpasso, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και προγιαγιάς Μαρούλλα Γεννάρη που απεβίωσε την Κυριακή  

2 Μαΐου 2021 σε ηλικία 87 ετών. 
Αφήνει τις κόρες της Μυροφόρα, Αγγελική και Χαρούλλα, εγγόνια, Βαρβάρα, 

Μαρία, Άντρια, Γιώργο, Αδάμ, Μάριο, Κίκη, Κλίτο και Άντρη, δισέγγονα  
Γιάννης, Μαρίνα, Κρίστιαν, Αναστασία και Παναγιώτα, γαμπρό Χαράλαμπος,  

αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 στις 13:00 στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γιάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, Haringey 

Ladder, London N8 0LY και η ταφή στις 2.30μμ, στο κοιμητήριο του  
New Southgate Cemetery,  Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί μετά, στο χολ της εκκλησίας. 
Λουλούδια και εισφορές είναι ευπρόσδεκτες για το The North London Hospice.

Μαρούλλα Γεννάρη  
(από Επτακώμη, Αμμοχώστου) 

Μαρία (Λούλλα) Νεοφύτου 
(από Λευκωσία) 

Αναγγέλλουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας θείας και φίλης  

Μαρίας (Λούλλας) Νεοφύτου, 
 η οποία απεβίωσε στο Λονδίνο την Μεγάλη 
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 σε ηλικία 93 ετών.   
Η κηδεία της θα γίνει στο Λονδίνο στην  

εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green την 
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στη 1 μ.μ. και η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate στο  
Λονδίνο. 

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς και φίλοι. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

21.11.1927-27.04.2021

It is with great sadness that we announce that our beloved husband, 
father, grandfather and friend Christodoulos Athanassi Toouli passed 
away suddenly at home at the age of 89. 
He leaves behind his wife Panayiota, his children Katina and Andrew, 
and his grandchildren Alexandra, John, Christian and Gabriel. 
He was born in Rizokarpasso, Cyprus, and moved to the UK 70 years 
ago. He and Panayiota were married on May 21 1955. 
He was a family man and adored his wife, his children and his  
grandchildren, as well as his other relatives and friends. He loved to 
travel around the world and specially to visit Cyprus. He also enjoyed  
gardening and barbequing. Before he retired, he was a restaurateur. 
His funeral will take place on 13 May at 10am at The Twelve Apostles 
Greek Orthodox Church, Kentish Ln, Brookmans Park, Hatfield, AL9 
6NG, UK. Due to the pandemic only 30 mourners can attend the  
funeral service. Please bear with us as we will contact family and 
friends to organize who is coming to his funeral service. 
His burial will take place at 11.30am New Southgate Cemetery and 
Crematorium, Brunswick Park Rd, London, N11 1JJ, UK.  
Social distancing rules apply.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα, παππού και φίλου Χριστόδουλου Αθανάση Τοουλή, που απεβίωσε  
ξαφνικά στο σπίτι του, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του  
Παναγιώτα, τα παιδιά του Κατίνα και Ανδρέα, τα εγγόνια του Αλεξάνδρα, Τζον, 
Κρίστιαν και Γαβριήλ. Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου, μετακόμισε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από 70 χρόνια και παντρεύτηκε την  Παναγιώτα 
στις 21 Μαΐου 1955. Ήταν οικογενειάρχης  και λάτρευε τη γυναίκα του,  
τα παιδιά του και τα εγγόνια του, καθώς και τους άλλους συγγενείς και φίλους 
του. Του άρεσε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και ειδικά να επισκέπτεται την 
Κύπρο. Του άρεσε επίσης η κηπουρική και το μπάρμπεκιου.  
Πριν συνταξιοδοτηθεί, ήταν εστιάτορας. Η κηδεία του θα τελεσθεί  στις  
13 Μαΐου στις 10 π.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία των Δώδεκα  
Αποστόλων, Kentish Ln, Brookman’s Park, Hatfield, AL9 6NG, UK.  
Ένεκα των περιορισμών της πανδημίας μόνο 30 άτομα μπορούν να  
παρευρεθούν στην εκκλησία. Σας παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους 
όπως δείξουν κάποια κατανόηση, καθώς θα  επικοινωνήσουμε μαζί, έτσι ώστε 
να είμαστε εντός αυτού του ορίου. Η ταφή του θα γίνει στις 11.30πμ στο  
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, Λονδίνο, N11 1JJ, UK.  
Πάντοτε κρατώντας τα μέτρα κοινωνικών αποστάσεων. 09.10.1931-24.04.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σωτήρης Καμπανέλλας  
(από το Πατρίκι και Κώμη Κεπήρ)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sotiris Cambanellas  
(from Patriki and Komi Kebir)

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved husband, father, grandfather and brother Sotiris 
Cambanellas who passed away on the 28 March 2021 at the 
age of 71.  
He leaves behind his wife, Kleopatra, 3 children, Silvana,  
Andreas and Maria, son in law, Petros. 2 grandchildren,  
Kleopatra and Theodore and his brother Dino. He was a kind 
hard working family man, who will be greatly missed by all 
those who knew him. The funeral will be held on Tuesday  
18 May 2021 at St Mary’s Church, Wood green, 1.00pm and 
the burial at New Southgate Cemetery. Instead of flowers the 
family kindly request donations to  
organisations and charities that Sotiris supported to 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/ 
silvana-cambanellas?utm_term=eXjEnpGvW 
Or to the following bank account: 02987937,  
Sort code: 04-00-04

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Σωτήρη Καμπανέλλα που 
απεβίωσε στις 28 Μαρτίου 2021 σε ηλικία 71 ετών. Αφήνει πίσω,  
τη σύζυγό του, Κλεοπάτρα, 3 παιδιά, Σιλβάνα, Αντρέα και Μαρία,  
γαμπρό, Πέτρο, 2 εγγόνια, Κλεοπάτρα και Θεόδωρο και τον αδερφό 
του Ντίνο. 
Ήταν ένας καλός εργατικός οικογενειάρχης, ο οποίος θα λείψει πολύ 
σε όλους εκείνους που τον γνώριζαν. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 στην Εκκλησία της  
Παναγίας Wood green, 1.00μμ και την ταφή στο κοιμητήριο του  
New Southgate. 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά, εισφορές σε 
οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα που υποστήριξε ο Σωτήρης  
και μπορούν να το κάνουν στο σύνδεσμο 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/ 
silvana-cambanellas?utm_term=eXjEnpGvW 
Ή στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: 02987937,  
Κωδικός ταξινόμησης: 04-00-0414.01.1950-28.03.2021

04.03.1934-02.05.2021
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