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Επιτροπή συντήρησης παρακαταθήκης
Αρχιεπισκόπου Γρηγόριου

Κύπρος και Ην. Βασίλειο προεδρεύουν
Πανευρωπαϊκού Φόρουμ για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
και προαγωγή των δικαιωμάτων
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην
Κύπρο.
Ειδική αναφορά, έκανε και "στη
θεσμοθέτηση της πολιτικής
συμβίωσης για ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια, καθώς και
στις ποινικές ρυθμίσεις για καταπολέμηση της ομοφοβικής και
τρανσφοβικής ρητορικής μίσους, αλλά και για στους επιβαρυντικούς παράγοντες στην

Πρώτα ευχόμαστε
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ!
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει συσταθεί προσωρινή Επιτροπή, από πρώην συνεργάτες του αείμνηστου
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου
και παράγοντες της Ομογένειας,
για συντήρηση της Μνήμης και
Παρακαταθήκης του. Η Επιτροπή, εκτιμώντας την πολύχρονη, καθοριστική και πολύπλευρη προσφορά του στην
πρόοδο και ευημερία της Ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
έχει προγραμματίσει ως πρωτο
της μέλημα και έργο, τη συγγραφή της Βιογραφίας του.

Έχει αναθέσει στον γνωστό
συγγραφέα Λεωνίδα Λεωνίδου
όπως επιληφθεί του έργου αυτού. Στη διάρκεια της έρευνάς
του, η οποία έχει ήδη αρχίσει, ο
συγγραφέας περισυλλέγει αρχειακό υλικό εκτός από εκείνο
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, και
άλλο από τις Ελληνορθόδοξες
κοινότητες, από στελέχη Συνδέσμων και Οργανώσεων, από
Εκπαιδευτικούς και άλλους παράγοντες της Ομογένειας.
Κάνουμε θερμή έκκληση όπως
όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν
στο έργο αυτό, να επικοινωνήσουν με τον συγγραφέα
(07850712966) και (Gregorios@nostos.com) για τηλεφω-

νική ή διαδικτυακή μαρτυρία ή
αποστολή αρχειακού υλικού
(σχετικών πληροφοριών, εγγράφων, περιοδικών, φωτογραφιών κλπ) για σημαντικά γεγονότα ή εκδηλωσεις τα οποία θα
μπορούσαν να περιληφθούν
στο σύγγραμμα.
Ευελπιστώντας στη βοήθεια,
συμμετοχή και συμπαράστασή
σας στο έργο αυτό, έχετε τους
εγκάρδιους χαιρετισμούς μας
και τις ευχές μας.
Εκ μέρους της Επιτροπής
Κύπρος Νίκολας, Πρόεδρος
Φωτογραφίες: Δώρος Παρτασίδης

Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο
προεδρεύουν του Πανευρωπαϊκού Φόρουμ του Δικτύου των
Εθνικών Σημείων Επαφής (IDAHOT+ Forum) των χωρών κρατών Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Φόρουμ διοργανώνεται,
μέσω
τηλεδιάσκεψης,
με
αφορμή την παγκόσμια μέρα
κατά της ομοφοβίας και της
τρανσφοβίας.
Η Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, Έμιλυ Γιολίτη,
καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους των κρατών μελών του
Συμβουλίου της Ευρώπης, των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, του Ακαδημαϊκού και του
Επιχειρηματικού κόσμου, επι-

σήμανε πως η δύσκολη φετινή
χρονιά, λόγω της έξαρσης της
πανδημίας, επηρέασε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ωστόσο, κάποιες κοινωνικές ομάδες έχουν
επηρεαστεί περισσότερο,.
Είναι για αυτό το λόγο, συνέχισε, "που πρέπει να ενταθούν
οι συλλογικές προσπάθειες για
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ομάδων
του πληθυσμού".
Η Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφέρθηκε στην ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για
προαγωγή των δικαιωμάτων
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας καθώς
και στις θετικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων για σεβασμό

επιμέτρηση της ποινής σε περίπτωση που μια εγκληματική
πράξη ενέχει ομοφοβικά ή τρανσφοβικά κίνητρα".
Η κ. Γιολίτη είπε πως η νομική
αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, θα αποτελέσει ακόμα ένα
μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση του σεβασμού των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
Το φόρουμ είναι η πρώτη από
μια σειρά πρωτοβουλιών και
δράσεων που θα γίνουν φέτος
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
ενώ το επόμενο Φόρουμ θα
πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

3 | Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Θανάτοι από COVID-19

Θέσεις Εργασίας

Αυξάνονται οι κενές θέσεις εργασίας

Την ανάκαμψη της βρετανικής
οικονομίας απειλούν να ανακόψουν οι ελλείψεις εργαζομένων
για τη στελέχωση των βρετανικών επιχειρήσεων, φαινόμενο
που επιδεινώθηκε εξαιτίας της
πανδημίας αλλά και της αποχώρησης της χώρας από την Ε.Ε.
Σύμφωνα με στοιχεία του Chartered Institute of Personnel and
Development και της εταιρείας
Adecco, τα οποία επικαλείται η
εφημερίδα Guardian, ο ρυθμός
προσλήψεων που σχεδιάζουν
να κάνουν το επόμενο διάστημα

οι εταιρείες θα φθάσει σε υψηλό
οκταετίας, λόγω του ανοίγματος,
ήδη από τη Δευτέρα, κλάδων
της οικονομίας όπως αυτός της
φιλοξενίας και του λιανεμπορίου
σε Αγγλία και Ουαλλία. Ωστόσο,
τα τμήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού των εταιρειών,
παρατηρούν μία απότομη μείωση του αριθμού των Ευρωπαίων εργαζομένων που απασχολούνται στις βρετανικές
επιχειρήσεις, με τον κίνδυνο της
έλλειψης υπαλλήλων να ελλοχεύει.
Αλλα στοιχεία που προέρχονται
από την εταιρεία αναζήτησης
θέσεων εργασίας Adzuna, δείχνουν πως στην ιστοσελίδα της
υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 18% σε σύγκριση με έξι εβδομάδες πριν.
Παρά την προσφορά θέσεων
εργασίας, η εταιρεία προειδοποίησε πως παρατηρείται μία
απότομη μείωση του ενδιαφέ-

ροντος όσων αναζητούν εργασία από το εξωτερικό. O αριθμός όσων ψάχνουν εργασία και
προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική μειώθηκε στο μισό, καταγράφοντας πτώση περίπου 250.000
ατόμων από τον Φεβρουάριο
του 2020, λίγο πριν δηλαδή την
εξάπλωση του κορωνοϊού στην
περιοχή της Βρετανίας.
Μιλώντας στην εφημερίδα
Guardian, ο συνιδρυτής της
εταιρείας Αντρου Χάντερ ανέφερε πως «υπάρχει έντονος
ανταγωνισμός για την εύρεση
εργαζομένων, με αρκετούς του
κλάδου φιλοξενίας αλλά και του
λιανεμπορίου να έχουν εγκαταλείψει αυτούς τους τομείς, στρεφόμενοι σε πιο ασφαλείς εργασίες, μετά και τις αναταραχές
στην αγορά την προηγούμενη
χρονιά». Επίσης, πρόσθεσε
πως «αρκετά λιγότεροι εργαζόμενοι του εξωτερικού αναζητούν
απασχόληση στη Βρετανία, με

θάνατοι από κορωνοϊό στη Βρετανία
το ενδιαφέρον για την εύρεση
θέσεων εργασίας στη χώρα μας
να έχει φθάσει στο μισό σε
σχέση με την περίοδο πριν από
την πανδημία, προκαλώντας
ισχυρό πλήγμα σε αυτές τις βιομηχανίες. Πλέον οι βρετανικές
επιχειρήσεις δεν μπορούν να
βασίζονται σε εργαζομένους του
εξωτερικού για να καλύψουν
κενά στις θέσεις εργασίας».
Μία ηχηρή ένδειξη των ελλείψεων που παρατηρούνται στη
Βρετανία είναι και οι ΗΠΑ οι
οποίες αντιμετωπίζουν το ίδιο
πρόβλημα. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να
προσλάβουν υπαλλήλους, καθώς όσοι ψάχνουν δουλειά δεν
ενδιαφέρονται για τον κλάδο της
φιλοξενίας εξαιτίας των χαμηλών μισθών, της ανησυχίας για
θέματα υγείας αλλά και της ενόχλησης των πελατών σχετικά με
τα υγειονομικά μέτρα που έχουν
επιβληθεί κατά της πανδημίας.

Σε 152.919 ανεβάζουν τον
αριθμό των θυμάτων του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο
από την αρχή της πανδημίας τα
νεότερα εβδομαδιαία στοιχεία
από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS).
Ο απολογισμός αυτός βασίζεται
στην αναγραφή της COVID-19
ως αιτίας θανάτου στα επίσημα
ληξιαρχικά πιστοποιητικά.
Ο επίσημος κυβερνητικός απολογισμός τοποθετεί τον αριθμό
των νεκρών της πανδημίας στη

χώρα στους 127.684.
Η σημαντική απόκλιση οφείλεται στο ότι το Υπουργείο Υγείας
προσμετρά μόνο θανάτους επιβεβαιωμένων φορέων που
έχουν συντελεστεί εντός 28 ημερών από τη θετική διάγνωση.
Σύμφωνα με το ONS, ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων από
κορωνοϊό σε μία ημέρα σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου, όταν
1.477 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους.
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας
η χειρότερη ημέρα ήταν η 8η
Απριλίου 2020 με 1.461 θανάτους.
Στην καταμέτρηση θανάτων
λόγω κορωνοϊού σε Αγγλία και
Ουαλία για την πιο πρόσφατη
εβδομάδα, έως τις 7 Μαΐου, το
ONS αναφέρει 129 θύματα, μείωση της τάξης του 37% σε
σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Πονοκέφαλο για την κυβέρνηση προκαλεί η παραίτηση νοσηλεύτριας από το NHS
Στις πρώτες σελίδες των περισσότερων
εφημερίδων της Τετάρτης (19/05/2021)
δημοσιεύονται φωτογραφίες της Τζένι
ΜακΓκί, της νοσοκόμας του NHS
(Εθνικό Σύστημα Υγείας), η οποία φρόντιζε τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με
κορωνοϊό.
Η βρετανική εφημερίδα Guardian γράφει ότι η νοσηλεύτρια, εγκαταλείπει τη
δουλειά της, έχοντας αγανακτήσει από
την αντιμετώπιση εκ μέρους της κυβέρνησης των εργαζόμενων στον υγειονομικό τομέα.
Η Τζένι ΜακΓκί, από τη Νέα Ζηλανδία,
ήταν μία από τις δύο νοσηλεύτριες που
επέλεξε για να απονείμει τα εύσημα ο
Τζόνσον, για τη φροντίδα που του πρόσφεραν την περίοδο που βρισκόταν στο
νοσοκομείο, τον περασμένο Απρίλιο,
όταν, όπως είχε πει ο ίδιος, το Εθνικό
Σύστημα Υγείας (NHS) του έσωσε τη
ζωή.
Ο Guardian αναφέρει ότι εκτός από την
“προσβολή”, μετά την απόφαση της κυβέρνησης ο μισθός των εργαζομένων
στον τομέα της υγείας στην Αγγλία να
αυξηθεί μόνο κατά 1%, η νοσοκόμα πιέστηκε από το προσωπικό του πρωθυπουργού να λάβει μέρος σε μια φωτογράφιση για ένα "χειροκρότημα του
NHS", ενώ όταν επισκέφθηκε την Ντάουνινγκ Στριτ είχε την εντύπωση ότι ο
λόγος της επίσκεψης ήταν για ένα “ιδιωτικό ευχαριστώ” από τον Μπόρις Τζόνσον.

Παρά τους φόβους για την ινδική μετάλλαξη, αποφασισμένη είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει στην άρση όλων
των περιορισμών.
Την Τρίτη (18/05/2021), η Daily Express τόνιζε ότι “είμαστε πολύ κοντά
στην ελευθερία”, ενώ η Daily Mail επέκρινε τους αποκαλούμενους "αρνητές
των εμβολίων" ότι με τη στάση τους
απειλούν την επάνοδο στην κανονικότητα.
Τόρις βουλευτές, γράφει η Mail , προτρέπουν τον πρωθυπουργό να μην επιβραδύνει το σχέδιό του για την ολοκληρωτική άρση των περιορισμών Covid
μόνο και μόνο για χάρη αυτών τους
οποίους αποκαλεί" μια μικρή ομάδα αντι
εμβολιαστών".
Η Mail παραθέτει τη δήλωση υπουργού
που προτίμησε να διατηρήσει την ανωνυμία του ότι “η 21η Ιουνίου έχει σφηνωθεί στο μυαλό των ανθρώπων ότι είναι ημερομηνία ελευθερίας”.
"Eπιτέλους, έχουν πάρει το
μήνυμα" - ο κύριος τίτλος
στην εφημερίδα Metro, η
οποία σημειώνει ότι ακόμα
και οι σκεπτικιστές όσον
αφορά τη χρήση των εμβολίων τώρα εμβολιάζονται,
συμπεριλαμβανομένων
10.000 ανθρώπων την περασμένη εβδομάδα στο
Μπόλτον.
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι οι πρεσβευτές της ΕΕ

θα συμφωνήσουν αύριο να επιτρέψουν
σε πλήρως εμβολιασμένους Βρετανούς
παραθεριστές να “πετάξουν” στην Ευρώπη, χωρίς την ανάγκη τεστ Covid ή
καραντίνας.
Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι επικεφαλής
της British Airways και του αεροδρομίου
Χίθροου προέτρεψαν την κυβέρνηση
να αποκαλύψει εκ των προτέρων ποιες
χώρες σκοπεύει να προσθέσει στη λεγόμενη πράσινη λίστα της - ώστε οι οικογένειες να μπορούν να προγραμματίσουν για αργότερα τις καλοκαιρινές
διακοπές τους.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Χίθροου
υπογραμμίζει στην Telegraph ότι ο τρέχων κατάλογος των μόλις 12 προορισμών χωρίς καραντίνα – στους οποίους
περιλαμβάνεται και ο δημοφιλής τουριστικός προορισμός της Πορτογαλίας αναγκάζει τους επιβάτες να καταβάλλουν υψηλές τιμές και να έχουν περιορισμένες

επιλογές, για κρατήσεις της τελευταίας
στιγμής.
Ένα μεγάλο βήμα για την επάνοδο
στην κανονικότητα έγινε την περασμένη Δευτέρα
Στην Αγγλία, μετά από μήνες επιτρέπεται ξανά το άνοιγμα των εσωτερικών
χωρών της εστίασης και η συνάθροιση
έξι ατόμων που δε συγκατοικούν σε
κλειστό δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Το
όριο συναθροίσεων σε υπαίθριους χώρους αυξάνεται στα 30 άτομα.
Τη Δευτέρα (17/05/2021) άνοιξαν επίσης τα ξενοδοχεία και τα μουσεία, επιτρέπονται οι θεατές σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε θεάματα και συναυλιακούς
χώρους με συγκεκριμένα όρια ως προς
τη χωρητικότητα (έως 1.000 θεατές σε
κλειστό χώρο και έως 10.000 σε ανοιχτό
χώρο και μεγάλα γήπεδα).
Με τον τίτλο, “ Βρετανία - Μη τα τινάξεις
όλα στον αέρα!”, η Daily Mail συνοψίζει
τον εορταστικό αλλά
συγκρατημένο τόνο
που υιοθέτ η σ α ν
π ο λ λ ά
από
τα
πρωτοσέλιδα καθώς σηματοδοτούν
την τελευταία χαλά-

ρωση των περιορισμών του lockdown.
"Απολαύστε την ελευθερία με μια μεγάλη δόση προσοχής",
υπογραμμίζει η Daily Express που
προβάλλει τα σχόλια του Μπόρις Τζόνσον σχετικά με την άρση των απαγορεύσεων στις κοινωνικές συναναστροφές, στους εναγκαλισμούς μεταξύ
συγγενών και φίλων και στις συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους.
Η Daily Telegraph σημειώνει ότι ο
πρωθυπουργός κάλεσε όλους να “παίξουν υπεύθυνα το ρόλο τους”, εν μέσω
ανησυχιών ότι η εξάπλωση της ινδικής
παραλλαγής τροφοδοτείται από ανθρώπους που αρνούνται να εμβολιαστούν.
“Εμβολιαστείτε" – το μήνυμα της Sun η οποία ισχυρίζεται ότι η το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα εντατικοποιηθεί
καθώς οι παμπ ανοίγουν ξανά για εσωτερική κατανάλωση αλκοόλ.
Αρκετοί ειδικοί στον τομέα της υγείας
έχουν κάνει σαφές στον Guardian ότι
οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να
συναντώνται σε εξωτερικούς χώρους,
παρά τη χαλάρωση των περιορισμών
για να αποτρέψουν την ινδική παραλλαγή.
Ο ιστότοπος της Independent είναι επίσης επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι
εάν ο περασμένος χρόνος μας έχει διδάξει κάτι, "είναι ότι η χαλάρωση του
αποκλεισμού πολύ νωρίς σημαίνει μόνο
ένα άλλο, σκληρότερο, lockdown αργότερα".
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Υπουργός Υγείας Τζορτζ Γιουστίς

Ταξιδιωτικές οδηγίες

«Ναι» στα ταξίδια στις «πορτοκαλί» χώρες, αλλά «όχι« στις διακοπές «Δεν αποκλείονται τοπικά lockdown»,

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον
ξεκαθάρισε ότι οι διακοπές σε
χώρες που περιλαμβάνονται
στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα της βρετανικής κυβέρνησης
εξακολουθούν να απαγορεύονται.
«Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι είναι
μία πορτοκαλί χώρα. Δεν είναι
μία χώρα στην οποία θα πρέπει
να πηγαίνουν για διακοπές. Ας
είμαι πολύ ξεκάθαρος για αυτό.

Αν κάποιοι παρόλα αυτά πάνε
σε χώρα της πορτοκαλί λίστας,
αν απαραιτήτως χρειάζεται να
πάνε για κάποια επείγουσα οικογενειακή ή άλλη έκτακτη υπόθεση, τους παρακαλώ να έχουν
κατά νου ότι θα πρέπει να θέτουν εαυτό σε απομόνωση για
δέκα ημέρες όταν επιστρέψουν
και αυτή η περίοδος απομόνωσης θα επιβάλλεται με πρόστιμα έως και 10.000 λιρών»,
δήλωσε ο κ. Τζόνσον.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός

επιχείρησε με αυτή τη δήλωση
να διαλύσει τη σύγχυση που
επικρατεί στη χώρα του αναφορικά με το κατά πόσο επιτρέπονται τελικά τα διεθνή ταξίδια
αναψυχής σε χώρες στην πορτοκαλί λίστα, όπως η Κύπρος,
η Ελλάδα και οι περισσότεροι
δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί.
Είχε προηγηθεί το πρωί της
Δευτέρας η δήλωση του Υπουργού Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις ότι οι κάτοικοι της Βρετανίας μπορούν να επισκεφθούν
«πορτοκαλί» χώρες για να δουν
συγγενείς και φίλους.
Ο κ. Γιούστις με τη σειρά του
είχε επιχειρήσει να διευκρινίσει
προηγούμενη προειδοποίηση
του Υπουργού Υγείας Ματ Χάνκοκ, ότι τα ταξίδια στις χώρες
της πορτοκαλί λίστας πρέπει να
αποφεύγονται.
Παράγοντες της ταξιδιωτικής
βιομηχανίας έχουν επικρίνει την
κυβέρνηση για τη σύγχυση που
έχει προκληθεί, καθώς η 17η
Μαΐου είχε προαναγγελθεί ως
ημέρα επανέναρξης των διε-

θνών ταξιδιών αναψυχής, έστω
με περιορισμούς κατά την επιστροφή στη Βρετανία.
Τελικά, όπως σημείωσε και εκπρόσωπος της κυβέρνησης, η
οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών είναι πως
«δεν πρέπει να ταξιδεύει κανείς
στις χώρες της πορτοκαλί ή της
κόκκινης λίστας».
Πάντως τη Δευτέρα, σύμφωνα
με τους Times, πραγματοποιήθηκαν περίπου 150 πτήσεις
από τη Βρετανία προς «πορτοκαλί» προορισμούς.
Υπάρχουν δε καταγγελίες ότι
στα βρετανικά αεροδρόμια οι
ταξιδιώτες προς χώρες της
πράσινης λίστας τοποθετούνται
σε ουρές για ελέγχους και αποσκευές μαζί με αφίξεις από χώρες οι οποίες δεν κρίνονται
ασφαλείς από τη βρετανική κυβέρνηση.
Ο Πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον δήλωσε, εξάλλου, ότι
παρά την ανησυχία για την αυξημένη διασπορά της ινδικής
μετάλλαξης, δε βλέπει για την
ώρα κάτι οριστικό που να τον
κάνει να πει ότι πρέπει να
υπάρξει παρέκκλιση από τον
οδικό χάρτη που ορίζει πλήρη
άρση των περιορισμών στις 21
Ιουνίου.
«Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί και κρατάμε τα πάντα
υπό πολύ στενή παρατήρηση.
Θα ξέρουμε πολύ περισσότερα
σε λίγες ημέρες», πρόσθεσε ο
κ. Τζόνσον.

λέει ο υπουργός Περιβάλλοντος

Ο υπουργός περιβάλλοντος του
Ηνωμένου Βασιλείου Τζορτζ Γιουστίς δεν απέκλεισε την πιθανότητα επιβολής τοπικών lockdown ως απάντηση στην πολύ
μεταδοτική ινδική μετάλλαξη.
Ο κ. Γιουστίς δήλωσε στο Sky
News ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκλείσει την καραντίνα
ορισμένων περιοχών, αν και οι
περιορισμοί μειώνονται αλλού.
Είπε ότι οι υπουργοί ήθελαν
ακόμη να προχωρήσει η προγραμματισμένη άρση των περιορισμών στην Αγγλία στις 21
Ιουνίου, αλλά «δεν μπορούμε
ποτέ να αποκλείσουμε ότι μπορεί να χρειαστεί καθυστέρηση».
Ερωτηθείς εάν ήταν δυνατόν για

τμήματα της χώρας να άρουν
τους περιορισμούς στις 21 Ιουνίου, ενώ άλλα να εξακολουθούν να τους εφαρμόζουν, ο κ.
Γιουστίς είπε: «Αυτό θα ήταν μια
επιλογή και δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε τίποτα, προφανώς, σε αυτό το στάδιο. Αλλά
το προτιμώμενο αποτέλεσμα είναι να διπλασιάζουμε πραγματικά και να αυξάνουμε τα ποσοστά εμβολιασμού σε εκείνες τις
περιοχές που έχουν αυτά τα
προβλήματα, ώστε να τους δώσουμε την ανοσία που χρειάζονται οπότε δεν θα έχουν
ανάγκη lockdown».
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ΔΕΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η «ΙΔΕΑ» ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΡΑΤΩΝ

«Καμένο χαρτί» η Βρετανική φόρμουλα
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
«Καμένο χαρτί» είναι πλέον οι σχεδιασμοί στο
Βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών για προώθηση
της ιδέας «μέσης λύσης» στο Κυπριακό, μεταξύ
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) και
λύσης δυο κρατών, θέση την οποία επισήμως
έθεσε πλέον στο τραπέζι των συνομιλιών, με την
ενθάρρυνση της Άγκυρας, ο εθνικιστής Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.
Ενόψει της Άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης του
Απριλίου στη Γενεύη, η Βρετανική διπλωματία
επιχείρησε να παρέμβει σε μια προσπάθεια να
«συμβιβάσει τα πράγματα», στην πραγματικότητα
επιχείρησε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Γιατί
η «ιδέα» που πλάσαρε ο ίδιος ο Βρετανός
υπουργός Εξωτερικών ήταν ένα συνταγματικό
έκτρωμα. Δεν μπορεί να υπάρχει «μέση λύση»
μεταξύ της διχοτομικής λύσης δυο κρατών και της
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) που
αφορά ένα κράτος με μια διεθνή προσωπικότητα
και μια κυριαρχία.
Στις θέσεις των Βρετανών υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, έστω κι αν προσήγγιζαν τη θέση του
Προέδρου Αναστασιάδη για αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή ομοσπονδία. Από την πρώτη στιγμή
ξεκαθάρισε πως απορρίπτει τέτοιες «νεοφανείς»
ιδέες, το ΑΚΕΛ δια του Τουμάζου Τσελεπή, Μέλους του Π.Γ. της Κ.Ε. και Επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού του Κόμματος.
Με αφορμή τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για
ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, οι Βρετανοί επιχείρησαν να αφήσουν στο κείμενο ερωτηματικά ως προς τη βάση διαπραγμάτευσης για
τη λύση του Κυπριακού. Ο Τουμάζος Τσελεπής
σε δηλώσεις του επισήμανε σχετικά ότι αφαιρέθηκε η πρώτη παράγραφος του διατακτικού μέρους του προηγούμενου ψηφίσματος, η οποία
έλεγε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν
από το σημείο έμειναν με την κοινή διακήρυξη,
τις συγκλίσεις και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα.
Θα πρέπει να μας ανησυχήσει, τόνισε, ότι έχουμε
μια βάση διαπραγμάτευσης αλλά πλέον αρχίζουν
διάφορα περίεργα όπως τα περί κυριαρχικής ισότητας με τα οποία φλερτάρουν οι Βρετανοί, ίσως
θεωρώντας ότι θα λύσουν το Κυπριακό βρίσκοντας μια μέση απόσταση μεταξύ ενός κράτους

και δυο κρατών, κάτι υπογράμμισε, που θα καταλήξει σε ένα μεγάλο φιάσκο.
Οι εκτιμήσεις του Τ. Τσελεπή επιβεβαιώθηκαν με
τα όσα διαδραματίστηκαν στη Γενεύη με τον Τατάρ να θέτει επίσημα τη θέση για λύση δυο κρατών και τους Βρετανούς να μην αντιδρούν στο
γεγονός πως η θέση αυτή βρίσκεται εκτός των
παραμέτρων που το ίδιο το Συμβούλιο Ασφαλείας
του οποίου η Βρετανία είναι Μόνιμο Μέλος έχει
καθορίσει με τα Ψηφίσματα και τις Αποφάσεις για
λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

δεν θέλουν «πλήρη ανατροπή» των συνταγματικών ρυθμίσεων του 1960. Μόνιμη έγνοια τους είναι να διατηρούν τα «δικαιώματα» τους που θεωρούν ότι απορρέουν από τις τότε συμφωνίες
και αφορούν τις στρατιωτικές βάσεις τους στο
νησί.
Με τις δυο πλευρές στην Πενταμερή της Γενεύης
να εφαρμόζουν «σκληρή γραμμή» και να θέτουν
τις μαξιμαλιστικές τους θέσεις ενόψει «δεύτερου
γύρου» συνομιλιών σε μια νέα Πενταμερή που
θα συγκαλέσει μετά τις βουλευτικές εκλογές της

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ…
Ενώ οι «ιδέες» της συζητούνταν στους διπλωματικούς κύκλους ακόμη και στις συζητήσεις ενόψει
της Πενταμερούς, η Βρετανική διπλωματία δεν
αισθάνθηκε την ανάγκη να διαψεύσει οτιδήποτε
παρά μόνο όταν άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και κυρίως η Ρωσία διαμήνυσε
πως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές παρεμβάσεις για ανατροπή της βάσης αναζήτησης λύσης
στο Κυπριακό που είναι η Διζωνική, Δικοινοτική
Ομοσπονδία, εδέησε το Λονδίνο να ξεκαθαρίσει
πως δεν υπάρχει «Βρετανικό σχέδιο» λύσης του
Κυπριακού.
Βεβαίως κανείς δεν είχε κάνει αναφορά σε σχέδιο
παρά μόνο σε παρεμβάσεις για φόρμουλες που
θα ικανοποιούσαν τους διχοτομιστές της Άγκυρας
αλλά και όσους στην Ελληνοκυπριακή Κοινότητα
φλερτάρουν με ρυθμίσεις που να μην αλλοιώνουν
το σημερινό (και σ’ αυτή την περίπτωση διχοτομικό) στάτους κβο. Οι Βρετανοί προφανώς και

30ης Μαίου, ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες,
η Βρετανική διπλωματία έκρινε πως πλέον οι
«ιδέες» της «είναι ένα καμένο χαρτί» και το έκαψε.
Αρχικά δια της Υφυπουργού Εξωτερικών κας
Γουέντι Μόρτον και στη συνέχεια δια του εδώ
Ύπατου Αρμοστή Stephen Lillie, το Λονδίνο αναγκάστηκε σε διπλωματικό ελιγμό δηλώνοντας
πως «δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο» στο τραπέζι.
Σε συνέντευξή της στην εβδομαδιαία εφημερίδα
«Καθημερινή» η κα Μόρτον και ερωτηθείσα για
βρετανική πρωτοβουλία που εμφανίστηκε πρόσφατα η Βρετανίδα Υφυπουργός ανέφερε: «Ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο ή
πρότυπο στο τραπέζι». «Το μόνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε, πρόσθεσε, είναι να ενθαρρύνουμε τις πλευρές να δείξουν ευελιξία για συμβιβασμό που αναζητεί και το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».
Ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο ή

πρότυπο στο τραπέζι, δηλώνει η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον, σημειώνοντας πως το μόνο που προσπαθήσαμε να
κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις πλευρές να
δείξουν την ευελιξία για συμβιβασμό που αναζητεί
και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών.
Σε συνέντευξή της στην εβδομαδιαία εφημερίδα
«Καθημερινή» την Κυριακή η κ. Μόρτον εκφράζει
επίσης την άποψη σε σχέση με το ρόλο της ΕΕ
στην πενταμερή διάσκεψη ότι «ο ΓΓ των ΗΕ και
τα μέρη είναι αυτοί που πρέπει να συμφωνήσουν
στη συμμετοχή».
Ερωτηθείσα για βρετανική πρωτοβουλία που εμφανίστηκε πρόσφατα η Βρετανίδα Υφυπουργός
αναφέρει ότι ότι «ξεκαθαρίζω ότι δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο ή πρότυπο στο τραπέζι». «Το μόνο
που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τις πλευρές να δείξουν ευελιξία για συμβιβασμό που αναζητεί και το Σ.Α. των Η.Ε.», προσθέτει.
Στην ίδια γραμμή πλεύσης για το «Βρετανικό σχέδιο» κινείται, όπως είναι αναμενόμενο και η εδώ
Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία. Το θέμα έθεσε στη
διάρκεια συνάντησης του χθες Τετάρτη με τον
Βρετανό Ύπατο Αρμοστή Stephen Lillie, ο Γ.Γ.
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Σε δηλώσεις του και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, είπε ότι δεν υπάρχει βρετανικό σχέδιο,
αλλά ιδέες και απόψεις, όπως ενδεχομένως έχουν
και άλλες εμπλεκόμενες χώρες.
Ανέφερε πως όταν είχαν συζητήσει πριν κάποιους
μήνες αυτές τις απόψεις είχαν διατυπώσει διαφορετική άποψη. «Τώρα τα πράγματα βρίσκονται
σε ένα διαφορετικό στάδιο, έχουμε από τη μια
την απαράδεκτη τουρκική αξίωση για λύση δύο
κρατών ή συνομοσπονδίας, και τη δική μας ανάγκη για επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Εδώ
ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, είπε ο Άντρος Κυπριανού.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Α. Κυπριανού είπε πως οι τελευταίες δηλώσεις Ερντογάν
εκτός από προκλητικές είναι και πάρα πολύ ανησυχητικές, σημειώνοντας πως ανησυχητική είναι
και η χλιαρή μέχρι και ανύπαρκτη αντίδραση από
τη διεθνή κοινότητα σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις και πρόσθεσε ότι η Κύπρος θα περάσει
ένα θερμό καλοκαίρι.

ΑΚΕΛ-ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Πρόεδρος να αναλάβει πρωτοβουλίες

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ απηύθυνε έκκληση στον
Πρόεδρο Αναστασιάδη να αναλάβει πρωτοβουλίες, λέγοντας πως είναι ένα να κατηγορούμε την
Τουρκία για τις απαράδεκτες αξιώσεις στο Κυπριακό και να μην τις αποδεχόμαστε, και είναι
άλλο να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, που να
δημιουργούν προϋποθέσεις για αύξηση των πιθανοτήτων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
«Απλώς με το να κατηγορούμε την Τουρκία δεν
επιτυγχάνουμε την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, χρειάζεται να αναληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες να πειστεί τη τουρκική πλευρά ότι θα
είναι προς δικό της όφελος να αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις πάνω στο συμφωνη-

μένο πλαίσιο λύσης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο δυνατό», είπε.
Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ εξήγησε πως η πρωτοβουλία
θα πρέπει να περιλαμβάνει ευελιξία στα θέματα
τακτικής στη βάση της πρότασης που είχαν επιδώσει στον Πρόεδρο από τον περασμένο Δεκέμβρη. Κάλεσε εκ νέου τον Πρόεδρο "έστω και την
υστάτη" να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να αναλάβει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις διαπραγματεύσεως ή πλήρους
αποκάλυψης της τουρκικής αδιαλλαξίας.
Ο Α. Κυπριανού είπε πως η ενέργεια του Προέδρου της Δημοκρατίας να ενημερώσει τα μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τη Γραμματεία

του ΟΗΕ, τον ίδιο τον ΓΓ του Οργανισμού και άλλους, αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο
Κυπριακό κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
για να προσθέσει ότι «δεν είναι αρκετό να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές απαράδεκτες αξιώσεις και τις τουρκικές προκλήσεις».
Το ΑΚΕΛ, είπε ο Α. Κυπριανού, εδώ και 4 χρόνια
προειδοποιούσε «ότι θα φτάναμε σ’ αυτό το σημείο εάν δεν αναλαμβάναμε πρωτοβουλίες και
αν δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες, που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις να λύσουμε το Κυπριακό, η διαιώνιση αυτού του αδιεξόδου, το μόνο
που θα πετύχει, είναι να μας φέρνει όλο και πιο
κοντά στη διχοτόμηση. Αυτή είναι η μεγάλη μας
ανησυχία».
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Eurovision η Κύπρος

Ειδήσεις σε 2’

Κύπρος Eurovision
Στον τελικό της Eurovision, το
Σάββατο, 22 Μαΐου πέρασε η
Κύπρος, με το τραγούδι El Diablo και μετά την εξαιρετική εμφάνιση επί σκηνής της Έλενας
Τσαγκρινού.
Από τον Α΄ ημιτελικό της Τρίτης, μαζί με την Κύπρο κατάφεραν να θα βρίσκονται στον
τελικό το Αζερμπαϊτζάν, το Βέλγιο, το Ισραήλ, η Λιθουανία, η
Μάλτα, η Νορβηγία, η Ρωσία,
η Σουηδία και η Ουκρανία.
Από τον τελικό του Σαββάτου
έμειναν εκτός η Αυστραλία, η
Κροατία, η Ρουμανία, η Βόρεια
Μακεδονία.
Σήμερα Πέμπτη θα διεξαχθεί ο
Β΄ ημιτελικός της διοργάνωσης,
στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα με την Στεφανία και το
«Last Dance».

Τεχνική Επιτροπή
Υγείας
Ομοιομορφία στα μέτρα που
λαμβάνονται, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, στα σημεία διέλευσης μεταξύ των
ελεύθερων και των κατεχόμενων περιοχών επιδιώκει να πετύχει η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία.
Ο Ε/κ συμπρόεδρος της Επιτροπής, Λεωνίδας Φυλακτού,
δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως προγραμματίζεται την Παρασκευή
συνεδρίαση της Επιτροπής
μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση του θέματος της λειτουργίας των σημείων διέλευσης.
Συζητούμε για να μπει ομοιομορφία σε σχέση με τα μέτρα
που λαμβάνονται στα σημεία
διέλευσης, με σκοπό αυτό να
εφαρμοστεί άμεσα, αλλά και
για να εφαρμοστούν επιδημιολογικοί δείκτες- επιστημονικά
κριτήρια που να καθορίζουν
ανά πάσα στιγμή τα μέτρα σε
ότι αφορά τις διελεύσεις, ανέφερε ο κ. Φυλακτού.
Είπε πως η ε/κ πλευρά έχει
υποβάλει κάποιες εισηγήσεις
πριν ένα μήνα σε σχέση με τα
θέματα αυτά και αναμένεται να
παρουσιαστούν και οι εισηγήσεις της τ/κ πλευράς για να συζητήσουν και να υπάρξει κατάληξη.
Όταν γίνει αυτό, ανέφερε, θα
υπάρξει μια κοινή εισήγηση
που θα παραπεμφθεί στους
ηγέτες των δυο πλευρών για
να αποφασίσουν.

Τουρισμός

Αισιοδοξία για την νέα τουριστική περίοδο στην Κύπρο, εκφράζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

Ελπίδες και αισιοδοξία αναφορικά με τη
νέα τουριστική περίοδο στην Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα του εμβολιαστικού προγράμματος, εξέφρασε
την Τετάετη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας
ύστερα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με φορείς του τουρισμού, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως
«βρισκόμαστε σε δρόμο που οδηγεί με
ελπίδα σε μια σημαντική ανάκαμψη του
τουριστικού προϊόντος το οποίο είναι ένα
από τα ισχυρότερα ατού της κυπριακής
οικονομίας».
Χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντική» τη
συνάντηση που είχε με τους τουριστικούς φορείς, για να εξετάσουμε όπως
είπε «τις προοπτικές της χώρας μας σε
ένα από τους πιο σημαντικούς, δημιουργικούς, αλλά και οικονομικούς συντελεστές της προκοπής της χώρας. Έχουμε

διαδράμει τα διάφορα σχέδια που έχει
εκπονήσει η κυβέρνηση για ενίσχυση της
ανάδειξης της Κύπρου ως τουριστικού
προορισμού, μέσα από μια σειρά προληπτικών μέτρων που προηγούνται
πολύ πέραν – ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα - πολλών άλλων ανταγωνιστών στον τουριστικό τομέα».
Πρόσθεσε ότι εκεί που επικέντρωσε την
προσοχή του κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ήταν «οι σχετικές κινήσεις στα
πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για τον
τουρισμό μέσα από συγκεκριμένες δράσεις» ενώ ανέλυσε «το ποιες είναι και
πώς εντάσσονται οι πολιτικές μας όσον
αφορά τον τουρισμό, με τη συμμετοχή
της Κύπρου στο Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας της ΕΕ» που εξήγγειλε
τη Δευτέρα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ακόμα ότι «μεταξύ των δράσεων περι-

λαμβάνεται η αναβάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων των ορεινών και της
υπαίθρου, η αναβάθμιση υπηρεσιών
υγείας και ευεξίας στα τουριστικά καταλύματα σε όλη την επικράτεια, η αναβάθμιση εστιατορίων και καταστημάτων
που αφορούν τις γαστρονομικές συνήθειες του τόπου μας και η δημιουργία
αυθεντικών, βιωματικών εμπειριών στα
ορεινά και στην ύπαιθρο».
Ανέφερε ακόμα ότι εξετάστηκαν και «τα
διάφορα προβλήματα που αναφύονται
ως αποτέλεσμα των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που παίρνουμε και
που έχουν φέρει τη χώρα μας στα πιο
υψηλά επίπεδα επιτυχούς αντιμετώπισης της πανδημίας. Αυτό είναι που θέλουμε να αξιοποιήσουμε τόσο προς τη
βρετανική και ρωσική (αγορά) όσο και
προς όλες τις χώρες, προκειμένου να
βοηθήσουμε στην ανάδειξη της Κύπρου
ως τουριστικού προορισμού».
Ταυτόχρονα εξέφρασε την εκτίμηση πως
«από τη σημερινή σύσκεψη (Δευτέρα),
την ανταλλαγή απόψεων και τις θέσεις
που έχουν εκφραστεί, είμαστε σε ένα
δρόμο που οδηγεί με ελπίδα, σε μια σημαντική ανάκαμψη του τουριστικού προϊόντος που είναι ένα από τα ισχυρότερα
ατού της κυπριακής οικονομίας».
Ερωτηθείς κατά πόσον στη σύσκεψη συζητήθηκαν τρόποι θωράκισης της Κύπρου από τις νέες μεταλλάξεις του ιού,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε
πως συζήτησαν «και τρόπους θωράκισης, αλλά και τρόπους αναβάθμισης της

χώρας όσον αφορά τις επιτυχίες της στα
θέματα αντιμετώπισης της πανδημίας,
με δεδομένα κάποια κριτήρια που υιοθετούνται από τον Ευρωπαϊκό ή και τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Φαρμάκων, έτσι
ώστε να ξεπεραστούν προβλήματα που
τεχνηέντως δημιουργούνται ως αποτέλεσμα κοινών κριτηρίων που έχουν υιοθετηθεί».
Κληθείς να αναφέρει πόσο αισιόδοξος
είναι για τη καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε
ότι «πάντοτε με επιφύλαξη και λαμβανομένης υπόψη της ταχύτητας του εμβολιαστικού προγράμματος, πιστεύω ότι
δικαιούμαστε να διατηρούμε και ελπίδες
και αισιοδοξία».
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι είναι
πεποίθηση φορέων τουρισμού ότι δεν
θα υπάρξει επί του παρόντος άνοιγμα
των οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος είπε
ότι «τα οδοφράγματα, το άνοιγμα ή μη,
έχει σχέση με την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, αλλά και των κατεχομένων περιοχών» και συνεπώς είπε
«δεν πρέπει να συγχέεται το ένα με το
άλλο».
Η σύσκεψη της Δευτέρας, σημείωσε
«είχε στόχο να δει πώς διασφαλίζεται,
μέσα από την ορθή επιδημιολογική αντιμετώπιση, η ενθάρρυνση της έλευσης
τουριστών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Όσον η επιδημιολογική κατάσταση δεν
το επιτρέπει δεν θα υπάρξουν ανάλογα
βήματα» κατέληξε.

Εντοπισμός ινδικού και νοτιοαφρικανικού στελέχους

Η Κύπρος περνά στην ανάκαμψη, δηλώνει ο ΥΠΟΙΚ

χου και Πρόληψης Νόσων (ECDC) και
το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου, ενημερώθηκε ότι σε εξειδικευμένες εξετάσεις που έγιναν σε δείγματα
θετικών στον ιό SARS-CoV-2 για την
ανίχνευση στελεχών του ιού, ανιχνεύθηκαν το βρετανικό στέλεχος σε 131 δείγματα, το ινδικό στέλεχος σε τέσσερα
δείγματα και το νοτιοαφρικανικό στέλεχος σε δύο δείγματα.
Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με τα δείγματα όπου εντοπίστηκε το ινδικό και το
νοτιοαφρικανικό στέλεχος, σημειώνεται
ότι αφορούν πολίτες από χώρες της
Γκρίζας Κατηγορίας (τρίτες χώρες) που
έφτασαν κατόπιν εξασφάλισης ειδικής
άδειας.
«Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα
άτομα αυτά είχαν αφιχθεί από την Ινδία
(3 άτομα), το Πακιστάν (1 άτομο), τις Φιλιππίνες (1 άτομο) και το Νεπάλ (1
άτομο) και είχαν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για υποχρεωτικό
περιορισμό 14 ημερών. Με τη θετικοποίησή τους, μεταφέρθηκαν στον ειδικό
χώρο απομόνωσης στην Τερσεφάνου
και δεν είχαν επαφές με άλλα άτομα».

2021 υπολογίζεται στο -1,6% σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
Σημείωσε πως η επίδοση της κυπριακής
οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο είναι
και αυτή τη φορά, έστω και ελαφρώς,
καλύτερη από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης, ο
οποίος σύμφωνα με την Eurostat, φτάνει
το -1,8%.
Ο κ. Πετρίδης χαρακτήρισε άξιο αναφοράς το γεγονός ότι το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους κατά το πρώτο τρίμηνο του
2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο, δηλαδή το 4ο τρίμηνο του
2020, παρουσίασε αύξηση της τάξης
του 2,0% σε σύγκριση με συρρίκνωση
0,6% σε επίπεδο ευρωζώνης.
Ο Υπουργός είπε στη συνέχεια πως ο
περιορισμός της συρρίκνωσης του ΑΕΠ
του πρώτου τριμήνου στο -1,6% είναι
κατά πολύ βελτιωμένος από την αρχική
εκτίμηση του Υπουργείου Οικονομικών
και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η κυπριακή οικονομία για το 2021 θα επιταχυνθεί από την αρχική εκτίμηση ύψους
3,7% σε ρυθμό μεταξύ 4,5%-5,0%.

Τον εντοπισμό του ινδικού στελέχους
του κορωνοϊού σε τέσσερα δείγματα και
του νοτιοαφρικανικού στελέχους σε δύο
δείγματα, ανακοίνωσε το Υπουργείο
Υγείας, σημειώνοντας παράλληλα ότι
αφορούσαν όλα άτομα που αφίχθηκαν
στην Κύπρο από τρίτες χώρες και βρίσκονταν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού ενώ μετά την θετικοποίησή
τους μεταφέρθηκαν στον ειδικό χώρο
απομόνωσης στην Τερσεφάνου και δεν
είχαν επαφές με άλλα άτομα. Εξακολουθεί επίσης να εντοπίζεται στην κοινότητα
το βρετανικό στέλεχος.
Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο αναφέρει ότι κατόπιν ενημέρωσης που
έλαβε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγ-

Η Κύπρος περνά στην ανάκαμψη και
στην ανάπτυξη, με στυλοβάτες την ιδιωτική πρωτοβουλία, τους εργαζομένους
και τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, τονίζοντας πως το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους, κατά το πρώτο 3μηνο
του 2021 σε σχέση με το προηγούμενο
3μηνο, παρουσίασε αύξηση της τάξης
του 2%. Εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση
ότι η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας για το 2021 θα ανέλθει 4,5%-5,0%.
Ο Υπουργός Οικονομικών, σε δηλώσεις
του στο Υπουργείο, είπε αρχικά πως
σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους για το πρώτο τρίμηνο του
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Άρση lockdown

Πότε ανοίγουν τα θερινά σινεμά, πότε αρχίζουν οι συναυλίες

Οι νέες «ανάσες» ελευθερίας, εκτός από
το άνοιγμα της εστίασης και την απελευθέρωση των υπερτοπικών μετακινήσεων, περιλαμβάνουν την επανεκκίνηση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Έτσι, μετά
το άνοιγμα των μουσείων, έρχεται η
σειρά των θερινών κινηματογράφων την
Παρασκευή 21 Μαΐου και εν συνεχεία η
«σκυτάλη» παραδίδεται στις 28 Μαΐου
σε ζωντανές θεατρικές και μουσικές παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους.
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη
λειτουργία των χώρων αυτών ανακοί-

νωσε προ ημερών ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική
ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας.
Θερινά σινεμά
Αύριο Παρασκευή 21 Μαΐου επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά, με:
Κενό χώρο (κενή θέση) ανά δύο καθήμενους και πληρότητα μέχρι 75%.
Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που
προσέρχονται μαζί στις δύο θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός

Αθήνα/Πορεία

Πορεία υπέρ των Παλαιστινίων

Συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής
Άμυνας και πορεία προς τις πρεσβείες
του Ισραήλ και των ΗΠΑ πραγματοποίησε το απόγευμα της Κυριακής η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) σε ένδειξη αλληλεγγύης
προς τους Παλαιστινίους εν μέσων των
βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας.
Στη συγκέντρωση στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας απηύθυνε χαιρετισμό ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Μαρουάν Τουμπάσι, τονίζοντας ότι «ο λαός
μας χρειάζεται την επείγουσα παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ώστε να
σταματήσουν οι σφαγές των τελευταίων
ημερών».
«Επιδιώκουμε μία δίκαιη λύση που θα
επιτρέψει τόσο στους Παλαιστινίους όσο
και στους Ισραηλινούς να ζήσουν σε

συνθήκες καλής γειτονίας στα κυρίαρχα
ανεξάρτητα κράτη τους, βάσει της αρχής
της λύσης των δύο κρατών στα σύνορα
πριν από το 1967 [σύμφωνα με τη διεθνή συναίνεση και τις αποφάσεις του
ΟΗΕ]. Αυτό περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων και το δικαίωμα επιστροφής των Παλαιστινίων προσφύγων
βάσει του ψηφίσματος 194 του ΟΗΕ»
επισήμανε.
Στη συγκέντρωση παρέστη και ο γενικός
γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
«Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την
αλληλεγγύη μας στον σκληρά δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό από τις εγκληματικές επιθέσεις του Ισραήλ που γίνονται με τις πλάτες των Αμερικανών, του
ΝΑΤΟ, της ΕΕ» δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.
«Απαιτούμε εδώ και τώρα η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, με
βάση την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015. Απαιτούμε να απεμπλακεί
η Ελλάδα από όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που βάζουν σε μεγάλους κινδύνους το λαό και τη χώρα μας»
ανέφερε.

χώρος.
Μη διεξαγωγή διαλείμματος κατά την
προβολή.
Υποχρεωτική ταξιθεσία και
Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Συναυλίες, παραστάσεις, μουσεία
Την Παρασκευή 28 Μαΐου επανεκκινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους, υπενθύμισε
ο Νίκος Χαρδαλιάς.
Ήδη από τις 14 Μαΐου επαναλειτουργούν και τα μουσεία με τους εξής κανόνες:
• 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκομένων
• 1 άτομο ανά 15 τμ και επισκέψεις ομάδων έως 8 ατόμων, εκτός αν πρόκειται
για οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες
και τέκνα).
«Επιστροφή» του ερασιτεχνικού
αθλητισμού
Σε ό,τι αφορά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό τα επόμενα βήματα ανοίγματος
έχουν ως εξής:
• Από 17/5 να ξεκινήσουν οι αθλητικές
ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε

μικρά, σταθερά γκρουπ έως δέκα (10)
ατόμων για 3 εβδομάδες.
• Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.
• Από 01/06/2021 να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας σε γκρουπ των
6 (αντί για γκρουπ των 2 που είναι μέχρι
τώρα).
• Από 07/06/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο
υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.
• Την έναρξη των ιπποδρομιών στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου καθώς οι αγώνες θα γίνονται χωρίς θεατές και μόνο
με τους απολύτως απαραίτητους συντελεστές.
• Για τα ιδιωτικά γυμναστήρια τα μέλη
της υποεπιτροπής αθλητισμού θα μελετήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που
έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ για παρατηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι
συνθήκες επανέναρξης τους π.χ. στην
αρχή πιλοτικά μόνο με εμβολιασμένους
πολίτες και να γίνει εισήγηση στην Επιτροπή.

Τουρισμός

Η Ελλάδα στις πρώτες προτιμήσεις των ευρωπαίων

Οι άνθρωποι σε παγκόσμιο επίπεδο επιθυμούν να ταξιδέψουν και μάλιστα η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων προτιμήσεών τους, όπως
προκύπτει από τα συμπεράσματα διαφόρων μελετών που διεξάγονται το τελευταίο διάστημα από φορείς του τουρισμού διεθνώς.
Η πιο πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ταξιδιωτικής Επιτροπής (European
Travel Commission - ETC), με τίτλο
"Monitoring Sentiment for Domestic and
Intra-European Travel – Wave 6", που
δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, επιβεβαίωσε
την επιθυμία των ερωτηθέντων Ευρωπαίων να ταξιδέψουν για διακοπές το
επόμενο διάστημα. Το ποσοστό αυτό
βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του από
την έναρξη της πανδημίας, με το 56%
να απαντά πως σχεδιάζει ένα ταξίδι αναψυχής μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το

29% απαντά πως σκοπεύει να ταξιδέψει
μέσα στον Μάιο ή τον Ιούνιο, ενώ ένα
46% αναφέρει πως προτιμά τον Ιούλιο
ή τον Αύγουστο για το επόμενο ταξίδι
του.
Το 49% όσων σκοπεύουν να ταξιδέψουν
αναφέρει πως θα προτιμήσει για διακοπές μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, με το
36% να δηλώνει πως θα παραμείνει
εντός εθνικών συνόρων για την αναψυχή
του. Η αναψυχή παραμένει ο κύριος λόγος για ταξίδι και αυτή την περίοδο και
κερδίζει το 66% των απαντήσεων, ενώ
η επανένωση με συγγενείς και φίλους είναι ο δεύτερος λόγος με ποσοστό που
φτάνει στο 19%.
Όσον αφορά την επιλογή του προορισμού, όσοι απάντησαν στην έρευνα
του Απριλίου της European Travel Commission, υποστήριξαν πως η θάλασσα
είναι το «ζητούμενο»: Το 34% δηλώνει
πως θα πραγματοποιήσει ταξίδι σε παραθαλάσσια περιοχή, με το 15% να ακολουθεί με προτιμήσεις για δραστηριότητες στη φύση, γενικά. Τέλος, οι
περισσότεροι από τους μισούς που σχεδιάζουν το ταξίδι τους άμεσα, αναφέρουν
πως θα ταξιδέψουν με αεροπλάνο (52%)
προς τον προορισμό τους, με δεύτερο
δημοφιλέστερο τρόπο ταξιδιού το αυτοκίνητο (36%).

Εκτέλεση στη
Μεταμόρφωση

Με τρεις σφαίρες από απόσταση αναπνοής σε θώρακα
και λαιμό εκτελέστηκε το βράδυ
του Σαββάτου ο 58χρονος άνδρας, γνωστός με το παρατσούκλι «Κεφάλας» έξω από
καντίνα στην Μεταμόρφωση.
Οι δράστες που επέβαιναν σε
μοτοσυκλέτα,
φορούσαν
κράνη, τον προσέγγισαν χωρίς
να πουν το παραμικρό και τον
δολοφόνησαν παρουσία και
άλλων ατόμων.
Η εκτέλεση σε κοινή θέα του
58χρονου, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ένα ακόμη επεισόδιο
μεταξύ ανθρώπων της νύχτας
και αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα
λογαριασμών.
Σημειώνεται ότι ο «Κεφάλας»
είχε απασχολήσει τις αρχές για
εμπλοκή του σε ομάδες εκβιασμών στα βόρεια προάστια.

Πιστοποιητικό
εμβολιασμού
Εύκολα και απλά μπορεί να εκδώσει κάποιος, ο οποίος έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία του
εμβολιασμού του, το πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Το πιστοποιητικό εμβολιασμού
μπορεί να εκδοθεί ήδη από την
επόμενη ημέρα χορήγησης της
τελευταίας δόσης εμβολιασμού, ανάλογα με το είδος του
εμβολίου, σύμφωνα με τις οδηγίες
της
πλατφόρμας
emvolio.gov.gr.
Το πιστοποιητικό εμβολιασμού
εκδίδεται μέσα από την πλατφόρμα emvolio.gov.gr -δηλαδή
την ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιούμε για να κλείσουμε
ραντεβού για εμβολιασμό.
Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα ζητούνται:
οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet ο ΑΜΚΑ
Το πιστοποιητικό εμβολιασμού
που εκδίδεται έχει μοναδικό
κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.
Εάν και για οποιοδήποτε λόγο
δεν είναι δυνατή η έκδοση της
βεβαίωσης ηλεκτρονικά, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive ώστε να εξυπηρετηθούν
από υπάλληλο των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
μέσω τηλεδιάσκεψης.
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Ισραήλ, Γάζα:

Έκθεση για Τουρκία:

έτοιμη να ανοίξει τα σύνορά της

2η εβδομάδα αιματοχυσίας

Αναμένεται σκληρή στάση προς την Άγκυρα

Έτοιμη να ανοίξει τα σύνορά της
σε πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσαν
ευρωπαϊκές πηγές στο Γαλλικό
Πρακτορείο (AFP).
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
αντιπρόσωποι των κρατών –
μελών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα να επιτρέψουν την είσοδο
στην ΕΕ από ταξιδιώτες τρίτων
χωρών που έχουν εμβολιαστεί
με τις απαραίτητές δόσεις των
εμβολίων κατά της Covid -19
που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Καθώς πλησιάζει η θερινή τουριστική περίοδος, οι πρεσβευτές
των 27 ενέκριναν τη σύσταση
αυτή που προτάθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
οποία πάντως δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν:
Πάνω από 200 εκατ. εμβολιασμοί στην Ε.Ε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν εμφανίστηκε την Τετάρτη ικανοποιημένη από την πορεία του
εμβολιαστικού προγράμματος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοτας πως ξεπεράστηκαν τα
200 εκατ. εμβολιασμών.
«Είμαστε σε καλό δρόμο για να
επιτύχουμε τον στόχο μας: να
παραδοθούν αρκετές δόσεις για
τον εμβολιασμό του 70% του
ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ
έως τον Ιούλιο», συμπλήρωσε
και κατέληξε υπογραμμίζοντας
ότι «ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την πανδημία».
Η ΕΕ ενισχύει την παραγωγή
και τη διαθεσιμότητα των εμβολίων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χθες Τετάρτη ένα σχέδιο
που πιστεύει ότι θα ενισχύσει
την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα εμβολίων κατά της
COVID-19 με πιο αποτελεσματικό τρόπο από την προτεινόμενη άρση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας που
υποστηρίζουν οι ΗΠΑ.
Υπό τις πιέσεις αναπτυσσόμενων χωρών να συμφωνήσει
στην άρση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) για
εμβόλια και θεραπείες, το σχέδιο της ΕΕ θα επικεντρωθεί σε
περιορισμούς στις εξαγωγές,
δεσμεύσεις από τις εταιρίες ανάπτυξης εμβολίων και τη χρήση
των υφιστάμενων κανόνων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο «εκεχειρίας» δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός στρατιωτικός
αξιωματούχος σε δημοσιογράφους. Ο ίδιος ωστόσο επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη
για μια παράταση της επιχείρησης που ξεκίνησε πριν 10 ημέρες εναντίον της Λωρίδας της
Γάζας.
«Εξετάζουμε το ζήτημα της
πλέον κατάλληλης στιγμής για
την κήρυξη εκεχειρίας», όμως
«προετοιμαζόμαστε για πολλές
ημέρες» στρατιωτικών επιχειρήσεων, σχολίασε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ εξετάζει αν η επιχείρησή
του έχει «πετύχει τους στόχους
της».
Ισραηλινή πηγή από το υπουργείο Άμυνας δήλωσε εξάλλου
στο BBC ότι δεν υπάρχει σχέδιο
εκεχειρίας στο τραπέζι.
Η Γαλλία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία έχουν προτείνει ψήφισμα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ με το οποίο ζητείται να τερματιστεί η βία, αλλά διπλωματι-

κές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι
ΗΠΑ πίστευούν πως «μια δημόσια δήλωση αυτή τη στιγμή»
δεν θα βοηθήσει.
Ανώτεροι αξιωματούχοι της Χαμάς στο Κατάρ, εν τω μεταξύ,
δήλωσαν ότι η κατάπαυση του
πυρός «οι προσπάθειες και οι
επαφές είναι σοβαρές και συνεχίζονται».
Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι η
επιχείρηση στη Γάζα θα συνεχιστεί όσο χρειαστεί για να αποκατασταθεί η ηρεμία για τους
πολίτες του Ισραήλ. Ωστόσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν
στην εφημερίδα Haaretz ότι είναι θέμα ημερών η λήξη της επιχείρησης.
Ο Μαρκ Ρεγκέβ, σύμβουλος του
Ισραηλινού πρωθυπουργού,
είπε ότι το Ισραήλ θέλει «να βγει
από αυτό με μια λύση που θα
φέρει μια βιώσιμη περίοδο ειρήνης και ηρεμίας».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Σοσιαλιστής Ισπανός εισηγητής της έκθεσης τόνισε ότι πρόκειται για την πιο
επικριτική έναντι της Τουρκίας
έκθεση που έχει παρουσιάσει
ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως υποψήφια χώρα προς
ένταξη στην ΕΕ, η Τουρκία δεν
λαμβάνει υπόψη της αξίες της
ΕΕ, ενώ η κατάσταση εκεί επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια
και υπονομεύονται οι δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου
και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημείωσε ο
Σάντσες Αμόρ.
Ο Ισπανός εισηγητής της έκθεσης για την Τουρκία τόνισε, επίσης, ότι πρέπει να σταλεί ένα
ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς
την τουρκική κυβέρνηση.
«Αν η 'Αγκυρα θέλει να είναι
υποψήφια προς ένταξη χώρα,
πρέπει να ακολουθήσει την πορεία των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων», είπε.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ενώ τα
πρώτα χρόνια σημειώθηκε μια
κάποια πρόοδος, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει από την τουρκική πλευρά η απαραίτητη πολιτική βούληση, κάτι που έχει
οδηγήσει στο πάγωμα των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
«Πολλές φορές τον τελευταίο
χρόνο μιλήσαμε για κυρώσεις
προς την Τουρκία, ενώ παράλληλα προσπαθήσαμε να προτείνουμε μια θετική ατζέντα,
όμως η 'Αγκυρα πρέπει να δείξει στην πράξη και όχι στα λόγια
ότι θέλει τη θετική ατζέντα», ανέφερε ο Ν. Σάντσες Αμόρ. Συνέχισε λέγοντας ότι «καμία θετική
ατζέντα δεν πρέπει να προσφερθεί στην Τουρκία, χωρίς
την προϋπόθεση για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο τόνισε ότι
ισχύει και για το αίτημα για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιμένει ότι δεν είναι
δυνατόν μία υποψήφια χώρα,
που δεν σέβεται τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της ενταξιακής διαδικασίας, να ζητάει
πλεονεκτήματα στο θέμα της τελωνειακής ένωσης, είπε ο Σάντσες Αμόρ. «Πρόκειται για ένα
συνολικό πακέτο που περιλαμβάνει και αξίες και δεν πρέπει
να προσφέρουμε μια οικονομική και εμπορική σχέση σε μία
υποψήφια χώρα που δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις
της», συμπλήρωσε.

9 | Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Της ζωής μας τα παιχνίδια!

M

ιλούσα πριν λίγες μέρες με την καλή μου τη
φίλη την Άντρη από την
Αυστραλία η οποία με προθυμία διαβάζει στον αέρα του Ελληνικού Ραδιοφώνου εκεί στην
μακρινή Αυστραλία το κείμενο
της εβδομάδας.
Μα γιατί όλα τα γραφόμενα
του
σου μιλούν για θανάτους και
Βασίλη Παναγή για ανθρώπους που έφυγαν;
Με ρώτησε η καλή μου φίλη.
Σκέφτηκα για λίγο και προσπάθησα να βρω μια
απάντηση διαφορετική. Να της πω ότι έτσι έτυχε.
Δεν είναι όμως έτσι.
Τον τελευταίο χρόνο λόγω της πανδημίας τα μόνα
θέματα που απασχολούσαν το μυαλό μου ήταν
θέματα που είχαν να κάνουν με τα συναισθήματα
της καθημερινότητας που δεν ήταν άλλα από τα
συναισθήματα που είχα όσον αφορά δυστυχώς
τα δυσάρεστα αποτελέσματα λόγω της πανδημίας, και που καθημερινά άκουγα για τον χαμό
κάποιου φίλου ή κάποιου γνωστού.
Και όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι που πριν από όλα

αυτά που ήρθαν και μας αναστάτωσαν, ήταν στην
καθημερινότητα μας. Ήταν δίπλα μας. Ζούσαμε
μαζί τους, και ήταν μέρος της καθημερινότητας
μας, και μέρος των στιγμών της δικής μας ζωής.
Τους βλέπαμε τακτικά, συνεργαζόμασταν μαζί
τους, και ήταν μέρος της ζωής μας.
Πες μου λοιπόν αγαπητή μου Άντρη. Τί άλλο να
γράψω εκτός από τα όσα συμβαίνουν γύρω μου
και τα όσα με απασχολούν, τα όσα με προβληματίζουν, και τα όσα μου αναστατώνουν τον ψυχικό μου κόσμο.
Τι άλλο γράψω εκτός από όλα τούτα που δυστυχώς δεν μου αφήνουν περιθώρια να ασχοληθώ
με κάτι άλλο που να έχει σημασία στις μέρες τούτες, που η μόνη μας έγνοια είναι να γίνει ένα
θαύμα, και να φύγει η πανδημία, να εξαφανιστεί
ο ανεπιθύμητος υιός, και να επανέλθουμε στην
ομαλότητα.
Ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά και βασανίσαμε το
μυαλό μας, αναστατωθήκαμε, μπήκαμε στη διαδικασία της καθημερινής προσευχής, παρακαλέσαμε τον ύψιστο Θεό να μας βοηθήσει να αντέξουμε τις δύσκολες μέρες που περνούσαμε.
Ζητήσαμε τις συμβουλές των ειδικών ψυχοθερα-

πευτών, και αναζητήσαμε την παρηγοριά από
τους φίλους μας καλώντας τους μέρα και νύχτα
και μιλώντας μαζί τους για ώρες ολόκληρες. Ήταν
μία οδός που μας βοηθούσε να ξεφύγουμε από
τις δύσκολες στιγμές που διανύαμε και να αλλάξουμε λίγο τη διάθεση μας.
Δυστυχώς δεν είχαμε άλλα θέματα να ασχοληθούμε και κολλήσαμε πάνω στα δυσάρεστα που
ήταν τόσο έντονα και μας ταλάνιζαν καθημερινά.
Τι να σου γράψω λοιπόν αγαπητή μου Άντρη!
Τώρα που σιγά σιγά τα πράγματα αλλάζουν, ίσως
τα καταφέρουμε να αλλάξουμε και τις καθημερινές
στιγμές της ζωής, και τις καθημερινές παραστάσεις , καθ’ ότι ευτυχώς λιγόστεψαν οι κίνδυνοι εφ’
όσον η επιστήμη έκανε μερικώς το θαύμα της.
-Και εκεί που ήμουν έτοιμος να αλλάξω λίγο το
θέμα και να μιλήσω για κάτι εντελώς διαφορετικό,
να σου και βγαίνουν οι ειδήσεις που και πάλι με
αναστάτωσαν.
Οι αρχές ανέφεραν ότι μεταξύ των θυμάτων του
πολέμου στη Γάζα … είναι και 23 παιδιά.
Αυτός ο πόλεμος των κρατών που προσπαθούν
να επιβάλουν τα δικά τους πιστεύω και τα δικά
τους θρησκευτικά ή οτιδήποτε άλλα σχέδια, είναι
χειρότερος από τον δικό μας πόλεμο που κάνουμε καθημερινά να απαλλαχτούμε από τις ανεπιθύμητες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε
λόγω πανδημίας.
Άσε με λοιπόν αγαπητή μου Άντρη να σου γράψω
για τον πόνο της ανθρώπινης ψυχής εκείνων που
αντιμετωπίζουν την καθημερινή απειλή και καταδιώκονται από τους δυνατούς της Γης.
Δεν μπορώ να μην σου γράψω για τον άδικο
χαμό όλων αυτών που σκοτώνονται καθημερινά
για να ικανοποιήσουν οι πολεμόχαροι και επίδοξοι
αρχηγοί κρατών που καθοδηγούνται από τις μεγάλες δυνάμεις για την δική τους επίτευξη των
σχεδίων που έχουν για επιβίωση. Οι πόλεμοι γίνονται δυστυχώς για να επιτευχθούν κάποια σχέδια ανεξαρτήτως κόστους, και δίχως να λαμβάνονται υπ’ όψη οι φτωχοί και αδύνατοι που

τελικά…. αυτοί πληρώνουν τη ζημιά.
Αυτά είναι δυστυχώς τα της ζωής μας τα παιχνίδια!
Τι να σου γράψω αγαπητή μου Άντρη για της
ζωής μας τα παιχνίδια.
Πες μου τι να γράψω για της ζωής μας τα παιχνίδια. Πως να σου εξηγήσω.
Θέλω να σου εξηγήσω για όλα που συμβαίνουν.
Για ανθρώπους που πληγώνουν, και που δεν καταλαβαίνουν.
Να σου εξηγήσω θέλω τα προβλήματα ν’ αφήσεις και να τα ξεχάσεις.
Άσε με, να γράψω και για τους πολέμους. Για αυτούς που θα νικήσουν, μα…. και τους χαμένους.
Τι μπορώ άλλο να γράψω εκτός από εκείνα που
μιλούν για πόνο! Και ποιες λέξεις να αλλάξω για
να μην ματώνω;
Θέλω να σου εξηγήσω για αγάπη μόνο.
Θα ήθελα να γράψω για αγάπη μόνο. Μα πώς
να αποφύγω όλα τούτα που με κάνουν και λυπάμαι. Που με κάνουν και ματώνω. Με πιά λόγια να
σου γράψω. Πώς να σου το πω και πως να σου
το γράψω….πως πονώ. Και ότι λιώνω!
Θέλω να κάνω προσευχές!
Είναι το μόνο που απομένει και το μόνο που θα
βοηθήσει τον εσωτερικό μου κόσμο να ηρεμίσει
μέχρι που θα έρθει εκείνη η ώρα που θα σκεφτόμαστε πράγματα που δεν μας φέρνουν πόνο.
Μέχρι που θα σταματήσουν τα παιχνίδια της ζωής
που μας αναστατώνουν τις ψυχές μας, και μας
κάνουν να λυπόμαστε. Να μαραζώνουμε.
Μέχρι που να σταματήσουν οι πόλεμοι και μέχρι
που να έρθει η ειρήνη στον κόσμο!
Μέχρι που θα φύγει αυτή η πανδημία και θα έρθει
η ομαλότητα στην κοινωνία των εθνών, ….
Εγώ θα κάνω προσευχές!
Αυτά για σήμερα.
Με την αγάπη μου.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
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Κοινωνική Επανάσταση

H

κοινωνική επανάσταση είναι στάδιο, σταθμός με μεγάλη σπουδαιότητα για
την κοινωνική ανάπτυξη, ριζική
μεταβολή της κοινωνικής ζωής,
γκρέμισμα με τη βία ενός παρηκμασμένου κοινωνικού καθεστώτου
τος και εγκαθίδρυση ενός νέου,
Βασίλη Κωστή προοδευτικότερου.
Διαφορετικά από τους θεωρητικούς της φιλελεύθερης αστικής τάξης, και από
τους κάθε λογής καιροσκόπους, που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές επαναστάσεις σαν ένα τυχαίο
περιστατικό ή σαν μια ιστορική ανωμαλία, ο ιστορικός και ο διαλεκτικός υλισμός, που είναι η βάση
του επιστημονικού σοσιαλισμού - κομμουνισμού,
αποδεικνύει ότι οι κοινωνικές επαναστάσεις είναι
αναγκαστικά, αναπόφευκτα δημιουργήματα της
ανάπτυξης των ταξικών κοινωνιών, της ανάπτυξης της ταξικής πάλης. Ολοκληρώνουν την πορεία της εξέλιξης, ολοκληρώνουν την πορεία της
βαθμιαίας ωρίμανσης- μέσα στους κόλπους της
παλιάς κοινωνίας- των συνθηκών ενός νέου κοινωνικού καθεστώτος, ολοκληρώνουν τη προτσές,
τη διαδικασία της βαθμιαίας συσσώρευσης των
αντιφάσεων ανάμεσα στο νέο και στο παλιό.
"Σε ορισμένο στάδιο της ανάπτυξής τους, οι υλικές παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται
σε αντίθεση με τις υφιστάμενες παραγωγικές σχέσεις, ή για να χρησιμοποιήσουμε τη νομική ορολογία, με τις σχέσεις ιδιοκτησίας, στους κόλπους
των οποίων σχέσεων κινήθηκαν έως τότε. Από
μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων,
που ήταν έως τότε, οι σχέσεις αυτές μεταβάλλονται τώρα σε δεσμά τους. Τότε,ανοίγεται μια
εποχή κοινωνικών επαναστάσεων. "
Τότε οι επαναστάσεις εξαφανίζουν αυτές τις αντιθέσεις ανάμεσα στις νέες, προοδευμένες παραγωγικές δυνάμεις και στις καθυστερημένες, ξεπερασμένες παραγωγικές σχέσεις, τότε σπάνε
με τη βία τα δεσμά των απηρχαιωμένων παραγωγικών σχέσεων και αφήνουν το πεδίο ελεύθερο
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.
Μέσα στις κοινωνίες που είναι διαιρεμένες σε τάξεις, οι επαναστάσεις δημιουργούν τις συνθήκες

για την εφαρμογή του νόμου της αναγκαίας αντιστοιχίας ανάμεσα στις σχέσεις παραγωγής και
στον χαρακτήρα των παραγωγικών δυνάμεων.
Για να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, για να δημιουργηθεί μια διέξοδος για την εφαρμογή του, πρέπει να υπερπηδηθεί η πεισματώδικη αντίσταση
των παρηκμασμένων κοινωνικών δυνάμεων.
Σε κάθε ταξική κοινωνία, οι παλιές παραγωγικές
σχέσεις διατηρούνται από τις συντηρητικές άρχουσες κυβερνώσες τάξεις, που δεν θέλουν να
χάσουν τα πλεονεκτήματά τους, που χρησιμοποιούν την πολιτική εξουσία τους στην υπεράσπιση της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, με
αποτέλεσμα να παρεμποδίζουν την ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας. Γι'
αυτό, για ν' ανοίξει ο δρόμος προς την κοινωνική
ανάπτυξη, οι προοδευτικές τάξεις είναι υποχρεωμένες να γκρεμίσουν το υπάρχον πολιτικό καθεστώς.
Το ουσιοδέστερο ζήτημα κάθε επανάστασης, είναι
το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας. Το πέρασμα
της εξουσίας από την κυρίαρχη αντιδραστική
τάξη, που εμποδίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας,στα χέρια της επαναστατικής τάξης, γίνεται
με μια πεισματώδικη ταξική πάλη.
Η επανάσταση είναι η υψηλότερη μορφή της ταξικής πάλης.
Στις περιόδους των επαναστάσεων, το προτσές,
η διαδικασία, της αυθόρμητης, της αυτόματης
ανάπτυξης της κοινωνίας παραχωρεί τη θέση του
στη συνειδητή δράση των ανθρώπων.
Οι μάζες, που πριν παρέμεναν μακριά από την
πολιτική ζωή, μπαίνουν τότε κατά εκατομμύρια
στην ενεργό, στη συνειδητή πάλη. Γι' αυτό, οι
εποχές της επανάστασης επιταχύνουν πάντοτε
υπερβολικά τους ρυθμούς της κοινωνικής ανάπτυξης. "Οι επαναστάσεις είναι οι ατμομηχανές
της ιστορίας."
Δεν πρέπει να συγχέουμε τις κοινωνικές επαναστάσεις με τα κάθε λογής ανακτορικά πραξικοπήματα, με τα στασιαστικά κινήματα κλπ.
Αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια βίαια έξωση
της κυβερνώσας φατρίας, μια αντικατάσταση στην
εξουσία ανθρώπων ή ομάδων, από άλλους αν-

θρώπους που ανήκουν στην ίδια τάξη, ενώ κοινωνική επανάσταση σημαίνει γενική μεταβολή
του υπάρχοντος κοινωνικού καθεστώτος, σημαίνει
το πέρασμα της εξουσίας από τα χέρια μιας τάξης
στα χέρια μιας άλλης, προοδευτικότερης.
Επίσης κάθε βίαιο γκρέμισμα μιας τάξης από κάποια άλλη δεν σημαίνει, δεν αποτελεί αναγκαστικά κοινωνική επανάσταση.
Εάν δηλαδή η αντιδραστική τάξη προκαλέσει μια
εξέγερση και επιτύχει την έξωση από την εξουσία
της προοδευτικής τάξης, αυτό δεν είναι πια επανάσταση, αλλά αντεπανάσταση.
Ο χαρακτήρας κάθε επανάστασης καθορίζεται
από τα κοινωνικά καθήκοντα που μέλλει να πραγματοποιήσει. Έτσι η Γαλλική Επανάσταση του
1789 είχε σαν καθήκον ν' ανατρέψει το φεουδαρχικό καθεστώς και να επιβάλει το καπιταλιστικό,
που θα άνοιγε το δρόμο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, που είχαν αποτελματωθεί
κάτω από το φεουδαρχικό καθεστώς. Ήταν δηλαδή επανάσταση αστική. Αστικές επαναστάσεις
ήταν επίσης και οι επαναστάσεις του 1848- 1849
σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Η επανάσταση του 1905- 1907 και η επανάσταση
του Φεβρουαρίου του 1917 στη Ρωσία είχαν τους
ίδιους σκοπούς. Απέβλεπαν στην κατάργηση της
απολυταρχίας, που είχε πια παρακμάσει, και στην
κατάργηση των υπολειμμάτων της φεουδαρχίας
στην οικονομία που θα άνοιγαν έτσι, το δρόμο
στην οικονομική και στην πολιτική πρόοδο της
χώρας. Αλλά, οι επαναστάσεις αυτές, που έγιναν
κατά το ιμπεριαλιστικό στάδιο του καπιταλισμού,
είχαν κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό, από τις παλιές αστικές επαναστάσεις. Αυτές τις ιδιαίτερες,
τις καινούργιες συνθήκες κάτω από τις οποίες
εκτυλίχθηκε η ρωσική αστική δημοκρατική επανάσταση, τις ανέλυσε μια αξία ηγεσία και επί
πλέον χάραξε τις νέες κατευθύνσεις της τακτικής
που πρέπει να ακολουθήσει η πρωτοπορία της
εργατικής τάξης στις περιπτώσεις της αστικοδημοκρατικής επανάστασης.
Απέδειξε, ότι αντίθετα προς τις παλιές αστικές
επαναστάσεις, όπου η ηγετική και κατευθυντήρια
δύναμη ήταν η αστική τάξη, στις νέες συνθήκες,

στις συνθήκες δηλαδή του ιμπεριαλισμού, την
ηγεσία της αστικής δημοκρατικής επανάστασης
την αναλαμβάνει η εργατική τάξη, στηριζόμενη
στη συμμαχία της αγροτικής τάξης. Επίσης με τη
θεωρία της για την μετατροπή της αστικής δημοκρατικής επανάστασης σε σοσιαλιστική επανάσταση, η ηγεσία της πρωτοπορίας της εργατικής
τάξης, έδωσε μια νέα λύση στο πρόβλημα των
σχέσεων ανάμεσα σ' αυτές τις δύο επαναστάσεις
κατά το σύγχρονο ιστορικό στάδιο.
Η σοσιαλιστική εργατική επανάσταση διαφέρει
βασικά από όλες τις προηγούμενες επαναστάσεις. Είναι η πιο μεγάλη από τις επαναστάσεις
που γνώρισε η ιστορία, γιατί επιφέρει τις πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή των λαών. Όλες οι προηγούμενες επαναστάσεις ήταν ετερόπλευρες, κατέληγαν στην αντικατάσταση της μιας μορφής
εκμετάλλευσης από μία άλλη. Μόνο η σοσιαλιστική επανάσταση, που εγκαθιδρύει την εξουσία
της εργατικής τάξης, της πιο επαναστατικής τάξης
στην ιστορία της ανθρωπότητας, πετυχαίνει να
καταργήσει κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Μια τέτοια επανάσταση ήταν η Μεγάλη
Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση.
Η κοινωνική επανάσταση, όντας μια βαθιά, ριζική
μεταβολή της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στιγμή, ή σύμφωνα με τις διαθέσεις της άλφα ή της
βήτα ομάδας επαναστατών.
Απαιτούνται για την πραγματοποίησή της ορισμένες, οι κατάλληλες αντικειμενικές συνθήκες, το
σύνολο των οποίων αποτελεί αυτό που ονομάζουμε επαναστατική κατάσταση.
Ο βασικός νόμος της επανάστασης, που έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις επαναστάσεις είναι ο εξής:
Για να πραγματοποιηθεί η επανάσταση, δεν αρκεί
να πιστέψουν οι εκμεταλλευόμενες και καταπιεζόμενες μάζες,ότι τους είναι αδύνατο να ζήσουν
σαν άλλοτε, ότι είναι αδύνατο να διεκδικήσουν
μεταρρυθμίσεις. Για να πραγματοποιηθεί η επανάσταση, χρειάζεται ακόμη να μη μπορούν και οι
εκμεταλλευτές να ζουν και να κυβερνούν όπως
άλλοτε.
Και μόνο όταν αυτοί που βρίσκονται κάτω δεν θα
θέλουν πλέον και αυτοί που βρίσκονται επάνω
δεν θα μπορούν να εξακολουθούν να ζουν κατά
τον παλιό τρόπο, τότε μόνο μπορεί να θριαμβεύσει η επανάσταση.
Αυτή η αλήθεια εκφράζεται αλλιώτικα με αυτά τα
λόγια: είναι αδύνατη η επανάσταση χωρίς μια
εθνική κρίση που να πλήττει τόσο τους εκμεταλλευομένους όσο και τους εκμεταλλευτές.
Αλλά, για να θριαμβεύσει μια σοσιαλιστική επανάσταση, δεν είναι αρκετή μόνο η ύπαρξη μιας
επαναστατικής κατάστασης χρειάζεται, να προστεθεί σ' αυτόν, τον αντικειμενικό παράγοντα της
επανάστασης και ο υποκειμενικός: να είναι δηλαδή, προετοιμασμένη, ικανή η επαναστατική
τάξη για τη διεξαγωγή του αγώνα με θάρρος, με
πίστη, με αυταπάρνηση. Να έχει δημιουργηθεί η
κατάλληλη πρωτοπορία με άξια ηγεσία που θα
οδηγήσει την επαναστατική τάξη με φρόνηση,
εφαρμόζοντας μια σωστή στρατηγική, μια σωστή
τακτική.
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Οι τρεις πυλώνες μιας σχέσης!

Της Έλισσας
Ξενοφώντος
Φιλόλογος
λοι μας εμπλεκόμαστε σε
σχέσεις και είναι αναπόφευκτο να μην συμβεί κάτι
τέτοιο εκτός κι αν θέλουμε να κοσμοκαλογηρέψουμε. Αναπόφευχθα συνδιαλεγόμαστε με άλλους και πολλές φορές αυτοί οι «άλλοι» είναι μέσα στη ζωή μας. Και
πάνω από όλα εννοώ το γάμο μας, τους αγαπημένους μας, τους γονείς μας, τα αδέλφια μας,
τους φίλους μας, τα παιδιά μας… Οι δικοί μας
άνθρωποι όπως λέμε, γι΄ αυτήν την μερίδα ανθρώπων μιλάω.
Η εμπιστοσύνη, ο ερωτισμός και η επικοινωνία
στις συντροφικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικοί
πυλώνες. Είμαι από τους ονειροπόλους αλλά και
πραγματιστές που πιστεύουν ότι και οι τρεις αυτές
έννοιες μπορούν να συνυπάρχουν σε μια σχέση.
Γιατί να χρειαστεί να συμβιβαστούμε μόνο με τη
μία ή μόνο με την άλλη ή κάποιες από αυτές.
Πώς μπορούμε να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη,
τον ερωτισμό και την επικοινωνία ζωντανά σε μια
σχέση; Και όταν δεν μπορούμε τι κάνουμε; Αυτό
είναι το ερώτημα μας.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την εμπιστοσύνη που
είναι το πιο σοβαρό διότι αν δεν εμπιστευτούμε
τον σύντροφό μας, αν δεν εμπιστευτούμε το παιδί
μας, τους συνεργάτες μας πολύ απλά δεν πάμε
πουθενά! Φυσικά πολλοί που εμπιστεύτηκαν…
την πάτησαν κι αδικήθηκαν και πόνεσαν. Όμως
πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να προχωρήσουν στην επόμενη σχέση εάν δεν εμπιστευτούν;
Θα είναι μια σχέση, αλλά τι σχέση! Θα είναι λειψή
και κολοβή. Η τέλεια σχέση είναι να αφήνομαι,
να χαλαρώνω, να μοιράζομαι, να μπορώ να ζητάω και να παίρνω, να μου ζητιέται και να δίνω,
να συγχωρώ αλλά και να συγχωρούμαι. Διαφορετικά… υπάρχει ένας συμβιβασμός, καλός συμβιβασμός ίσως αλλά τα πράγματα είναι μετρημένα. Για όσους φυσικά τον επιλέγουν είναι
δικαίωμά τους κι αν είναι εντάξει με αυτό ας μείνουν με αυτό. Θα πρέπει να βρείτε ανθρώπους
που μπορούν να σας εμπιστευτούν κι αυτοί, δεν
γίνεται αλλιώς! Πολλές φορές υπάρχει η αμφισβήτηση κι από τις δυο πλευρές αλλά όταν κάνει
ο ένας την πρώτη κίνηση διευκολύνει και τον
άλλο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι για όσους
πραγματικά θέλετε να βιώσετε κάτι βαθύτερο και
ουσιαστικότερο να πάρετε εσείς την πρωτοβουλία
και να κάνετε εσείς πρώτα ένα βήμα εμπιστοσύνης. Κι αυτό θα είναι ένα «τεστάρισμα» για τις
σχέσεις σας γιατί εάν ο άλλος ή η άλλη δεν ανταποκριθεί σε αυτό τότε θα ξέρετε με ποιον ή ποια
έχετε να κάνετε. Και θα αξιολογήσετε τι και πώς
θα πάτε πάρα κάτω. Αν όμως ο ένας περιμένει
από τον άλλο, ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα
υπάρχει κίνδυνος να μείνουν και οι δύο πίσω περιμένοντας… μπας και ο άλλος ανοιχτεί, μπας
και ο άλλος μας επιτρέψεις να τον εμπιστευτούμε
αλλά μέχρι τότε ο χρόνος περνάει, τα χρόνια περνάνε. Από την άλλη θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή
μας ζουμερή και ωραία. Άρα δεν μένει άλλος
τρόπο παρά να κάνετε εσείς το πρώτο βήμα στις
σχέσεις σας. Ιδιαίτερα στις σχέσεις με τα παιδιά
σας σίγουρα θα πρέπει να το κάνετε εσείς αυτό
το βήμα. Στις υπόλοιπες σχέσεις οι μεγαλύτεροι
θα πρέπει να δώσουνε το καλό παράδειγμα και
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να κάνουνε το πρώτο βήμα. Στο ζευγάρι όμως
θα πρέπει να το κάνει ο πιο τολμηρός και ο πιο
αποφασισμένος και ο πιο ονειροπόλος που θέλει
να διεκδικήσει το πιο ουσιαστικό, το πιο βαθύ, να
πάει πάρα κάτω.
Στο θέμα τώρα του ερωτισμού. Ας αρχίσω με το
κοινό σλόγκαν: «Είμαστε τόσα χρόνια παντρεμένοι, δεν είναι όπως τον πρώτο καιρό…» Εγώ
όμως διαφωνώ. Γιατί να μην είναι καλύτερα…
γιατί να μην είναι ζουμερότερα, γιατί να μην είναι
πιο ενδιαφέροντα τα πράγματα με το άτομο αυτό
που το ξέρεις και σε ξέρει, ξέρεις τα χούγια του
και τα γούστα του; Υποψιάζομαι ότι εκεί που χάνεται ο ερωτισμός είναι εκεί που χάνεται η επένδυση στον άλλο. Αν παραμένει η αγάπη μας και
το γούστο μας δεν μπορώ να φανταστώ γιατί να
μην φουντώνει, να ωριμάζει αυτή η διάθεση. Γιατί
να χάνεται ο ερωτισμός όσο μεγαλώνουμε; Αν
αρχίζει να φθίνει η αγάπη τότε και ο ερωτισμός
που περνάει μέσα από ένα εκεί, φθίνει κι αυτός.
Δεν μας πολύ νοιάζει ο άλλος κι επειδή έχει περάσει ο καιρός και επειδή τον έχουμε συνηθίσει
αρχίζουμε να τον βαριόμαστε. Αν υπάρχει κάτι
ουσιαστικό το κρατάμε αν όχι …το αφήνουμε. Ο
χρόνος όμως βοηθάει να ωριμάσει το κρασί και
να γίνει καλύτερο. Αν δεν υπάρχει αυτός ο πόθος
εννοείται και το πάθος στην συντροφική σχέση
και δεξιά θα κοιτάξουμε και θα διεκδικήσουμε κι
εμείς και ο σύντροφος μας κι εκεί θα αρχίσουν τα
προβλήματα… απιστίας.
Οι καλές σχέσεις έχουν να κάνουν και με το πώς
μιλάμε, πώς επικοινωνούμε. Πολλές φορές στις
συντροφικές σχέσεις η επικοινωνία γίνεται απρόσεχτα. Χωρίς να νοιαστούμε τι λέξεις, τον τρόπο,
το ύφος που θα χρησιμοποιήσουμε και θα απευθυνθούμε στον άλλο. Και ενώ κάποτε μετράγαμε
τις λέξεις και τον τρόπο για να κερδίσουμε τον
άλλο, να τον κάνουμε να αισθανθεί ωραία, αρχίζουμε σε ένα σημείο και μετά, επειδή δεν μας νοιάζει και μιλάμε άσχημα, όχι απαραίτητα βρίζοντας,
μιλάμε χωρίς ζεστασιά, χωρίς αγάπη… Αρχίζει
και ο άλλος να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο
ή μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να συμπεριφέρεται
έτσι πριν από εμάς και να ακολουθάμε εμείς. Κι
όταν βλέπω τέτοια ζευγάρια δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες, τις ίδιες
έγνοιες, τον ίδιο σκοπό, το ίδιο κρεβάτι. Μέσα
στο ύφος τους φαίνεται ότι δεν τους νοιάζει ο άλλος, υπάρχει μια απαξίωση. Τώρα, αν αγαπάμε
θα πρέπει να το κάνουμε και πράξη, αν νοιαζόμαστε θα πρέπει να μετράει και στην συντροφική μας δράση. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά
μας εδώ. Θα παίρναμε όρκο πως νοιαζόμαστε
αλλά πώς μιλάμε στα παιδιά, τι λέξεις χρησιμοποιούμε όταν τους μιλάμε. Πόσο φροντίζουμε
μέσα από τον τρόπο που επικοινωνούμε μαζί
τους να τα κάνουμε να νοιώθουνε την αγάπη μας
γι΄αυτά και τα συναισθήματά μας. Πολλοί άντρες
θα πούνε: «Άντε μωρέ δεν είναι για μένα όλα
αυτά…δεν μπορώ» Να ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ!!!Διαφορετικά να μην έχεις την απαίτηση ο άλλος να είναι
μαζί σου γλυκός και τρυφερός και ανεκτικός άμα
εσύ δεν κάνεις κάτι τέτοιο και μια και δύο και τρεις
φορές και ένα και δύο και τρία και δέκα χρόνια!
Και ποτέ δεν αλλάζεις και ποτέ δεν είσαι διαθετημένος να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου και να
προσέξεις και να ακούσεις τι σου ζητάει ο άλλος.
«Μίλα μου λίγο καλύτερα, μην μου συμπεριφέρεσαι έτσι. Με υποτιμάει αυτό, με προσβάλλει
αυτό…» «Έλα μωρέ που είσαι έτσι…» και κατα-

δικάζονται οι σχέσεις μας μέσα από τον τρόπο
που επικοινωνούμε και ο τρόπος αυτός καθρεφτίζει πού έχουμε φτάσει. Για σκεφτείτε ο σύζυγός
σας να σας λέει κάθε χρόνο ότι ξέχασε και φέτος
τα γενέθλιά σας! Για φανταστείτε ο σύζυγός σας
να έχει βγάλει την θεωρία ότι δεν υπάρχει Άγιος
Βαλεντίνος… κι αν υπάρχει ξενόφερτος είναι…
Πω πω! Και να τα λέει και να «καπαρτίζει» και να
«χασκογελά» λες και είπε μια σοφή κουβέντα. Κι
όλα αυτά γιατί δεν θέλει να σας πάρει ένα τριαντάφυλλο ή γιατί είναι τόσο κομπλεξικός και θα
χάσει κι από τον υποτιθέμενο ανδρισμό του. Ή
ουσιαστικά βρίσκεται αλλού…
Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό; Στις συντροφικές
σχέσεις όλα άρχισαν από ένα φλερτ θα έλεγα. Σε
κάποιο ή κάποια άρεσε κάποιος ή κάποια και είπανε… «δεν τα φτιάχνουμε;» Και συμφώνησαν
και είπανε πάρα πολύ ωραία και υπάρχει μια χημεία και υπάρχει και μια ωραία ατμόσφαιρα και
είπανε και οι δύο: «Δεν πάμε παρακάτω; Βεβαίως
πάμε πάρα κάτω…» Προσέξτε… Κανείς δεν
έβαλε μαχαίρι στο λαιμό του άλλου. Και πήγαν
πάρα κάτω. Και πήγαν και πιο κάτω και συγκατοικήσανε και παντρευτήκανε και κάναν παιδιά
και πήραν και δάνεια και πήραν και σπίτια… Τέλεια όλα αυτά, έτσι πρέπει να γίνεται… να εξελισσόμαστε. Αλλά καθώς πηγαίναμε χέρι χέρι παρακάτω ξαφνικά χωρίς ποτέ να το παραδεχτούμε
νοιώθουμε το χέρι του άλλου ή της άλλης να μην
κρατάει έτσι σφικτά όπως στην αρχή. Και αναρωτιόμαστε: «Τι γίνεται εδώ!» Και εγώ λέω γιατί
να γίνει αυτό; «Ε εντάξει τώρα… τι περιμένεις….
έτσι πάει…» Μα δεν πάει έτσι! Είναι στο χέρι μας
να κρατάμε σφιχτά το χέρι του συντρόφου μας
στο πέρας του χρόνου. Και είναι εντελώς στο χέρι
μας, το επιλέγουμε σιγά να χαλαρώνουμε αυτή
τη λαβή. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας παραδεχθούμε
τι πραγματικά μας συμβαίνει, τι πραγματικά νοιώθουμε….Το να μην νοιώθουμε καλά, το να μην
θέλουμε άλλο είναι δικαίωμα, δεν είναι λάθος να
μην θέλεις άλλο. Δεν είναι λάθος να μην αγαπάς
άλλο, να μην έχεις να δώσεις άλλο ή να μην θέλεις
να δώσεις άλλο. Αλλά ας το πούμε και να τα βάλουμε όλα κάτω να δούμε που βρισκόμαστε κι
αν δεν βρισκόμαστε μαζί να μην καμωνόμαστε
ότι είμαστε μαζί…Αν βρισκόμαστε μαζί και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορούν να
διορθωθούν ας τα διορθώσουμε. Εμένα μου φαίνεται σχετικά απλό για τις σχέσεις ειδικά των συντρόφων που ξαναλέω ότι ήταν δύο άγνωστοι
που ερωτεύτηκαν και μπήκαν σε μια συνθήκη
με δικιά τους ευθύνη και με δικιά τους επιθυμία.
Δεν είναι όπως τα παιδιά μας ή όπως οι γονείς
μας, με τους συντρόφους μας! Επιλέγουμε από
την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε μέχρι αυτή την
στιγμή γιατί έτσι θέλουμε. Αν δεν θέλουμε ας το
πούμε και να το ξαναβάλουμε κάτω όπως είπα
και πριν και να δούμε τι κάνουμε, αλλιώς σερνόμαστε. Και απευθύνομαι στους τριάντα-σαράνταπενηντάρηδες άντρες και γυναίκες οι οποίοι
έχουνε μια και δύο ζωές μπροστά τους. Και δεν
θέλω να αδικήσω τους ανθρώπους στα εξήντα
και στα εβδομήντα, αλλά ας πούμε ότι το αδιέξοδο
για το μετά είναι πιο έντονο. Αλλά τι γίνεται για
τους ανθρώπους που το ζουν αυτό ήδη; Από τα
τριάντα τους από τα σαράντα τους! Πώς πάνε τη
ζωή πάρα κάτω; Για μένα είναι αδιανόητο. Πώς
θα ζήσουνε άλλα τόσα χρόνια; Χωρίς γούστο,
χωρίς διάθεση, χωρίς αγκαλιά! Και να νοιώθεις
και βάρος τον άλλο δίπλα σου! Να μην είναι καν
επιθυμητός, καν παρέα. Ακόμα κι αυτοί που λένε,
είμαστε σαν αδελφάκια… υπάρχει τουλάχιστον
μια αξιοπρέπεια δεν μισούνται οι άνθρωποι, δεν
απαξιώνονται αλλά τι σημαίνει; Έχουνε κλειδώσει
το ερωτικό κομμάτι του εαυτού τους από τα 40
και πενήντα κι από νωρίτερα κάποιοι; Δύσκολο…
Άρα αρχίζουμε και κρυβόμαστε λες και παίζουμε
κρυφτούλι λες και δεν θα μας καταλάβουν οι άλλοι. Και ζούνε μια παράλληλη ζωή που και τους
ίδιους κουράζει και τους συντρόφους τους κουράζει…ένα πράγμα μπερδεμένο που δεν καταλαβαίνω ολόκληροι άνδρες κι ολόκληρες γυναίκες
γιατί αυτό το κρυφτό!
Η ευτυχία στις σχέσεις είναι εφικτή, μην κοροϊδευόμαστε! Δεν είναι δύσκολο. Είναι στο χέρι
μας όμως αρκεί να πιστέψουμε και να διεκδικήσουμε ακριβώς αυτή την συνθήκη με τον ή την
σύντροφό μας. Αν δεν θέλουμε είναι και πάλι εφικτό να πάμε παρακάτω χωρίς αυτόν ή αυτή και
μάλιστα με ωραίο τρόπο, με έντιμο τρόπο με ξεκάθαρο τρόπο γιατί θέλουμε να πάμε πάρα κάτω.
Κι έτσι είναι win win. Πάω παρακάτω με τον σύντροφό μου γιατί έτσι θέλω, γιατί είμαι ευτυχισμένος ή παύω να είμαι με τον σύντροφό μου γιατί
δεν θέλω άλλο. Κι αν δεν θέλω, εντίμως μιλάω
ίσια και σταράτα με όλες τις σωστές διαδικασίες
κι όχι αυθαίρετα κι όχι μόνο… τον εαυτούλη μου!

Να σωθούν ανθρώπινες
ζωές πριν τα κέρδη

Ε

ύχομαι να επανέλθει κάποια ομαλότητα στην Κύπρο όσον αφορά τον
Covid-19 για να μπορέσει ο
κάθε τουρίστας να επισκεφθεί
την Κύπρο από Βρετανία.
Δυστυχώς όπως πάνε τα πράγματα θα είναι κάπως δύσκολο
να ανοίξουν για τους ξενιτεμένους να ταξιδεύσουν στην
του
Γιώργου A.Σάββα Κύπρο, ελεύθερα χωρίς
όρους.
Όταν ο Κύπριος Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας εμφανίστηκε στα Αγγλικά Κανάλια προ
δύο μηνών και ανήγγειλε “από την 1ην Μαΐου
όλοι οι Αγγλοι πολίτες είναι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθούν την Κύπρο ” ακόμη δε, πρόσθεσε “τα
αεροδρόμια μας είναι έτοιμα και σε ασφαλή θέση
να σας υποδεχθούν”.
Δέον να σημειωθεί ότι ο μοναδικός Υπουργός
από την Ευρώπη και ανά την υφήλιο που βγήηκε να κάνει τέτοιά, ας το πούμε ανεύθυνη δήλωση. Ανεύθυνη διότι πως μπορεί κάποιος να
προβλέψει τι κατάσταση θα επικρατούσε στην
Κύπρο 2 η τρεις μήνες αργότερα, όσον αφορά
τον Covid-19. Πρόλαβε να κάνει ανακοίνωση μήπως άλλες χώρες προλάβουν και πάρουν τους
πελάτες που θα πήγαιναν στην Κύπρο. Αυτή είναι η χώρα της μπανανίας και των χρυσών διαβατηρίων και ας μην το ξεχνάμε. Πρέπει να το
θυμάστε και το πασίγνωστο “This is Cyprus”.
Και το άλλο που ξεστόμισε διότι η γλώσσα της
σημερινής Κυβέρνησης και όλων των Υπουργών
στην Κύπρο τρέχει προ της διανοίας τους.
Όπως άκουσα κάποιον να λέει. “Μα εβάλαν τα
κοπελλούδκια ολάν τζιαι τους άσχετους να Κυβερνούν μία χώρά”
Τα αεροδρόμια λέει έιναι έτοιμα να σας υποδεχθούν. Ε καλά μετά τι γίνετε με τα λεωφορεία,
τσ εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τι μέτρα έχουν λάβει και τι έλεγχοι έχουν γίνει για να είναι όλοι
τους βέβαιοι ότι τα μέτρα έχουν πράγματι ληφθεί
ότι προσαρμόζονται στα μέτρα για προστασία
του κοινού από τον ιό.
Στα αεροδρόμια θα είναι κανείς από μία έως 3
ώρες. Τι γίνετε κατά την παραμονή μας στην
χώρα για μια εβδομάδα, δυό, τρεις ή και περισσότερο. Για το θέμα αυτό ούτε καν το ανάφερε.
Ούτε λέξη για πιθανή καραντίνα και πόσα θα
στοιχίσει και πόσο καιρό θα διαρκέσει. Ούτε να
δώσει καμιά ιδέα περί τίνος πρόκειτε, το μόνο
που είπε ελάτε στην Κύπρο και δεν υπάρχουν
εγγυήσεις. Ελάτε φέρετε τα χρήματα σας και είναι
αυτό που θέλουμε. Ούτε πέρσι επήγα αλλά δυστυχώς με τέτοια ανεύθυνη συμπεριφοράς της
Κυβέρνησης και μέρους του πληθυσμού δεν θα
επισκεφθώ την Κύπρο αν και έχω πολύ στενούς
συγγενείς που θέλω να δω.
Εύχομαι επίσης όπως όλοι ανεξαιρέτως λάβουν
το εμβόλιο διότι μερικοί ανεγκέφαλοι δεν βοηθούν
καθόλου την όλη θλιβερή κατάσταση και που ΄πισως με την συμπεριφορά τους αυτή να στοιχίσουν ζωές και να υποβοηθούν τον ιόν να κυκλοφορά.
Τα κέντρα εμβολιασμού στην Κύπρο είναι εντελώς ανοργάνωτα που καθυστερούν το κοινό να
περιμένει έξω στην ζέστη με 35 η και 40 βαθμούς και άλλα κέντρα αργούν να ανοίξουν στη
κανονική τους ώρα. Μία μικρή νήσος σαν την
Κύπρο έπρεπε μέχρι σήμερα να πάρουν όλοι οι
κάτοικοι και την δεύτερη δόση μα ακόμη οι περισσότεροι δεν πήραν ούτε και την πρώτη. Είναι
ένα κυριολεκτικά οργανωμένο χάος. Υπάρχει
μια πολύ γνωστή φράση στα Αγγλικά που λέει
“They cannot organise a p…. ” Αυτή είναι η όλη
αλήθεια της απαράδεκτης και αποτρόπαιας συμπεριφοράς της σημερινής Κυβέρνησης τη Κύπρου.
Διότι χάρις στη αδεξιότητα και αναξιότητα τους
το μόνο που έχουν να μας πουλήσουν είναι
ένα ψευδο πατριωτισμό και το θεωρούν αρκετό
να ξεγελάσουν τον λαό διότι δεν έχουν τίποτα
άλλο ούτε και γνωρίζουν τίποτα άλλο.
Ο λαός θα αποφασίσει 10 μέρες.
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
«Η Βοσκοπούλα», «Η Ερωφίλη» και «Η Θυσία του Αβραάμ»
Η «Θυσία
Αβραάμ»

του

Έ

να από τα
αριστουργήματα
της
Κρητικής λογοτεχνίας του 17ου αιώνα, είναι χωρίς αμφιβολία
το
θρησκευτικό δράμα «Η Θυσία του
Αβραάμ». Παρόλο που ο συγγραφέας
της «Θυσίας» παραμένει άγνωστος, οι
περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν
ότι είναι ο ίδιος συγγραφέας που
έγραψε τον «Ερωτόκριτο», δηλαδή ο
Βιτσέντζος Κορνάρος (1553 – 1617).
Ο συγγραφέας της «Θυσίας» είχε για
πρότυπο του το ιταλικό κείμενο Lo
Isach του Luigi Grotto που γράφτηκε
το 1586. Ο έλληνας συγγραφέας έκανε
σημαντικές αλλαγές από το ιταλικό κείμενο παραλείποντας τους Χορικούς
στίχους μειώνοντας έτσι το ιταλικό κείμενο από 1631 στίχους στους 1154.
Το μεγάλο κατόρθωμα του όμως είναι
ότι κατάφερε να μεταφέρει την Κρητική,
την ελληνική ψυχοσύνθεση στο δικό
του κείμενο. Οι ήρωες του είναι γνήσιοι
Κρητικοί και αυτό ίσως να εξηγεί γιατί
το έργο πολυαγαπήθηκε στα χρόνια
της τουρκικής κατοχής.
Η υπόθεση του έργου είναι βασισμένη
στο 22ο κεφάλαιο της «Γένεσης» από
την Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ βλέπει
στον ύπνο του έναν άγγελο να τον
προστάζει, ότι ο Θεός δεν θέλει πλέον
θυσίες αρνιών αλλά να θυσιάσει το
«τέκνο του το μοναχό, το κανακάρικό
του», το μοναχοπαίδι του τον Ισαάκ. Ο
Αβραάμ της Παλαιάς Διαθήκης είναι
πιο «ψυχρός» δεν προβληματίζεται, είναι έτοιμος να εκτελέσει τη Θεϊκή
εντολή. Ο «Κρητικός» Αβραάμ είναι πιο
ανθρώπινος και δείχνει τον πόνο του
και τις αδυναμίες του. Φοβερά ταραγμένος από το αναπάντεχο μήνυμα μονολογεί:
Ω, βασιλέα τ’ ουρανού, είντα γροικούν τ’ αυτιά μου;
είντα’ ν’ ετούτο τ’ όρισες εδά στα γερατειά μου;
Πώς να το δουν τα μάτια μου κ’ η
χέρα να το κάμη
και να συντρέξη το κορμί, που τρέμει
σαν καλάμι;
‘Ωφου, με ποιάν αποκοτιά να μπη
στην όρεξή μου,
με τίνος λιονταριού καρδιά να
σφάξω το παιδί μου;
Πώς να το δω στα πόδια μου σα
ρίφι να ταράσση,
σα βόδι να μουγκαλιστή, σαν ψάρι
να σφαράσση;

Η θεϊκή εντολή για τη θυσία, είναι για
τον Αβραάμ, η πιο φρικτή δοκιμασία,
του δημιουργεί ένα τετραπλό δίλημμα:
Γιατί ο Θεός να ζητά τέτοια άδικη θυσία
ενός αθώου παιδιού; Πώς να το πει
στη γυναίκα του τη Σάρα και πώς θα
αντιδράσει αυτή σαν μάνα; Πώς θα το
πει στο μοναχογιό του τον Ισαάκ, ότι
αυτός είναι το «καλό αρνί» που πρέπει
να θυσιάσει; Τελικά πώς θα μπορέσει
ο ίδιος, σαν πατέρας, να διαπράξει ένα
φρικτό έγκλημα, να σφάξει το ίδιο το
παιδί του;
Στην αγωνία που τον κατέχει προτείνει
στο Θεό να πεθάνει αυτός στη θέση
του παιδιού του. Ποια θα είναι η τελική
επιλογή του: η αγάπη και η πίστη του
προς το Θεό ή προς το παιδί του που
είναι «σάρκα από τη σάρκα του»; Στη
σκέψη του υπερισχύει η βαθειά του πίστη στο Θεό, γιατί αυτός τους έδωσε
τον Ισαάκ στα βαθειά γεράματά τους
και συνεπώς αυτός και μόνο αυτός τον
δικαιούται.
Όταν το μαθαίνει η χαροκαμένη Σάρα
πέφτει του πεθαμού, δεν μπορεί να
αντέξει το φοβερό μαντάτο ότι θα χάσει
το παιδί της. Οι τραγικοί της στίχοι μας
θυμίζουν λαϊκούς θρήνους:
Ώφου μαντάτο, ώφου φωνή, ώφου
καρδιάς λακτάρα,
ώφου φωτιά που μ’ έκαψε, ώφου
κορμιού τρομάρα.
΄Ωφου μαχαίρια και σπαθιά, που
μπήκαν στην καρδιά μου
κ’ έκαμαν εκατό πληγές μέσα στα
σωθικά μου!
Με ποιάν απομονή να ζω, να μην
εβγή η ψυχή μου.
αξάφνου μ’έτοιον θάνατον να χάσω
το παιδί μου;
Ο Αβραάμ προσπαθεί να πείσει τη
Σάρα ότι πρέπει πρωτ’ απ’ όλα να υπακούνε στο Θεό γιατί «το τέκνο που εκάμαμε δεν είν’ δική μας χάρη, ο πλάστης
μας το χάρισε, τώρα θε να το πάρη.»
Η Σάρα σαν τραγική μάνα, δεν θέλει
να το πιστέψει, ικετεύει, είναι πρόθυμη
να δώσει τη δική της ζωή για να ζήσει
το παιδί . Προκαλεί τον Αβραάμ με τέτοια λόγια που δεν μπορούν παρά να
λυγίσουν την ανθρώπινη καρδιά:
Ώφου! Με ποιάν αποκοτιά να δυνηθής
να σφάξης
τέτοιο κορμί ακριμάτιστο και να μηδέν
τρομάξης;
Θέλεις το να σκοτεινιαστούν τα μάτια
σου, το φως σου,
και να νεκρώση το παιδί, να ξεψυχήση
ομπρός σου;
Με ποιας καρδιάς απομονή ν’ ακούσης

τη φωνήν του,
όντας ταράξει ωσάν αρνί ομπρός σου
το κορμίν του;
Η Σάρα λιποθυμά απ’ τη βαριά της
θλίψη και οι δούλες προσπαθούν να
τη συνεφέρουν. Τα χαράματα, με μεγάλη δυσκολία ξυπνά ο πατέρας το
παιδί του και ετοιμάζονται να πάνε στο
βουνό μαζί με τους δούλους γιατί πρέπει να κάνουν μια θυσία. Του κρύβει
όμως την τραγική αλήθεια γιατί δεν
του λέει τι είδους θυσία θα κάνουν. Ο
μικρός Ισαάκ απορεί γιατί δεν τον ξυπνά και δεν τον ετοιμάζει η μανούλα
του όπως πάντα. Αλήθεια, πώς μπορεί
μια μάνα να αντικρύσει στα μάτια το
παιδί της όταν γνωρίζει ότι πρόκειται
σε λίγο να το χάσει;
Φτάνουν στο βουνό, οι δούλοι μένουν
στους πρόποδες του βουνού, ενώ πατέρας και γιος προχωρούν προς την
κορυφή. Μαζεύουν ξύλα γιατί ο πατέρας λέει ότι πρέπει να θυσιάσουν ένα
αρνί. Ο βωμός γίνεται έτοιμος και ο
Ισαάκ ρωτάει με όλη την παιδική αθωότητα που τον διακρίνει:
Έλα αφεντάκι μου να δης την τράπεζα,
α σ΄αρέσει,
τ’ αρνί μόνο της λείπεται να βάλωμε
στη μέση.
Σπούδαξε να ξετελειωθούν ετούτη την
ημέρα,
και λακταρίζω, πεθυμώ να πάγω στη
μητέρα.
Βαριά συγκινημένος ο Αβραάμ αλλά
συγκρατημένος και αποφασισμένος να
εκτελέσει τη Θεϊκή εντολή απαντά το
μοναχοπαίδι του:
Φέρε μου επά τα χέρια σου να τα γλυκοφιλήσω
και να τα δέσω με σκοινί, να τ’ αποχαιρετήσω.
Ήρθεν η γι ώρα κι ο καιρός, που μέλλει
να σε χάσω,
εσύ ’σαι το καλόν αρνί, που θε να θυσιάσω.
Ο Ισαάκ κλαίει, κάνει απεγνωσμένες
προσπάθειες να μεταπείσει τον πατέρα
του, να αλλάξει τη φοβερή απόφασή
του:
Τούτα τα μάτια, όπου θωρείς και τρέχου σαν ποτάμι,
Τούτο το δροσερό κορμί, που τρέμει
σαν καλάμι,
Δεν έχουν τόση δύναμη σήμερο να σε
πείσου,
Να με γνωρίσης για παιδί, ν’ αλλάξη η
όρεξη σου;
Για να με δώσης τση φωτιάς μ’ ενέθρεφες γονή μου,
Και για να κόψης σα ριφιού κι αρνιού
την κεφαλή μου;

Τελικά όταν ο Ισαάκ μαθαίνει ότι αυτό
το γνώριζε και η μητέρα του, τότε παραδίνεται στη μοίρα του. Ενώ ο
Αβραάμ είναι έτοιμος να πάρει το κεφάλι του παιδιού του, ο Άγγελος τον
σταματά. Η πίστη του τον έσωσε. Ο
Ισαάκ θα ζήσει. Η χαροκαμένη μάνα
μαθαίνει το χαρμόσυνο γεγονός και
λιποθυμά απ’ τη χαρά της. Ο Αβραάμ
στο τέλος προσεύχεται και ευχαριστεί
το θεό γιατί σώθηκε το παιδί του.
Τα Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα –
Το Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά –
Η Αροδαφνούσα
Μέρος 5ο
Οι ρίζες της Κυπριακής λογοτεχνίας είναι τόσο βαθιές όσο και οι ελληνικές.
Ίσως γιατί η Κύπρος είχε την ίδια ιστορική μοίρα με την υπόλοιπη Ελλάδα
που γνώρισε πολλούς κατακτητές:
πτώση στους Ρωμαίους, Βυζαντινούς,
Φράγκους, Βενετούς, Τούρκους κλπ.
Όπως και η Ελληνική λογοτεχνία που
έχει ορόσημο το «Έπος του Διγενή
Ακρίτα» του 11ου αιώνα έτσι και η Κυπριακή λογοτεχνία αρχίζει από την ίδια
περίπου εποχή γιατί ο Ακριτικός κύκλος
ποιημάτων σώθηκε και στην Κύπρο.
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα «Ο Διγενής τζ’ ο Χάροντας»
Τζιει πόπιανεν ο Χάροντας τα γαίματα πιτούσαν
τζιει πόπιανεν ο Διγενής τα κόκκαλα
ελυούσαν.
Τζι’ εδώκαν τζι’ επαλιώσασιν τρεις
μέρες τζιαι τρεις νύχτες,
στα τρία τα μερόνυχτα ο Διγενής
νικά τον......
Η μακρόχρονη παρουσία των Δυτικών
(Φράγκων και Βενετών) στην Κύπρο
που κράτησε κάπου 400 χρόνια, από
το 1189 μέχρι την άλωση από την
Οθωμανική αυτοκρατορία το 1571,
έμελλε να επηρεάσει και τη λογοτεχνία
του νησιού. Ο Κ. Δημαράς λέει ότι «ο
πολιτισμός που φέρνουν μαζί τους οι
Δυτικοί είναι νέος χωρίς να είναι πρωτόγονος... Το χαρακτηριστικό του είναι
ένας συνδυασμός αρχόμενου ουμανισμού και χριστιανικής παράδοσης, είναι το πνεύμα της ιπποσύνης. Πολιτισμός όπου το γυναικείο στοιχείο έχει
εξαρθεί, όπου ο έρωτας τείνει να πάρει
πρωτεύουσα θέση κι όπου το αίσθημα
της ιπποτικής τιμής έχει ιδιάζουσα
έξαρση..... Τα κυπριακά τραγούδια
έχουν θέμα αποκλειστικό τον έρωτα...
Η ιταλική επίδραση στα έργα αυτά δεν
είναι μόνο έμμεση αλλά και άμεση: δια-

πιστώθηκε δηλαδή και παρουσία μεταφράσεων από σονέτα του Πετράρχη
(Βλ. Κ. Δημαρά: Ιστορία Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας, σελ. 65 - 67).
Τα διάφορα Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα γράφτηκαν μεταξύ του 14ου και
16ου αιώνα και σώθηκαν στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ο Γάλλος νεοελληνιστής Αιμ. Λεγκράντ έκδωσε ένα μέρος από τα ποιήματα αυτά
το 1881. Είναι αλήθεια ότι οι ποιητές
της Κύπρου τραγούδησαν τον παλιό
εκείνο καιρό, τον έρωτα όχι μόνο με
πάθος αλλά και με χάρη:
Ότις του πόθου δεν ειν’ πειραμένος,
τα δολερά του πάθη δεν γνωρίζει
Ότις από κείνον δεν είναι καμένος
κι ακόμη στην καρδιάν να τον φλογίζη,
ότις γι αγάπην, δεν εν ΄πληγωμένος
εις την καρδιάν, κι ακόμη μαρτυρίζει....
Πολλά από τα «Κυπριακά Ερωτικά
Ποιήματα» ακολουθούν πιστά την τεχνική του σονέτου του Πετράρχη (1304
– 1374). Ο Λίνος Πολίτης γράφοντας
στην «Καθημερινή» 17. 8. 1960 ανάφερε: «Στην Ελλάδα το σονέτο εμφανίζεται για πρώτη φορά σε μια από τις
πιο ευτυχισμένες διασταυρώσεις του
δυτικού και του ντόπιου πολιτισμού,
στα θαυμάσια ερωτικά ποιήματα της
Κύπρου, που έχουν γραφτεί λίγα χρόνια πριν από την άλωση της μεγαλονήσου από τους Τούρκους στα 1570».
Τα Κυπριακά «Ερωτικά Τραγούδια» εκδόθηκαν ολοκληρωμένα για πρώτη
φορά το 1952 από το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας από την κα. Θ. Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδη, με τον Γαλλικό τίτλο
«Πόεμς ντ Αμούαρ» (Ερωτικά Ποιήματα). Ένα κύριο χαρακτηριστικό των
ποιημάτων είναι η ιδιωματική γλώσσα
της Κύπρου καθώς και ο ανικανοποίητος έρωτας, όπως μας λέει το πιο
κάτω ποίημα:
Στάθου, κυρά μου, στα, να σε βιγλίσω,
και δεν κάμνεις καλά να σαι κρυμμένη
τες εμορφιές σου πως να τες φουμίσω,
αν ίσως κι εσού στέκεσαι χωσμένη;
Συνεχίζεται...
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν
τα βιβλία του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο
τηλέφωνο
020 8360 7968 ή στο e-mail:
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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O πατήρ Ανδρέας Χατζησαββής ευχαριστεί
την παροικία

Αγαπητοί Συμπάροικοι,
Χριστός Ανέστη!
Είμαι ο πατήρ Ανδρέας Χατζησαββής, Εφημέριος του Ιερού
Ναού Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο Wightman Road. Είμαι
βέβαιος ότι είναι πλέον ευρύτατα γνωστό ότι είμαι σοβαρά
άρρωστος με καρκίνο στον
εγκέφαλο. Δυστυχώς αντιμετωπίζω το φάσμα του θανάτου. Οι
γιατροί δεν μπορούν να με βοηθήσουν και μου έχουν δώσει
περίπου τρεις μήνες ζωής.
Είμαι στην Αγγλία περίπου εξήντα χρόνια, εκ των οποίων σαράντα έτη ως ιερέας. Όπως όλοι
οι μετανάστες, είχαμε την έγνοια

της παροικίας για να μην αφομοιωθούμε και χάσουμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας. Εργαστήκαμε όλοι για να κρατήσουμε τη
γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα και
τις παραδόσεις των προγόνων
μας, δημιουργώντας Ελληνικά
σχολεία και σωματεία. Αγωνιστήκαμε να διατηρήσουμε τον
στενό δεσμό με την αγαπημένη
μας πατρίδα Κύπρο και την μητέρα Ελλάδα. Ιδιαίτερα όμως
ανεγείραμε Ελληνορθόδοξες εκκλησίες για να κρατήσουμε την
πατρώα πίστη μας ζωντανή.
Εκτιμώ αφάνταστα όλη την παροικία, τους παράγοντες, τα
κόμματα, τα σωματεία, τις εκ-

κλησίες μας για την μεγάλη
προσφορά τους όλα αυτά τα
χρόνια. Πολλοί επώνυμοι και
ανώνυμοι συμπάροικοι έκαναν
θυσίες και προσέφεραν από το
περίσσευμα και το υστέρημα
της καρδιάς τους για να κρατηθούμε Ελληνορθόδοξοι Χριστιανοί.
Γράφω αυτή την ανοιχτή επιστολή προς όλη την παροικία
για να προσφέρω κάποιες σκέψεις από την δική μου εμπειρία
και την δική μου ζωή στην φιλόξενη αυτή χώρα.
Παρακαλώ όλους να μείνουμε
μονιασμένοι σαν παροικία.
Υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα και διαφορές. Όμως όλα
αυτά λύνονται με καλή διάθεση,
υπομονή και συνεργασία. Παρακαλώ όλους να κρατήσουμε
ως κόρη οφθαλμού την ενότητα,
διότι μόνο έτσι έρχεται η πρόοδος που όλοι επιθυμούμε.
Με τις νέες τεχνολογίες και τη
ραγδαία επιτάχυνση του ρυθμού της καθημερινότητάς μας,
η κοινωνία και η ζωή αλλάζει,
ιδίως για την νεολαία μας. Γι’
αυτό και παρακαλώ όλους να
σταθούμε δίπλα στους νέους
και στις νέες μας με αγάπη, κατανόηση και υπομονή. Πάνω
απ’ όλα να κρατήσουμε τις εκκλησίες μας και την πίστη μας
στον Θεό, αφού η πίστη μας είναι εκείνη που δίνει δύναμη και
νόημα στη ζωή μας.
Να είμαστε πάντοτε θετικοί. Να
παραβλέπουμε τα αρνητικά που
προκαλούν έριδες, διχόνοια και
διαιρέσεις. Να μην κρίνουμε
τους συνανθρώπους μας. Να
μην βιαζόμαστε να βλέπουμε τα
λάθη των άλλων, αφού, δυστυ-

χώς όλοι κάνουμε λάθη και
σφάλματα. Να μην κατηγορούμε τους συνανθρώπους μας
και να αποφεύγουμε τους διαχωρισμούς.
Να έχουμε πάντα την καλή διάθεση για συναντίληψη και συμβιβασμό με αποκλειστικό γνώμονα την ομόνοια και την
προκοπή. Να έχουμε πυξίδα
της ζωής μας την αγάπη και την
εν Χριστώ αλήθεια ότι η ζωή
μας αποκτά νόημα και ουσία
μόνον όταν προσφέρουμε στον
συνάνθρωπό μας.
Προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλη την
παροικία για τα όποια λάθη και
τις όποιες παραλείψεις μου ή
εάν ακουσίως στενοχώρησα κάποιον. Επίσης ζητώ συγγνώμη
εάν δεν έδωσα την πρέπουσα
σημασία σε συνανθρώπους
που αντιμετώπιζαν τυχόν δυσκολίες ή προβλήματα στη ζωή
τους.
Ευχαριστώ και δοξολογώ τον
Θεό, γιατί μου έδωσε καλή σύζυγο και οικογένεια. Είμαι πολύ
τυχερός, γιατί γνώρισα υπέροχους ανθρώπους στο διάβα της
ζωής μου. Πήρα πολλή αγάπη
από την παροικία, σε βαθμό
που δεν το περίμενα. Νιώθω
την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους όσους με δέχθηκαν με τόση καλοσύνη, παραβλέποντας και συγχωρώντας τις
όποιες αδυναμίες μου.
Εκφράζω αγάπη εγκάρδια και
ευχές ολόψυχες προς σύμπασα
την παροικία. Ο Αναστημένος
Χριστός να σας ευλογεί όλους
και να σας δίνει δύναμη, ώστε
η ζωή σας να είναι γεμάτη από
τις ευλογίες και την χαρά του
Θεού.

Υπέροχες προσφορές από το Greek Deli 2 U
Μην χάσετε αυτήν την μοναδική
προσφορά στο GreekDeli2 U!
Παίρνεις 3 πληρώνεις 2. Η προσφορά ισχύει σε επιλεγμένα
προϊόντα. Αγοράστε δύο ίδια
προϊόντα και πάρτε το τρίτο δωρεάν! Επιλέξτε μέσα από τα
γευστικά μας προϊόντα όπως
Ραβιόλες με Χαλούμι, Λούντζα
σε φέτες, Κουλούρι, Παστελάκι
και πολλές ακόμα μοναδικές
γεύσεις! Μην χάνεται άλλο
χρόνο. Διαλέξτε το δικό σας
αγαπημένο προϊόν αυτή την
εβδομάδα! Έλεγξε την ιστοσελίδα μας για να βρείτε αυτές τις

μοναδικές προσφορές. Ακόμη
μια δελεαστική προσφορά που
δεν θα θέλατε να χάσετε αυτήν
την εβδομάδα: αγοραστέ 12 και
πάρτε άλλες 12 μπύρες Leon
των 330 ml δωρεάν.
Διαθέσιμο μόνο για τοπική παράδοση και Click & Collect. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.greekdeli2u.co.uk για να
κάνετε την παραγγελία σας
τώρα!
Οι τοπικοί πελάτες μπορούν να
επιλέξουν Click & Collect, με
παραγγελίες έτοιμες την ίδια
μέρα. Οι παραγγελίες τους ετοι-

μάζονται στο Greek Deli 2 U στο
Potters Bar.
Το Greek Deli 2 U διαθέτει
πάνω από 600 Ελληνικά και Κυπριακά προϊόντα για να διαλέξετε, είμαστε σίγουροι ότι θα
υπάρχει κάτι για όλους σας.
Ακολουθήστε μας στο Instagram και στο Facebook @
greekdeli2u και εγγραφείτε στη
λίστα αλληλογραφίας μας για να
είστε οι πρώτοι που θα ενημερώνεστε για όλες τις μοναδικές
προσφορές στα προϊόντα μας.
www.greekdeli2u.co.uk!

Γωνιά Παροικιακής ποίησης

Ο Τελευταίος της Μάνας*
μου Αποχαιρετισμός
Tου Πέτρος Σ. Φλωρίδης. Δουβλίνο
Δεκαεπτά του Μάη,
Έξι και πέντε την αυγή,
Ξεψύχισε να πάει,
Σε άλλο κόσμο, σ’ άλλη γη.
Αγκομαχούσε βαριά,
Πάλευε για οξυγόνο,
Ήταν μια αναπάντεχη βραδιά,
Γιομάτη πάθος και πόνο.
Ολονυχτίς σε κοίταζα
Μέσα στο φως το θαμπό,
Στη σιγαλιά σου ψηθύριζα,
‘’Μάνα μου γλυκειά σ’ αγαπώ’’.
Αναπωλούσα τα παλιά,
Τά πόσα σε σένα χρωστώ,
Σου ΄λεγα μες τη σιγαλιά,
Μανούλα μου, σ’ ευχαριστώ.
Πιστεύω πως κάποτε μα’ ‘κουγες,
Μα δεν μπορούσες να μιλήσεις.
Σαν πάντα όμως θα μού ΄λεγες,
‘’Την ευχή μου νά ‘χεις να μου ζήσεις’’.
Το βλέμμα σου το στοργικό,
το απαλό σου χάδι,
το χαμογέλιο το γλυκό,...
Τά ‘χασα όλα σέ ‘να βράδυ.
Μα η ψυχή σου, ως ήταν και γραφτό,
Στην ψυχή μου πάντα θα μείνει,
Ιερό, λατρευτό, φιλακτό,
Αιωνία σου Μανα η μνήμη.
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FREEVIEW
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 20/5

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα
9.00 Λούνα Πάρκα
10:00 Χρονογράφημα (Ε)
10.30 Γυναίκα της Κύπρου
07.30 Όμορφη Μέρα
12.15 Προσωπογραφίες
09.00 Είναι θέμα υγείας
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
15.00 ΑrtCafe
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 17.20 Λούνα Πάρκ
13.30 Γυναίκα της Κύπρου
18.00 Ειδήσεις
13.35 Χρυσές Συνταγές
19.30 Χρονογράφημα
14.30 Happy Hour
20:00 Ταινία «Sunrise in
15.50 Κοίτα με στα Μάτια
Kimmeria»
16.00 Ειδήσεις και στη νοη- ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5
ματική
05.30 Θεία Λειτουργία
16.20 Κοντά Έπεσες
08.00 Καμώματα τζι Αρώ17.20 Καμώματα τζι Αρώματα
ματα
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα18.00 Ειδήσεις
γούδι
19.05 Χάλκινα Χρόνια
13.30 Travel Diary
20.00 Προκλήσεις
14.00 Σε προσκυνώ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/5
Γλώσσα
7.30 Όμορφη Μέρα
15.00 Aφανείς Ήρωες
09.00 Είναι θέμα υγείας
18.00 Ειδήσεις
19.30 Από Μέρα σε Μέρα
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας ΔΕΥΤΕΡΑ 24/5
13.35 Χρυσές Συνταγές
07.30 Όμορφη Μέρα
16.00 Ειδήσεις και στη νοη- 09.00 Είναι Θέμα Υγείας
ματική
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Κοντά Έπεσες
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
17.20 Καμώματα τζι Αρώ13.30 Γυναίκα της Κύπρου
ματα
15.50 Κοίτα με στα Μάτια
18.00 Ειδήσεις
16.00 Ειδήσεις και στη νοη19.05 Χάλκινα Χρόνια
ματική
16:20 Κοντά Έπεσες
20.00 Ειδήσεις
18.05 Χάλκινα Χρόνια
20.00 Το Μυστικό της Πετα-

λούδας
ΤΡΙΤΗ 25/5
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Γυναίκα της Κύπρου
13.35 Χρυσές Συνταγές
14.30 Happy Hour
15.50 Κοίτα με στα Μάτια
16.00 Ειδήσεις
16.20 Κοντά Έπεσες
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα
18.00 Ειδήσεις
21.05 Χάλκινα Χρόνια
20.00 Το Μυστικό της
Πεταλούδας

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5
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 20 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 Πρόσωπα Faces Guest
Σταύρος Γιαλλουρίδης υποψήφιος
βουλευτής Λεμεσού́ με το κίνημα
Αφύπνιση 2020
21:30 Ελληνική Ταινία: Λόλα
23:10 Ελληνική Ταινία: Ο Αχαΐρευτος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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: Μάντεψε τι
Κάνω τα Βράδια
22:50 Ελληνική Ταινία: Ρ20 Μπορείς Ξανά
00:25 Ελληνική Ταινία: Tungsten
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 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 o Όμηρος Αλεξάνδρου
Υποψήφιος Βουλευτής Λεμεσού του
Κινήματος Αλληλεγγύη
20:35 Ακάλυπτος S2E20
21:20 Ελληνική Ταινία: Στον Αστερισμό της Παρθένου
22:50 Ελληνική Ταινία: Ξυντύθου
Τζιαι Ούσσου
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 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
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Ελευθερία Σωφρονίου.
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή: Guest Φίλιος Φυλακτού
υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού επαρχία Λευκωσίας
22:45 Ελληνική Ταινία: Παντρεμένος με Πεθερά
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΙΟΥ
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: με τον
Αυγουστίνο Γαλιάσσο
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Βαθειά
Γαλάζια Θάλασσα
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την
Άντζυ Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα
20:30 Hellenic Showroom με την
Σεμίνα Τσοκανά
21:00 Ελληνική Τανία: Κατά Λάθος
Μπαμπάς
22:15 Ελληνική Ταινία: Προσπαθώ
Αλλά Τίποτα-Ο Χασοδίκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 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: Χωρίσαμε Ένα
Δειλινό
22:00 Ελληνική Ταινία: Άλλος Κερνάει,
Άλλος Πληρώνει

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 21:30
Λόλα (1970).
Αισθηματική
ταινία με την
Τζένη Καρέζη,
Νίκο
Κούρκουλο,
Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Παντελή Ζερβό και
Γιάννη Βογιατζή. Αμέσως μετά την
αποφυλάκιση του ο Άρης, ξεχασμένος
απ` όλους, δεν θέλει να ξαναγυρίσει
στα παλιά του λημέρια. Ο μόνος λόγος
που θα πάει στο καμπαρέ του Στέλιου
είναι για να συναντήσει τη Λόλα. Ο Στέλιος, όμως, σε καμιά περίπτωση δεν
θα την αφήσει να φύγει από κοντά του.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 23:10
Ο Αχαΐρευτος (1970). Κωμωδία με
τους Σωτήρη Μουστάκα, Πέτρο Γιαννακό, Μαρία Μπονέλου, Γιώργο Χριστόπουλο και Πέτρο Γιαννακό. Ένας
πάμπτωχος και καταχρεωμένος ζωγράφος, ο Μίλτος Κουρκουτούλης, ζει
με μεγάλη δυσκολία και κάποτε γίνεται
στόχος μιας παμπόνηρης υπηρέτριας,
της Πόπης, η οποία θέλει να τον τυλίξει
επειδή έμαθε ότι αυτός κληρονόμησε
μια μεγάλη περιουσία. Ο Μίλτος όμως
είναι ερωτευμένος με τη Λίτσα, κόρη
του κυρ-Σπύρου Βαρδατρίχα, του ταβερνιάρη της περιοχής. Κάποτε η
Πόπη μαθαίνει πως ο Μίλτος δεν είναι
ο πλούσιος κληρονόμος, όπως νόμιζε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 21:30
Μάντεψε τι κάνω τα Βράδια (1984).
Κωμωδία με τους Στάθη Ψάλτη, Νίκο
Ρίζο, Καίτη Φίνου, Ρένα Παγκράτη και
Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Ο Κοσμάς μεγάλωσε σε καταυλισμό τσιγγάνων και
το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι
να ζητιανεύει. Έτσι, ανοίγει μια σχολή
ζητιάνων, στην οποία διδάσκει ο ίδιος.
Με διάφορες άλλες κομπίνες καταφέρνει και γίνεται πάμπλουτος. Όλα αυτά
μέχρι να εμφανιστεί ένα ζευγάρι απατεώνων και να ανατρέψει την κατά-

σταση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 22:50
Ρ20 Μπορείς Ξανά (2001). Κωμωδία με τους Λάκη Λαζόπουλο, Τάνια
Τρίπη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο,
Νίκο Τσούκα, Σοφία Ολυμπίου, Δημήτρη Αστεριάδη, Γεράσιμο Σκιαδαρέλη,
Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Ένα ζευγάρι καθηγητής Πανεπιστήμιου, παντρεμένος με καθηγήτρια έχουν πρόβλημα με το σεξ. Ο καθηγητής μετά
από πολλαπλές επισκέψεις σε διάφορους γιατρούς, σεξολόγους ψυχολόγους κλπ στην απελπισία του καταφεύγει για θεραπεία σε κάποιο
καθηγητή ψυχίατρο που δεν έβρισκε
δουλειά και που για να ζήσει έκανε
εμπόριο κρέατος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΙΟΥ 12:25
Tungsten
(2011).
Δραματική περιπέτεια
με τους Βαγγέλη
Μουρίκη,
Όμηρο
Πουλάκη, Προμηθέα
Αλειφερόπουλο,
Τάσο Νούσια, Κόρα
Καρβούνη. Μια καλοκαιρινή μέρα στην Αθήνα όπου ένας
ελεγκτής εισιτηρίων έχει πολλά χρέη
και προβλήματα με την οικογένειά του.
Δύο έφηβοι φίλοι τριγυρνούν στην
πόλη έχοντας κρυμμένο στην τσάντα
τους ένα περίστροφο. Ένα στέλεχος
εταιρείας συμπεριφέρεται βίαια στη σύντροφό του. Οι τρεις παράλληλες ιστορίες θα γίνουν μία.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΙΟΥ 21:20
Στον Αστερισμό της Παρθένου
(1973). Δραματική ταινία με την Ζωή
Λάσκαρη, Χρήστο Πολίτη, Χρήστο Νομικό, Μπέτυ Βαλάση, Γιάννη Αργύρη
και Άννα Παϊτατζή . Μια νεαρή ιερόδουλη διηγείται σε κάθε πελάτη της και
μια διαφορετική ιστορία για το πώς κατέληξε να κάνει αυτό το επάγγελμα,
αποδίδοντας την επιλογή της άλλοτε
στη φτώχεια και το πάθος της για τα

χρήματα, άλλοτε στην τραγική μοίρα
της που αποφάσιζε για εκείνη και άλλοτε στην απόλυτη αγάπη...
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΙΟΥ 22:50
Ξυντύθου Τζιαι Ούσσου (1983). Κωμωδία με τους Ανδρέα Μαυρομάτη,
Όλγα Ποταμίτου, Αγγελική Φιλιπίδου
και Κίμωνα Αποστολόπουλο. Η Δρ. Δημητρούλλα είναι πολυάσχολη γιατρός
που δεν έχει χρόνο για τις οικογενειακές της υποχρεώσεις. Ο σύζυγος παραπονιέται ότι τον αγνοεί και πολύ συχνά της δημιουργεί σκηνές ζηλοτυπίας.
Η κατάσταση γίνεται χειρότερη όταν
την επισκέπτεται στο γραφείο της την
στιγμή που έχει πελάτη της έναν Αθηναίο πλασιέ.
KYΡIAKH 23 ΜΑΙΟΥ 22:45
Παντρεμένος με Πεθερά (1982). Κωμωδία με τους Σωτήρη Μουστάκα, Σωτήρη Τζεβελέκο, Κατερίνα Γιουλάκη,
Θάλεια Παπάζογλου και Έφη Θεοχάρη. Ο Μένιος, ένας αμετανόητος γυναικάς με άπειρες κατακτήσεις στο βιογραφικό
του,
αποφασίζει
να
νοικοκυρευτεί και παντρεύεται τη
Σούλα. Παραδόξως, αν και οι φίλοι του
μικρό τον φώναζαν Γκομένιο, για ευνόητους λόγους, δεν καταφέρνει να
αποδείξει τις ικανότητές του στη
Σούλα, που παραμένει παρθένα
ακόμα και μετά το μήνα του μέλιτος.
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΙΟΥ 21:05
Βαθειά Γαλάζια Θάλασσα (1978).
Θέατρο της Δευτέρας. Κοινωνικό
δράμα με την Λίλη Παπαγιάννη, Ανδρέα Φιλιππίδη, Βασίλη Ανδρεόπουλο, Γιάννη Κατράνη. Η Έστερ, μια
ευαίσθητη γυναίκα, εγκαταλείπει τον
πλούσιο σύζυγό της Σερ Γουίλιαμ Ρας
για να ζήσει μαζί με τον αγαπημένο
της Φρέντυ, σε ένα άθλιο διαμέρισμα
στο Λονδίνο. Όταν αντιλαμβάνεται ότι
αυτός δεν μπορεί να εκτιμήσει την
αγάπη της και τη θυσία που έκανε για
χάρη του, αποπειράται να αυτοκτονήσει. Ο σύζυγός της προσπαθεί να την

πείσει να γυρίσει πίσω σε εκείνον,
αλλά αυτή επιμένει με πάθος να
αγαπά τον Φρέντυ.
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 21:00
Κατά Λάθος Μπαμπάς (1957). Κωμωδία με τους Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκο
Ρίζο, Ανδρέα Ζησιμάτο και Μάρθα Καραγιάννη, Η ανακάλυψη ενός έκθετου
βρέφους αναστατώνει τη ζωή των κατοίκων μιας αθηναϊκής φτωχογειτονιάς.
ΤΡΙΤΗ 25 ΜΑΙΟΥ 22:15
Προσπαθώ Αλλά Τίποτα-Ο
Χασοδίκης
(1989). Κωμωδία με τους
Μάρκο Λεζέ, Έφη Πίκουλα, Σούλη Σαμπάχ,
Σάσα Καστούρα, Κατερίνα Ηλιάδη. Μία λογίστρια κατηγορείται για κατάχρηση πολλών εκατομμυρίων από
την εταιρεία στην οποία δουλεύει και ο
μόνος που τη βοηθάει είναι ένας δικηγόρος που δε μπορεί να βρει πελάτες.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ 20:50
Χωρίσαμε Ένα Δειλινό (1966). Δραματική ταινία με την Καίτη Παπανίκα ,
Θάνο Μαρτίνο , Λαυρέντη Διανέλλο,
Χρήστο Τσαγανέα, Έλσα Ρίζου, Δέσπω Διαμαντίδου. Ο Μηνάς και η Ζωή
Μπέζα, είναι η αιτία της οικονομικής
καταστροφής του Λαγιανού, που θα
τον οδηγήσει στην αυτοκτονία.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ 22:00
Άλλος Κερνάει, Άλλος Πληρώνει
(1987). Κωμωδία με τους Παναγιώτη
Σουπιάδη, Τάσο Προύσαλη, Σταυρίνα
Πρεβεδώρου, Κώστα Παληό,Ε λ έ ν η
Φωτεινάκη, Ειρήνη Λεοντάρη,Κ ώ σ τ α
Τερζάκη. Ο καβγάς ενός ερωτευμένου
ζευγαριού γίνεται η αιτία που ξεκινάει
ένα κρουαζιερόπλοιο. Οι επιβάτες ένας
κι ένας. Ο Φοίβος ερωτευμένος με την
Χριστίνα, που είναι ερωτοχτυπημένη
με τον καπετάνιο. Ένας άφραγκος σεΐχης, που ψάχνει την πλούσια γυναίκα.
Ο αρχαιολόγος Κουρτ, που μαζί με την
Γκλόρια παίρνουν από την πυραμίδα
του Χέοπα μια αμύθητης αξίας πλάκα.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast.
10:00 Ligo Prin To Mesimeri 13:00
Τραγούδια από τον Ελληνικό
Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή απόλαυση με τον
Γιάννη Κυριακίδη 16:00 HomeRun με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη
19:00 Alternate #CommunityChest or #Throwback 21:00
Music Biography
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00
Γιάννης Ιωάννου The Big Greek
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 13:00 Apogevmatini
Apólafsi με τον Πιέρ Πέτρου
14:00 Απογευματινή απόλαυση
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα
Μιχαηλίδη 19:00
One-Man-Show
21:00 Chris Theoharous #FridayFunday
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke
Box 07:00 The Big Greek
Breakfast με τη Σούλλα Βιολάρη
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με
τον Βασίλη Παναγή 12:00
Laikο Αpogevma με την Άντρεα
Γερολέμου 14:00 Σαββατοκυρίακο στον LGR με την Κατερίνα
Νεοκλέους16:00 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 10:45 Θεία
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επιλογές 13:00 Απογευματινή
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Μιχάλης Γερμανός
#WeekendWindDown
19:00
#SundayFunday με τον Φανή
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sunday με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00
In The Mix Nightshift
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00
Απογευματινή απόλαυση με
το βασίλη Παναγή 17:00 HomeRun με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00
LGR’s WISH [Weekly Information
& S.upport Hour] 20.00 Travel
Log 23:00 #MondayMoods με
το Μιχάλη Γερμανό ΤΡΙΤΗ 00:00
ΡΙΚ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The
Big Greek Breakfast.
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο πριν
το μεσημέρι 13:00 Τραγούδια
από τον Ελληνικό Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή
απόλαυση με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00
Scandalous 21:00 Tony Neophytou #ThirstyThursday 22:00
#TuesdayTunes
ΤΕΤΑΡΤΗ
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα από τον LGR 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα
Βιολάρη 13:00 Απογευματινή
απόλαυση με τον Πιέρ Πέτρου
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα
Μιχαηλίδη 19:00 Μιχάλης Γερμανός #WednesdayWisdom 21:00
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWednesday
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Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα
Ατλέτικο διατηρήθηκε δύο βαθμούς πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία κέρδισε με 1-0
την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν
Μαμές» χάρη στο τέρμα του
Νάτσο Φερνάντεθ.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της
37ης αγωνιστικής της La Liga:
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Ρεάλ Μαδρίτης
0-1
Ατλέτικο Μαδρίτης - Οσασούνα
2-1
Μπαρτσελόνα - Θέλτα
1-2
Κάντιθ - Έλτσε
1-3
Αλαβές - Γρανάδα
4-2
Χετάφε - Λεβάντε
2-1
Μπέτις - Ουέσκα
1-0
Σοσιεδάδ - Βαγιαδολίδ
4-1
Βαλένθια - Ειμπαρ
4-1
Βιγιαρεάλ - Σεβίλλη
4-0

Premier League
Η ήδη υποβιβασμένη από την
μεγάλη κατηγορία, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, έκανε την έκπληξη
κατά την 36η ημέρα της Premier
League, κερδίζοντας 1-0 εκτός
έδρας την Έβερτον, στην οποία
η απώλεια των βαθμών θεωρείται ότι θα της στοιχίσει στην
προσπάθειά της να βρεθεί στην
πρώτη εξάδα.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα και
οι σκόρερ της 36ης αγωνιστικής
και η βαθμολογία της Premier
League έχουν ως εξής:
Μάντσεστερ Γ.-Λέστερ

1-2

Τσέλσι-Άρσεναλ
0-1
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 3-4
Μπέρνλι-Λιντς
0-4
Σαουθάμπτον-Φούλαμ
3-1
Μπράιτον-Γουέστ Χαμ
1-1
Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 3-2
Τότεναμ-Γουλβς
2-0
Γουέστ Μπρομ-Λίβερπουλ 1-2
Έβερτον-Σέφιλντ Γιουν.
0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 83 --Πρωταθλήτρια-Μάντσεστερ Γιουν.
70
Λέστερ
66
Τσέλσι
64
Λίβερπουλ
63
Γουέστ Χαμ
59

Κύπελλο Αγγλίας

Το παραμύθι της Λέστερ δεν
ολοκληρώθηκε το 2016! Ηταν
μόνο το πρώτο μέρος ενός ποδοσφαιρικού θαύματος! Πέντε
χρόνια μετά οι «Αλεπούδες»
ζουν ξανά στιγμές μοναδικές,
αληθινές που θυμίζουν το συγκλονιστικά τους κατορθώματα!
Η ομάδα του Ρότζερς μπροστά
σε χιλιάδες οπαδούς της επικράτησε 1-0 της Τσέλσι και κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο Αγγλίας! Οι Μπλε που… πάγωσαν
με την απόφαση του VAR στο
89’ καλούνται να σηκωθούν
από το έδαφος μιας και ακολουθεί η μάχη της τετράδας και φυσικά ο τελικός του Champions
League!
Απίθανη ατμόσφαιρα στο
Γουέμπλεϊ, κλειστό ματς

Το σκηνικό... παράξενο, αφού
έπειτα από πολλούς μήνες το
Γουέμπλεϊ είχε 21.000 οπαδούς! Συνθήματα, τραγούδια,
μια ατμόσφαιρα γιορτινή στις
εξέδρες στην πρόβα τζενεράλε
ενόψει EURO! Η Λέστερ που
επανεμφανίστηκε σε τελικό Κυπέλλου έπειτα από 42 χρόνια
μπήκε πιο φοβισμένα, η Τσέλσι
πήρε τον έλεγχο, κυκλοφορούσε καλύτερα, είχε την κατοχή (70%), αλλά όχι και τον
τρόπο για να φανεί απειλητική.
Πάντως, στο τέταρτο οι «Αλεπούδες» βγήκαν μπροστά κι
έκαναν αισθητή την παρουσία
τους στο 16, αλλά το πλασέ του
Βάρντι βρήκε σε σώματα. Η
πρώτη καλή προσπάθεια ήρθε
από στημένη φάση, αλλά η κε-

Ένα βήμα πριν την κατάκτηση
του πρωταθλήματος στην Ισπανία βρίσκεται η Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς την Κυριακή με γκολ
των Ρενάν Λόντι και Λουίς
Σουάρες στο τελευταίο δεκάλεπτο, επικράτησε 2-1 της Οσασούνα στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο».
Με τη νίκη της η ομάδα της

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)
Ατλέτικο Μαδρίτης
83
Ρεάλ Μαδρίτης
81
Μπαρτσελόνα
76
Σεβίλλη
74
Σοσιεδάδ
59
Βιγιαρεάλ
58
Μπέτις
58
Θέλτα
53
Αθλέτικ Μπιλμπάο
46
Γρανάδα
45
Οσασούνα
44
Κάντιθ
43
Βαλένθια
42
Λεβάντε
40
Αλαβές
38
Χετάφε
37
Ουέσκα
33
Έλτσε
33
Βαγιαδολίδ
31
Ειμπαρ
30

φαλιά του Σογιουντσού πέρασε
άουτ.
Η Τσέλσι αντέδρασε, έγινε πιο
απειλητική και στο 23’ ο Μάουντ
δεν μπόρεσε από καλή θέση να
πλασάρει ιδανικά. Οι Λονδρέζοι
είχαν καλό δεκάλεπτο, έβρισκαν
χώρους και στο 29’ είχαμε την
καλύτερη ευκαιρία στο ματς,
όταν από ωραίο συνδυασμό και
σέντρα του Τιάγκο Σίλβα, τόσο
ο Βέρνερ όσο και ο Αθπιλικουέτα δεν μπόρεσαν να
σπρώξουν τη μπάλα στα δίχτυα. Η Λέστερ δέχθηκε πλήγμα με τον τραυματισμό του
H Λέστερ μπήκε πιο δυνατά
στην επανάληψη, έβγαζε
ένταση στο παιχνίδι της, με τον
Τίλεμανς να είναι εξαιρετικός με
μπάλα, αλλά και χωρίς, άνοιγε
χώρους κι έκανε πιο γρήγορο
το ματς της ομάδας του. Μάλιστα, στο 57’ οι «Αλεπούδες»
πλησίασαν στο γκολ, αλλά ο
Τζέιμς με σωτήρια προβολή δεν
άφησε τον Βάρντι να σκοράρει.
Εξι λεπτά αργότερα ο Βέλγος
έβαλε τη σφραγίδα του, ο Πέρεθ
έκλεψε, μοίρασε στον Τίλεμανς
ο οποίος με σουτάρα έξω από
την περιοχή πέτυχε από τα
ωραιότερα γκολ που έχουμε δει
σε τελικούς!
... πάγωσε η Τσέλσι στο 89'

Η Τσέλσι αναγκάστηκε να βγει
μπροστά, να πιέσει ψηλά, με
τον Τούχελ να περνά στο ματς
τους Οντόι και Πούλισικ. Μάλιστα, στο 77’ είχε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει, αλλά την
κεφαλιά του Τσίλγουελ έβγαλε
εντυπωσιακά ο Σμάιχελ με τη
βοήθεια του δοκαριού. Στο ματς
και ο Ζιρού, με τον Ρότζερς να
απαντά με φουλ άμυνα. Μέχρι
και τον Μόργκαν έβαλε στο ματς
για να αντέξει την πίεση! Όλα
θύμιζαν… 2016, μαγικές στιγμές, αλλά και τρομερές επεμβάσεις, όπως αυτή του Σμάιχελ
στο 87’ στο σουτ του Μάουντ.
Η πίεση έγινε εντονότερη, η Λέστερ δεν μπορούσε να πάρει
ανάσα και στο 89’ είχαμε…
δράμα! Ο Τιάγκο Σίλβα έκανε
τη σέντρα, ο Τσίλγουελ μπήκε
σφήνα, ο Σογιουντσού έδιωξε
πάνω στον Μόργκαν και η
μπάλα κατέληξε στα δίχτυα!
Για… δευτερόλεπτα οι οπαδοί
της Τσέλσι πανηγύριζαν, αλλά
το VAR τους… πάγωσε, μιας
και ο παίκτης των Μπλε ήταν
για χιλιοστά σε θέση οφσάιντ,
με συνέπεια το γκολ να ακυρωθεί.

Τότεναμ
Έβερτον
Άρσεναλ
Λιντς
Άστον Βίλα
Γουλβς
Κρίσταλ Πάλας

59
56
55
53
49
45
44

Κυπριακό Ποδόσφαιρο
Η Ανόρθωση κατάκτησε
το Κύπελλο

Μετά από ένα συγκλονιστικό
τελικό ο οποίος αποτέλεσε διαφήμιση του ποδοσφαίρου, η
Ανόρθωση νίκησε το Σάββατο
στο ΓΣΠ με 2-1 τον Ολυμπιακό
στην παράταση και κατέκτησε
το κύπελλο Κύπρου, το 11ο
στην ένδοξη ιστορία της.
Tο καθοριστικό γκολ για τη Μεγάλη Κυρία πέτυχε ο Ελουντού
στο 110΄ μετά από μελέ στην
μικρή περιοχή του ηωϊκού Ολυμπιακού ο οποίος απέδειξε
ξανά με την απόδοση του πόσο
καλή ομάδα ήταν φέτος.
Στο 59΄ ο Κωστάκης Αρτυματάς

με φοβερό σουτ είχε ανοίξει το
σκορ και ο Ολυμπιακός μετά
από εκπλητική ατομική προσπάθεια του Σάλι απάντησε
δύο λεπτά αργότερα.
Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το 90
και οι δύο ομάδες έλυσαν τις
διαφορές τους στην παράταση.
H ομάδα του Κετσπάγια πήρε
τρόπαιο μετά από 13 ολόκληρα
χρόνια και εξασφάλισε το 4ο
και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τον β΄ προκριματικό
γύρο του Conference League.

Σούπερ Λιγκ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο
ντέρμπι αιωνίων τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Άρης έμειναν
στη λευκή ισοπαλία και ο Αστέρας έκανε την έκπληξη κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
στην τελευταία αγωνιστική της
Σούπερ Λιγκ.
Ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος στο ντέρμπι της 10ης και
τελευταίας αγωνιστικής των
πλέι-οφ, συντρίβοντας τον Παναθηναϊκό, με 4-1, κλείνοντας
με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν του στο πρωτάθλημα.
Η έκπληξη της αγωνιστικής,
έγινε στην Τούμπα από τον
Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος
αφαίρεσε το αήττητο του ΠΑΟΚ
με μια ανέλπιστη νίκη η οποία
προήλθε με γκολ από πέναλτι

του Γκόμες στο 27΄.
Ο Άρης πήρε αυτό που ήθελε
(0-0) από την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
και ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, την καλύτερη των τελευταίων 40 ετών. Οι δύο
ομάδες έχουν εξασφαλίσει τη
συμμετοχή στο β’ προκριματικό
γύρο του Conference League.
Βαθμολογία:
Ολυμπιακός 90
ΠΑΟΚ 64
Αρης 61
ΑΕΚ 60
Παναθηναϊκός 53
Αστέρας 51
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UK to make final lockdown
easing decision on June 14

M

inisters will make a
decision on June 14
about whether or not
to proceed with the final phase
of lockdown easing in England,
health minister Matt Hancock
has said, describing the pandemic as “under control.”
“We’ll make a final decision for
step four, which is the biggest

step on the roadmap. We’ll make
that final decision on the 14th of
June,” Hancock said.
On Friday, Prime Minister
Boris Johnson announced that
Britain would accelerate its
Covid-19 vaccination programme
to try to contain a fast-spreading
variant first identified in India,
warning that Britain’s reopening

could be knocked off track by the
Indian variant.
Any delay to the reopening
could affect the country’s predicted recovery from its worst economic slump in three centuries
and spark fresh criticism of the
government’s management of
the crisis.
Britain has delivered one of
the world’s fastest inoculation
campaigns, giving a first shot to
almost 70% of the adult population and a second to 36%, helping to reduce infection rates and
deaths.
In England, the last of four
stages in the removal of lockdown restrictions that have been
in place since early January, is
scheduled for June 21 and could
ditch social distancing measures
entirely.
The third stage of easing
began on Monday. Among other
measures, people are now
allowed to hug each other again,
and pubs and restaurants are

able to serve customers inside.
“The whole pandemic is currently under control,” Hancock
said. “But the Indian variant, it
does appear, transmits more
easily from person to person and
so we have to be careful.”
The health minister rejected
criticism from political opponents
that the government had been
too slow to shut its borders to
arrivals from India while cases
there were surging, noting the
decision had been taken before
the variant had been officially
designated as one of concern.
Hancock said early data
showed that vaccines should still
be effective against the Indian
variant.
“There is new, very early data
out from Oxford University, and
I would stress that this is from
the labs, it’s not clinical data, and
it is very early, but it does give
us a degree of confidence that
the vaccines work against this
Indian variant,” he said.

Foreign Minister Christodoulides updates the
APPG for Cyprus on latest Cyprus issue developments

O

n Tuesday 18th May, the Foreign
Minister of Cyprus, Nikos Christodoulides, briefed the All-Party
Parliamentary Group (APPG) for Cyprus
on the latest political developments
concerning Cyprus.
The virtual meeting was organised by
the National Federation of Cypriots in the
UK, the Secretariat for the APPG.
The High Commissioner of the Republic
of Cyprus to the UK, Mr Andreas Kakouris,
was also present.
The Foreign Minister’s briefing focussed
on the recent informal meeting on the Cyprus
issue that took place in Geneva at the end
of April, under the auspices of the United
Nations Secretary General, Antonio Guterres.
The President of Cyprus, Nicos Anastasiades; the leader of the Turkish Cypriot
community, Ersin Tatar; the Foreign Secretary of the UK, Dominic Raab; the Foreign
Minister of Greece, Nikos Dendias, and the
Foreign Minister of Turkey, Mevlut Cavusoglu all participated in the meeting in Geneva.
Speaking to the MPs, Foreign Minister
Christodoulides expressed his disappointment that the informal meeting concluded
without reaching enough common ground
for formal negotiations to resume. He said
that the Turkish Cypriot leader, Ersin Tatar,
arrived at the meeting with the aim of
advancing his aim to permanently partition
Cyprus. Foreign Minister Christodoulides
explained that the UN Secretary General
made clear that such a discussion was
outside of his mandate and would contradict

previous UN Security Council resolutions
on Cyprus.
Mr Christodoulides told the MPs that,
“there is no alternative to reunification” and
that the vast majority of the people of Cyprus
want a bi-zonal, bi-communal federal
solution. This view was also shared by the
Parliamentarians in attendance at the APPG
meeting.
The Foreign Minister added that the
international community also remains firmly
of the view that a solution to the Cyprus
issue must be based on the reunification
of the island as a bi-zonal, bi-communal
federation, in line with UN Security Council
resolutions. To emphasise this, he pointed
to clear public comments made by the
US, Russian, China and France whilst the
informal meeting was taking place in
Geneva. He also noted Foreign Secretary
Raab’s interventions in Geneva in support
of the UN Security Council resolutions.

Sir Roger Gale expressed the condolences of the whole APPG on the passing of
the former Mayor or Morfou and close friend,
Mr Charalambous Pittas, and asked the
Foreign Minister to relay the condolences to
Mr Pittas’ family.
The MPs at the briefing were Sir Roger
Gale MP (Con), Chair of the APPG; Lord
Adonis (Lab), Vice-Chair; Baroness Massey
of Darwen (Lab), Vice-Chair; Theresa Villiers
MP (Con), Vice-Chair; Jack Dromey MP
(Lab), Secretary; Catherine West MP (Lab),
Shadow Minister for the European Neighbourhood and the Americas; Fabian Hamilton MP (Lab), Shadow Minister for Peace
and Disarmament; Martin Vickers MP (Con).
Feryal Clark MP (Lab), who is currently on
maternity leave, was represented by her
parliamentary staff.
The MPs all had the opportunity to ask
questions of the Foreign Minister and
discuss the recent developments.

Britons to be given
green light by EU to
use vaccine passports

E

U ambassadors have
backed plans to allow
vaccinated UK holidaymakers to visit the bloc
this summer.
They recommended at a
meeting on Wednesday that
rules should be changed to
allow non-essential visits into
the EU by people who have had
two doses of a coronavirus
vaccine, a spokeswoman for the
Portuguese presidency of the
EU Council said.
The policy will need to be
signed off by ministers of
member states.
A separate decision on whether to add the UK and other
countries to the EU's "safe list"
will be made on Friday.
Meanwhile, there are calls
for clarity over the UK Government’s position in relation to
overseas leisure travel after
ministers appeared to contradict themselves. With a new
traffic light system brought in
on Monday to allow some
foreign holidays to resume
again after months of corona-

virus lockdown, Boris Johnson
stressed countries on the amber
list were “not somewhere where
you should be going on holiday.”
Mr Johnson’s official spokesman said holidays and leisure
travel should still be restricted
to the limited number of countries deemed safe by ministers,
such as Portugal, which is
the only major viable tourist
destination on the quarantinefree green list. But Cabinet
ministers appeared to offer a
different reading of the rules,
with Environment Secretary
George Eustice telling broadcasters people could go to
amber-listed countries as long
as they observed quarantine
rules on their return.
Thousands of people headed
for destinations such as France,
Greece, Spain and the United
States – none of which are on
the green list – with more than
150 flights reported to have
departed on Monday when
travel rules were relaxed in
Britain as part of a further
phase of lockdown easing.

Cyprus President optimistic
about tourism recovery

P

resident of the Republic
of Cyprus, Nicos Anastasiades, expressed hope
and optimism for the new tourist season in Cyprus, taking
into account the speed of the
vaccination program against
COVID-19.
Speaking at Larnaca airport
after a meeting with stakeholders, Anastasiades said that
there’s hope for a significant
recovery of the tourism sector
which is one of the strongest
assets of the Cypriot economy.
He said the meeting focused
on specific actions in the framework of the National Strategy
for Tourism.
He added that the actions

include upgrading of tourist
accommodation in the mountains and the countryside, upgrading of health and wellness
services in tourist accommodation throughout the country,
upgrading of restaurants and
shops related to the gastronomic
habits of Cyprus and the creation
of authentic experiences in the
mountains and in the countryside.
Asked to say how optimistic he
was about the summer tourist
season, the President said that
"always with reservations and
given the speed of the vaccination program, I believe we have
every right to maintain both
hope and optimism."
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The US must stop being an apologist
for the Netanyahu government

I

srael has the right to defend
itself. These are the words we
hear from both Democratic
and Republican administrations
whenever the government of
Israel, with its enormous military
power, responds to rocket attacks
from Gaza.
Let’s be clear. No one is arguing
that Israel, or any government,
does not have the right to selfdefense or to protect its people.
So why are these words repeated
year after year, war after war?
And why is the question almost
never asked: “What are the rights
of the Palestinian people?”
And why do we seem to take
notice of the violence in Israel
and Palestine only when rockets
are falling on Israel?
In this moment of crisis, the
United States should be urging
an immediate cease-fire. We
should also understand that,
while Hamas firing rockets into
Israeli communities is absolutely
unacceptable, today’s conflict
did not begin with those rockets.
Palestinian families in the
Jerusalem neighborhood of
Sheikh Jarrah have been living
under the threat of eviction for

many years, navigating a legal
system designed to facilitate
their forced displacement. And
over the past weeks, extremist
settlers have intensified their
efforts to evict them.
And, tragically, those evictions
are just one part of a broader
system of political and economic
oppression. For years we have
seen a deepening Israeli occupation in the West Bank and
East Jerusalem and a continuing
blockade on Gaza that make
life increasingly intolerable for
Palestinians. In Gaza, which has
about two million inhabitants,
70 percent of young people are
unemployed and have little
hope for the future.
Further, we have seen
Benjamin Netanyahu’s government work to marginalize and
demonize Palestinian citizens of
Israel, pursue settlement policies
designed to foreclose the possibility of a two-state solution and
pass laws that entrench systemic
inequality between Jewish and
Palestinian citizens of Israel.
None of this excuses the
attacks by Hamas, which were
an attempt to exploit the unrest

in Jerusalem, or the failures of
the corrupt and ineffective Palestinian Authority, which recently
postponed long-overdue elections. But the fact of the matter
is that Israel remains the one
sovereign authority in the land of
Israel and Palestine, and rather
than preparing for peace and
justice, it has been entrenching
its unequal and undemocratic
control.
Over more than a decade
of his right-wing rule in Israel,
Mr. Netanyahu has cultivated
an increasingly intolerant and
authoritarian type of racist
nationalism. In his frantic effort
to stay in power and avoid
prosecution for corruption,
Mr. Netanyahu has legitimized
these forces, including Itamar
Ben Gvir and his extremist
Jewish Power party, by bringing
them into the government. It is
shocking and saddening that
racist mobs that attack Palestinians on the streets of Jerusalem
now have representation in its
Knesset.
These dangerous trends are
not unique to Israel. Around
the world, in Europe, in Asia, in

South America and here in the
United States, we have seen
the rise of similar authoritarian
nationalist movements. These
movements exploit ethnic and
racial hatreds in order to build
power for a corrupt few rather
than prosperity, justice and
peace for the many. For the last
four years, these movements
had a friend in the White House.
At the same time, we are
seeing the rise of a new generation of activists who want to
build societies based on human
needs and political equality. We
saw these activists in American
streets last summer in the wake
of the murder of George Floyd.
We see them in Israel. We see
them in the Palestinian territories.
With a new president, the
United States now has the
opportunity to develop a new
approach to the world - one
based on justice and democracy.
Whether it is helping poor countries get the vaccines they need,
leading the world to combat
climate change or fighting for
democracy and human rights
around the globe, the United

States must lead by promoting
cooperation over conflict.
In the Middle East, where we
provide nearly $4 billion a year
in aid to Israel, we can no longer
be apologists for the right-wing
Netanyahu government and its
undemocratic and racist behavior. We must change course
and adopt an evenhanded
approach, one that upholds and
strengthens international law
regarding the protection of
civilians, as well as existing U.S.
law holding that the provision
of U.S. military aid must not
enable human rights abuses.
This approach must recognize that Israel has the absolute
right to live in peace and
security, but so do the Palesti-

nians. I strongly believe that the
United States has a major role
to play in helping Israelis and
Palestinians to build that future.
But if the United States is going
to be a credible voice on human
rights on the global stage, we
must uphold international standards of human rights consistently, even when it’s politically
difficult. We must recognize that
Palestinian rights matter. Palestinian lives matter.
By Bernie Sanders
The article appeared on
Information Clearing House
on 15 May 2021.
Mr. Sanders is a
senator from Vermont.

Committee set up for preservation of
Bambos Charalambous MP appointed
Labour Shadow Minister for Immigration Archbishop Gregorios’ legacy

L

abour leader Keir Starmer
completed his appointments to the main opposition party frontbench on Friday,
after announcing the results of
a shadow cabinet reshuffle last
weekend.
In the wider frontbench reshuffle, Bambos Charalambous
and Holly Lynch have swapped
roles: he is now immigration
minister and Lynch is now responsible for crime reduction and
courts.
Announcing the news on
Twitter, the MP for Enfield Southgate wrote: “Delighted to have
been appointed @UKLabour
shadow Immigration minister.

A

Big thank you to my friend
@HollyLynch5 who has done
such an excellent job and will be
a hard act to follow and who I’m

sure will enjoy her new role.”
Bambos was born in London;
his parents are from Kalo
Chorio and Fasoulla, Cyprus.

temporary Committee has
been set up, by former
associates of the late Archbishop of Thyateira & Great Britain,
Gregorios, and members of the
Greek Diaspora, for the preservation of his memory and legacy.
The Commission, appreciating
his long-standing, decisive and
multifaceted contribution to the
progress and prosperity of the
Greek Diaspora in the United
Kingdom, has planned as its first
concern and project, the writing
of his biography.
The well-known author Leonidas Leonidou has been commissioned to undertake this work.
During his research, the author

collects archival material, other
than that of the Holy Archdiocese
of Thyateira & Great Britain, from
the Greek Orthodox communities,
from executives of associations
and organisations, from teachers
and other members of the family.
We kindly appeal to those who
wish to help with this work, to contact the author on 07850 712 966
/ email Gregorios@nostos.com,
to give a telephone/online testimony or to send archival material
(relevant information, documents,
magazines, photos, etc.) for important events or events that could
be included in the book.
Hoping for your help, participation and support in this project,

you have our cordial greetings
and our wishes.
For the Commission,
Kypros Nicholas - Chairman
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Open letter to the community by
Father Andreas Hadjisavvis

D

ear Editor and Readers,
Christ has Risen! I am
Father Andreas Hadjisavvis, Priest in the Holy Church
of St. John the Baptist on Wightman Road.
I am sure that it is now widely
known that I am seriously ill
with brain cancer. Unfortunately,
I am facing the spectre of death.
The doctors cannot help me,
and they’ve given me about
three months to live.
I have been in England for
about sixty years, and forty years
as a priest. Along with other
immigrants, we had the concern
of our community not to assimilate and lose our distinctive
identity. We all worked hard to
keep our ancestors’ language,

customs and traditions, establishing Greek schools and
societies. We endeavoured to
maintain a close bond with our
beloved homeland Cyprus and
mother Greece. In particular, we
set up Greek Orthodox churches
to keep our ancestral faith alive.
I greatly appreciate the efforts
made by the whole community,
the political parties, the societies
and the associations and our
religious parishes for their outstanding contribution over the
years. Many eponymous and
anonymous community members
made sacrifices and wholeheartedly offered whatever they
could to safeguard our traditions
and Greek Orthodox Christian
identity.

I am writing this open letter
to the whole community to offer
some thoughts from my own
experiences and life in this
welcoming country.
I would like to encourage
everyone to stay strong and
united as a community. There
were, there are, and there will
always be adversities, problems
and differences. However, every
single difficulty can be overcome
with goodwill, patience and
cooperation. I would like to ask
everyone to cherish and respect
one another, because unity is
precious and leads to progress.
With new technologies and
the rapid acceleration of our
daily lives, society and life are
ever changing, especially for
our youth. That is why I would
ask everyone to stand by our
young people with love, understanding and patience. Above
all, let us retain our churches
and our faith in God, as faith
gives strength and meaning to
our lives.
Let us always be positive in
life. Ignore the negatives that
cause discord, disharmony and
division. Do not judge our fellow
human beings. Do not rush
to see the mistakes of others
since, unfortunately, we all
make mistakes and errors. Do
not speak ill or look for faults in

others and avoid disagreements
which cause divisions.
Let us always have the goodwill to understand each other
and be prepared to compromise
with the aim of achieving unity
and working towards the common good. Have love and faith
in Christ, since our life acquires
meaning and essence only
when we have faith and care
for others.
I would like to apologise to
the whole community for any
mistakes and errors I have made
or if I have inadvertently upset
anyone. I also apologise if I have
not paid due attention to anyone
facing difficulties or problems in
their lives.
I thank and praise God
because He gave me a wonderful wife and a loving family. I am
also fortunate because I have
met wonderful people throughout my life. I have received a lot
of love from the community, to
an extent that I did not expect.
I wish to thank everyone for
all their overwhelming kindness
throughout my life.
I also wish to express my
wholehearted love and best
wishes to the whole community.
May the Risen Christ bless you
all and give you the strength
so that your life is full of God’s
blessings and joy.

Travelmania’s Anna Papaphotis supporting
cousin Zena’s cancer fundraiser

A

nna Papaphotis (above),
Sales & Marketing Director at Travelmania Ltd,
has since 3rd May 2021, supported a fundraising campaign to
help her cousin, Zena Papaphoti,
get potentially life-saving therapy.
The Gerson Therapy, which
promises much better odds of

survival for cancer patients with
a similar medical profile as
Zena’s, is unfortunately not
available on the NHS.
To date, over £40,000 has
been raised, including a personal
donation of £5000 from John
Christodoulou, founder of the
Yianis Christodoulou Foundation,

and £5000 from the Christos
Lazari Foundation who have
also generously offered to
MATCH POUND FOR POUND,
any funds donated, until the
target is reached.
“We are truly touched and
overwhelmed by these generous
donations and kind gesture,”
Anna told Parikiaki, adding,
“Every penny counts and we are
extremely grateful to everyone
who has donated towards this
campaign.”
In 2017, Zena Papaphoti’s
life changed in a moment when
she was diagnosed with breast
cancer. Over the course of a year,
she underwent chemotherapy,
radiotherapy and an extensive
mastectomy on the NHS. Unfortunately, in 2018, a bone metastasis was discovered and classified as Stage 4. The prognosis

she was given at the time was
5 to 10 years at best.
Not giving up hope, Zena got
to work and through extensive
research, identified the Gerson
Therapy, a potentially life-saving
treatment not available on the
NHS. The treatment is costly
as it requires huge quantities
of organic produce and daily
intake of a set of powerful supplements.
Through a GoFundMe fundraiser, Zena hopes to raise
enough funds to access this
therapy and get her life back.
With your support, she hopes to
reach the target of £50,400.
To donate, visit gofundme.
com/f/FundraiseForZena
where you can also find out
more about Zena’s journey.
Even the smallest contributions
make a huge difference.

Tempting limited time offers at Greek Deli 2 U

D

on’t miss this limited
time offer with Greek
Deli 2 U...3 for 2 on
selected items! Buy 2 of the
same product and get the 3rd
one free! Choose from items
such as tasty Halloumi Ravioles,
Sliced Lountza, Koulouri, Pastellaki and much more! Stock up

on your favourites this week.
Take a look at their website to
browse through these special
offers!
Another tempting offer you
won’t want to miss this week:
buy 12 get 12 free on 330ml
Leon beers. Available for local
delivery and Click & Collect only

- Visit www.greekdeli2u.
Local customers can also
Click & Collect, with orders ready
for same day collection from the
Greek Deli 2 U warehouse in
Potters Bar.
With over 600 Greek and
Cypriot products to choose from,
we are sure there will be some-

thing for everyone.
Follow them on Instagram
and Facebook @greekdeli2u
and subscribe to their mailing
list to be the first to know about
all their special offers and latest
products.
www.greekdeli2u.co.uk.co.uk
to place your order now.

Cyprus High Commissioner
and Consul General visit
Cypriot Community Centre

C

yprus High Commissioner in the UK Andreas
Kakouris and Consul
General Theodoros Gotsis,
visited the Cypriot Community
Centre in Wood Green over the
weekend.
There they met with the
Centre’s manager Chrystalla
Evdokimou, and Chair Suzie
Constantinides, to discuss preparations for the venue to be
used as a polling station in
London for the Republic of
Cyprus Parliamentary elections,
taking place on May 30, 2021.
A record number of 659
candidates will compete for the
56 seats of Cyprus’ parliament,
the House of Representatives,
Chief Election Officer Costas
Constantinou announced last

week.
He said in a statement that
the number of candidates was
about 150 more than that in the
2016 vote. He added that they
came from a record number
of 15 parties that vie to be
represented in parliament.
A candidate must garner at
least 1.7 percent of the valid
votes to enter parliament.
Constantinou predicted that
between 60 and 70 percent of
the 557,589 registered voters
would cast a vote.
The outgoing Parliament
comprises eight parties. Many
opinion polls have predicted
that there will be eight or nine
parties in the new parliament,
and a wider fragmentation of
parliamentary seats.

Archbishop receives MPS
Greek & Cypriot Association

O

n Thursday 13th May
2021, His Eminence
Archbishop Nikitas of
Thyateira & Great Britain, warmly
received representatives of the
Greek & Cypriot Association of
the London Metropolitan Police
to express His gratitude for their
assistance throughout the recent
period of Holy Week and Pascha.
Their support allowed for
the implementation of all the
governmental directives at the
parishes of the Archdiocese and
safeguarded the health and the

safety of the faithful.
The Association was represented by Thomas Haji-savva
(President), Costas Ioannou
(Assistant-Secretary), Kyriacoulla
Georgiou (Vice-Secretary) and
Zafronis Lawrence (Assistant
Treasurer).
The cordial meeting, hosted
by His Eminence Archbishop
Nikitas, comprised of discussions
relating to issues and concerns
of mutual interest.
The meeting was followed by
lunch.
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Covid-19 and the Cypriots Diaspora in the UK

T

he Cyprus High Commission and the Cyprus Centre
at the University of Westminster are pleased to announce
a series of on-line lunchtime
symposia themed on Covid-19
and its manifold and diverse
impact on people of the Cypriot
diaspora in Britain. Attendance
is free. To register, please email:
a.chrysostomou@westminster.
ac.uk

available statistics would be
welcome as would a comparison
of the experiences of those who
are more isolated in terms of
community support.
The virtual event, hosted by
Dr Petros Karatsareas, University of Westminster, will include
a welcome address from His
Excellency, the High Commissioner of Cyprus, Mr. Andreas S.
Kakouris.

Symposium 1: HEALTH
Thursday 20th May, 12.30pm
– 1.30pm (BST)
The impact of the pandemic
on the community in terms of
health, physical and mental, will
be discussed. Issues of mortality,
dealing with grief and isolation,
and questions arising from the
disproportionate impact of Covid19 on the community will be
considered. An exploration of

Core panellists:
Dr Linda Papadopoulos Chartered Psychologist and
Associate Fellow of the British
Psychological Society, Author
and Broadcaster
Dr Linda is an active researcher
with a prolific publication record;
her work has been published in
some of the most highly-regarded
academic journals and has informed government policy, most

notably a highly acclaimed independent review for the Home
Office on the effects of sexualisation on young people. Her work
on the impact of social media on
mental and cognitive health has
received recognition by both policy
makers and stake holders and
she has sat on Advisory boards
of major corporations advising
on a variety of issues. She was
recently awarded the prestigious
EVCOM Fellowship Award. Linda
will explore the impact of the
pandemic from a psychological
viewpoint and the effect it has
had on both the community and
individual.
Michael Yiakoumi - Author
and journalist, Parikiaki
Michael has reported on the
effects of the pandemic in the
Community across this last year
and will share his findings and
thoughts as to why the Community appears to be disproportionally affected by the virus from a
journalistic viewpoint.
Dr Huseyin Cakal - Assistant
Professor, Keele University
Huseyin obtained a DPhil in
Social Psychology from the University of Oxford before joining
the School of Psychology as a
lecturer in psychology. Huseyin
has a particular passion for policy
oriented research on extremely
disadvantaged communities in
the least accessed regions and
will explore how Covid has
influenced minority groups in
general and specifically the
Cypriot Diaspora in the UK from
an academic viewpoint.
Dr Athina Mavrou - Cyprus
Medical Society
Athina is an Internal Medicine
Trainee at Imperial NHS Trust.
She obtained her medical degree
from St George’s University of

London Medical School with
distinctions and since then has
continued her clinical training at
various hospitals in London. Athina
worked on Covid wards during
the last year and will focus on the
medical aspect of Covid such as
the nature of the symptoms, the
severity, as well as the long-term
implications of covid-19 and how
they affected the community.
Lorna Vassiliades - Mental
Health and Heritage Researcher
Lorna’s background is a career
in journalism for national newspapers and magazines and
she has written three books for
Psychologies magazine. Lorna
recently conducted a survey
among the Greek Orthodox
community investigating heritage
and mental health. This is for an
interim study between her MSc in
Creative Arts and Mental Health,
and forthcoming PhD at Queen
Mary University of London. She
will introduce aspects of this
research relating to Covid-19.
Guest panellist:
Dr George Kassianos CBE UK National Immunisation Lead
for the Royal College of General
Practitioners (RCGP)
George has been the National
Immunisation Lead for the Royal
College of General Practitioners
since 1996, of which he is a Fellow.
He chairs the Pan-European
Group on influenza RAISE and
is Board Director of the European
Working Group on Influenza.
George is the author of ‘Immunisation Childhood and Travel
Health’, and has lectured worldwide in over 30 countries.
Dr Kassianos will be present
to field any questions that may
arise pertaining to the vaccine
and immunisation.

Approaching difference in Mental Health

O

ur counselling service
was set up back in 1999
for the Greek speaking
communities of Enfield based
on the identified need for a
culturally sensitive and linguistically appropriate psychological
support.
Referrals built up in a very
short time confirming first and
foremost that communicating
understanding in one’s own
language whilst respecting the
cultural differences are determining factors for effectiveness.
Indeed, for those whose language
was a barrier and the prospect

of finding help via the use of
interpreters was discouraging,
this offered opportunity also
contributed positively towards
alleviating the stigma attached
to accessing mental health
services; equally so, for those
British-born generations of our
ethnic minorities whose presented concerns needed to be
approached with cultural understanding.
Over these last twenty-two
years, the service has seen
many changes with its funding
authorities and applied requirements, whilst a great deal of

effort was put on sustaining its
resources in order to be offered
for free.
Following last week’s awareness-raising on mental health,
our service maintains its accessible practice and, in every opportunity, engages in a continuous
effort to break the barriers that
stop people from seeking help.
On the other hand, its cultural
sensitivity is applied to a plethora
of issues that are often associated
with a widely defined theme of
‘difference’.
Individuals and families appear
desperate in their struggles to
come to terms with and accept
a choice in one’s life that is not
agreeable with what is familiar
or assumed, whether in the
context of a career, a lifestyle,
a partner, or otherwise. Family
members would attribute these
problems to reasons such as
narrow mindedness, ignorance,
stubbornness, lack of understanding, strong belief systems,
fear, generational gaps, societal
pressure, stigma, or prejudice
amongst others. And many of
those affected by such issues

would often share their experiences of feeling hurt, angry, let
down, judged, alienated, or
rejected.
Culturally or not, we may be
inclined to focus more on how
much we differ from the person
next to us and rightly so, expect
to be respected within our
uniqueness. Yet, what brings us
together is the common ground,
our similarities, and our genuine
efforts to be open and willing to
learn from each other.
It is always sad to have a
pandemic or a loss of a loved
one reminding us of what should
really matter in life. Whilst we
may find ourselves being more
easily sympathetic to what we
can relate, reaching out with a
genuine effort to empathise with
our differences, be it culturally
defined or otherwise, brings the
real hope for meaningful change
to our challenging journeys.
Antony Sigalas
Psychotherapist
Alpha Care
Counselling Services
Tel: 020 8373 6287

My lockdown diary
A variant
summer
Barney Efthimiou

V

iruses mutate. That
results in variants.
There are thousands of
variants. Covid-19 is no different to any other virus in that
sense. Thinking about recent
developments, the facetious
me wanted to headline this
week’s column An Indian
Summer. However, I don’t like
to be crass when it comes
to matters of life and death
(globally the figure is on a
morbid march to three and a
half million dead).
The latest ‘variant of concern’
for the UK is B.1.617.2, known
as the “Indian variant.” That
means it was first detected
in that country just like the
“Brazilian”, “South African” and
“Kent” one which have their
own medical lineage.
Words matter. It is unhelpful
and divisive talking about a
country of origin for a virus
variant during a pandemic.
They occur regularly in all
sorts of places. Naming countries in this way can trigger
an unhealthy and ignorant
xenophobia. It happens here,
encouraging the selfish and
arrogant attitude of “I’m alright
Jack.” Actually, we’re not
alright until the whole world is
“alright” too. Just like the other
existential pandemic facing
us, climate change, we cannot
fix it alone in Britain and be
“alright” unless the whole world
acts too. And it may be called
the “Indian variant” but it
doesn’t mean the citizens of
that country are culpable any
more than the citizens of Kent.
The government are keen
for us to focus on the data so
let’s do that. Between 4 April
and 2 May the “Indian variant”
rose from 4.9 percent to 40.9
per cent among travellers in
and out of the country. As
recently as 5 May, a meeting
of SAGE (The Scientific
Advisory Group for Emergencies) concluded that this
variant was likely to be more
transmissible than those that
have come before. Those
infected stand at 1,313 having
tripled to that figure in the last
week.
India however was not
added to the travel ban “red
list” until 23 April whereas
their neighbours, Bangladesh
and Pakistan, had been on
it since 9 April even though
their infection rate was much
lower. The question we must
be asking ourselves is why
did the government not take
action sooner and will the
coming months continue to be
a depressing battle between
developing vaccines and

mutating variants?
The Health Secretary, Matt
Hancock, tried to reassure
us at the weekend by saying
that there is “increasing
confidence” that vaccines are
effective against this latest
variant of concern. The ambiguity of the language is deliberate covering all eventualities.
So as you begin “cautiously
unlocking”, which of course
included “cautiously hugging”,
these past few days cast your
eyes back to last summer.
Will we once again be eating
out (and in) to help out the
variants, or is the light at the
end of the tunnel no longer
just a glimmer but a beacon of
hope burning bright. June 21st
is not that far away…
Happily I have lots to look
forward to and review if the
government
roadmap
is
followed. Many of the theatres,
performance venues, museums,
galleries et al, opened their
doors on Monday after months
of enforced inertia. Although I
have yet to step inside one,
I wanted to signpost you to a
few events to look out for.
In no particular order there is
A Midsummer Night’s Dream
and Twelfth Night at The
Globe, philosophical comedy
After Life at The National, the
marvellous musical Everyone’s
Talking About Jamie (Apollo
Theatre) and the return of the
world’s longest running play
The Mousetrap (St Martin’s
Theatre).
There are a range of enticing concerts to look forward
to at The Royal Festival Hall,
The Barbican and the Symphony Hall in Birmingham,
including astonishing pianist
Mitsuko Uchida while opera
returns to The Royal Opera
House and various open air
venues.
If that hasn’t whetted your
appetite, there are two
fascinating exhibitions at The
British Museum, one about
Thomas Becket and the other
on Nero. Of such contrasts is
drama made.
As we ordinary people begin
to go about our business,
finally unshackled, for the time
being anyway, and look
forward to a summer of love
and laughter, I was drawn to
a recent quote from Jackie
Weaver, village committee clerk
of Zoom fame who appears
to be following a similar trajectory to the reimagined Ann
Widdecombe. She said “When
did it become unacceptable
to be ordinary? We can’t all be
pop stars.” Indeed we can’t,
thank god.
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Andrea Georgiou

Nikos Vertis
postpones concerts
in Israel as
violence escalates
Nikos Vertis was forced to
postpone two concerts in Israel
last week and return to Greece,
as Israel-Gaza violence escalates.
The popular Greek singer was
scheduled to perform on 12 and
13 May at Menora Mivtachim
Arena, in what would have been
the country’s first international
shows since the coronavirus
pandemic shut down live music
events all around the world.
After landing at Athens’
Eleftherios Venizelos airport last
Wednesday afternoon, Nikos recounted his terrifying experience
to waiting reporters.

He stated that he was on
the 20th floor of the hotel with
his entourage when the strikes
started – something he said,
which had him extremely worried.
However, the singer praised the
hotel managers who acted fast
to keep everyone safe.
“There is shelter in all the
buildings, they are very well
prepared for such situations,”
Nikos said, noting that in any
case, “it is a terrible feeling to
hear sirens and rockets.”
“It is one thing to see it on TV,
and another to live it. It’s an
experience I wouldn’t wish upon
anyone,” he added.
Nikos has become wellknown as an ambassador for
Greek music in Israel. He was
expected to be accompanied by
Israeli singers Sarit Hadad and
Eyal Golan during the planned
concerts.

Despina Vandi - Anna Vissi
friendship continues to grow

After sharing the stage during a performance of their greatest
hits on Greek talent show Just the 2 of Us a few months back,
Despina Vandi and Anna Vissi seem to have developed a strong
friendship, putting an end to rumours that have circulated for
years that they are rivals.
So much so, that the two most popular female singers in
Greece, now hang out and are often photographed visiting each
other’s houses. In fact, their relationship has reached a new level in that
Despina feels comfortable ‘stealing’
Anna’s clothes!
During a recent visit to the Cypriot
superstar’s home, Despina picked up
a pair of trousers by Anna’s daughter,
Sofia Karvela’s clothing label, Wknd
Nation, and decided to make them her
own! She wore the trousers on the set
of her show and posted a photo on her
Instagram account, jokingly captioning
it: “Sorry Anna, I took your trousers, tell
your child to send you another pair.”

Nikos Oikonomopoulos unveils new
look in photo shoot for upcoming single
Greek singer Nikos Oikonomopoulos revealed a new look
during a photo shoot for his
new single.
The talented artist, undoubtedly one of the best voices of
his generation, has proven many
times that he doesn’t hesitate to
experiment with his style and
appearance (remember the
blonde hair?!)
This time, Nikos has gone for

a longer style, adopting the
wet hair look, and I must admit,
it really suits him!
The singer shared an image
from the photo shoot in Varkiza
on his social media platforms,
revealing he is preparing a
new single. Though the title is
not yet known, it promises to be
an uplifting number that we’ll
be singing along to all summer.
Can’t wait!

Slimmed down Eurovision Song Contest

T

he Dutch port city of
Rotterdam is hosting a
slimmed down version
of the Eurovision Song Contest
this week with a limited live
audience, amid falling but still
significant Covid-19 infection
rates in the Netherlands.
All 39 participating countries
and their delegations are tested
before they can enter the venue.
Some 3,000 fans can attend
through the Dutch trial scheme
for events during the pandemic.
They will also have to show a

negative coronavirus test.
Representing Cyprus is Elena
Tsagrinou with El Diablo. The
Athenian singer was propelled
to fame by her success in Greece
Got Talent, before joining the
band OtherView as lead singer,
releasing their first track in 2014.
Five years later she embarked
on a solo career, releasing the
single Pame Ap’tin Arhi, quickly
followed by more hits.
Elena has recently found time
to present her own TV show,
K-Pop Stars, exploring one of

Athina Kasiou in Dash Arts
Podcast: Breaking Silence

C

heck out Breaking
Silence, a fascinating
podcast mini-series by
Dash Arts featuring Cypriot
theatre director Athina Kasiou
in two episodes.
Athina discusses the power
of theatre to give voice to

those that have been silenced
in Women and Trauma and
the Cypriot endeavour to claim
authorship of its own identity
and how her work navigates
this in Across Borders.
Listen at dasharts.org.uk/
podcast

her favourite genres of music.
Representing Greece is
Stefania with the song Last
Dance. The Greek-Dutch singer,
actress and YouTuber has been
performing from a very young
age. In 2016, she was selected
to represent the Netherlands
at the Junior Eurovision Song
Contest in Malta as a member
of the girl band Kisses. The group
finished in 8th place.
A number of solo singles
followed before Stefania made
her Greek TV debut, performing
at a music awards show.
Last year, Stefania appeared
in the online music show Q
Sessions where she performed
SUPERG!RL, her 2020 Eurovision entry (cancelled due to
the pandemic), and two duets
with Greek Eurovision legends
Sakis Rouvas and Kalomira.
Stefania is currently studying
at the renowned music school
Herman Brood Academie.
Good luck Cyprus and Greece!
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Insurance making sense...
Protecting your property
from escaping water

W

hat is Escape of Water?
‘Escape of Water’ occurs
within your property
for many reasons. Commonly it
happens when pipes or water
tanks burst due to the water
inside freezing and therefore
expanding. Other issues leading
to water leaks include increased
water pressure or faulty, blocked
or eroded connections or simply
poor workmanship.
‘Escape of Water’ is the most
common type of claims for insurers to deal with, and therefore an
issue that cannot be ignored by
Property Owners or Landlords
alike. While other claims have
declined in recent years, water
damage claims have steadily
increased over the past 15 years.
Undoubtedly washing machine
leaks and burst pipes are the biggest named causes of escaping
water. Damage caused by leaking
pipes can often go far beyond
the initial burst, with property and
possessions easily ruined, resulting in greater repair bills than
initially expected. The Association
of British Insurers (ABI) state that
a claim relating to a burst pipe
costs nearly £9,000 on average,
with their members paying out
approximately £2.5 million every
day on escape of water claims.
Owning a property brings with
it many responsibilities, not least
maintenance, and repair necessities. Furthermore, if you are also
a Landlord you have a duty of care
and additional health & safety
regulations you need to adhere
to. So, here are some simple
steps you can take to protect
your property and your tenants.
What can you do to help avoid
escape of water in your property?
Here are some steps you
can take yourself or advise your
tenants to undertake to help protect the interior and exterior of
the property:

The estate agents with honesty at their core

Government announce an end
to the evictions ban
George Sifonios

Andy Patikis
Interior
• Keep the heating on low
(minimum 6 degrees) if absent
from home during the winter to
avoid freezing pipes.
• Check for cracked tiles,
damaged or missing bath and
shower sealant, and grout and
replace if needed.
• Check for any visible signs of
leaks, like damp patches or brown
marks on ceilings, or signs of Verdi
gris (green) around copper pipes.
• Do not leave taps unattended
when water is running.
• Inspect hoses going to and
from washing machines, dishwashers, water heaters and
refrigerators. If any part seems
damaged, repair or replace the
affected parts.
• Regularly check overflows
on toilets, sinks, baths and tanks.
• Regularly inspect and maintain the sealing around showers,
sinks etc.
Exterior
• Get professionals in should you
see any issues on the roof, and
undertake any necessary repairs,
such as mending or replacing missing, rotten, or damaged sections.
• Clogged gutters can overflow
and allow water to pool near
building foundations. Get a
professional to inspect and clean
out gutters as necessary.
• Good ventilation is still important, so do allow some air movement around windows and doors
but avoid strong draughts. Insulation is important to help to control
the temperature in the property
and avoid potential freezing of
pipes.
• Lag all external pipes well
and the tank in your loft.
What to do if water is already
‘leaking’?
Firstly, turn off/isolate the water
supply to prevent further damage
and depending on the how big

the leak is, make sure whoever is
present in the house is safe and
away from any danger. When safe
to do so, check and relocate any
valuable possessions which could
get damaged and remove objects
in the path of the escaping water,
plus anything electrical that can
easily be moved. Multiple pressure
points or blockages will make the
water runoff in several directions,
spreading the damage. If unable
to stop the leak, direct it towards
a place that prevents a pool of
water building up, minimising any
further damage.
Next call a plumber or an emergency service to get professional
help to manage the leak and shut
it off at the source. You can engage
suitable qualified contractors to
carry out any immediate emergency works. But, be aware that
your insurers may not agree to
pay for this work until they are
happy with your claim.
Meanwhile, the insurer should
be contacted, make sure the policy
details are to hand. Document any
damage that has been caused,
photographs may be useful and
keep hold of any evidence such
as damaged fittings or ceiling
plasterboard as this will be
helpful in evidencing your claim.
Once the water leak has been
stopped, repairs may be required
to make good any damage and
repair the original cause. Before
you proceed with the work, get a
quote for any repair work as the
insurer might need this to settle
the claim. Alternatively, the insurer
themselves may organise for the
relevant tradespeople to come out
and repair any damage. Do not
rush in and make impulsive decisions without considering the longterm implications and hence costs
involved.
To ensure you are covered for
Escape of Water, please give us
a call.

W

ith the ease in lockdown
restrictions, the Government has announced
that from 1 June 2021 tenancy
notice periods that are currently
six months will be reduced to four
months. Notice periods could also
return to pre-pandemic levels from
1 October 2021, subject to the
public health advice.
The Eviction Ban
As a result of the Pandemic,
the backlog in the courts is insurmountable as landlords patiently
wait in line for claims to be heard.
Whilst possession may have been
granted, even pre-Covid, evictions
were suspended and this current
ban on bailiff-enforced evictions,
introduced as an emergency
measure during lockdown, will now
come to an end on 31 May 2021.
Courts will continue to prioritise
the most serious cases, such as
those involving fraud or anti-social
behaviour, with many of the
evictions waiting to be enforced
when the ban lifts predating the
pandemic.
Landlords should be aware that
a 14 day notice is required before
an eviction can take place. Therefore, no evictions are expected to
take place before mid-June except
in the most serious circumstances.
Bailiffs have been asked not to
carry out an eviction if anyone
living in the property has COVID19 symptoms or is self-isolating.
The Notice Period - Section 21
(Form 6A)
From 1 June 2021, as part of a
phased approach, notice periods
which were previously extended
to 6 months as an emergency
measure, the notice period for
Section 21 (Form 6A) will be
reduced to four months' notice.
The Housing Minister announced
that notice periods could also
return to pre-pandemic levels
from 1 October 2021, subject to

the public health advice.
The Notice Period - Section 8
The Section 8 notice differs to
the Section 21 in that it relates to
breach of contract. Since August
29th, 2020, the notice periods
were dependent on the Grounds
being relied upon and in some
cases were amended due to the
extenuating circumstances the
Government felt needed to be
addressed. And this time around,
it's no different.
From the 1st June 2021, notice
periods that are currently 6 months
will reduce to at least 4 months.
Notice periods for the most serious
cases that present a strain on
landlords will be lower:
* Death of a Tenant (2 months’
notice)
* Breach of Immigration rules
‘Right to Rent’ (2 weeks’ notice)
* Over 4 months’ accumulated
rent arrears (4 weeks’ notice)
* Anti-Social Behaviour (immediate to 4 weeks’ notice)
* Domestic Abuse in the social
sector (2 to 4 weeks’ notice)
* False Statement (2 to 4 weeks’
notice)
Notice periods for cases where

there are four or more months
of unpaid rent, will reduce to
2 months’ notice from 1 August
2021. This is to support both
landlords and tenants in response
to the greater difference between
COVID and pre COVID notice
periods for rent arrears.
George Sifonios, Managing
Director at David Astburys Estate
Agents said; “Many Landlords
that don’t have their property
managed by an agent are typically unaware of new legislations
and changes in policy being
implemented by the Government
which could seriously affect themselves and their properties.
“At David Astburys we focus
safeguarding our Landlords and
their investments. If you are a
Landlord and want to learn more
about the benefits and peace of
mind of having your property
managed by our team, contact us
today.”
The property management team
at David Astburys Estate Agents
in Crouch End can help answer
any questions you may have
about this new guidance, contact
them for their expert advice;
crouchend@davidastburys.com,
020 3000 6787.

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

15 Park Road, London N8 8TE
t 020 3000 6787
e crouchend@davidastburys.com
w davidastburys.com
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Film Reviews
George Savvides
Ezekiel Banks (Chris Rock) and
his rookie partner (Max Minghella)
assigned to solve the mystery
behind a series of grisly murders…

FILM OF THE WEEK
Those Who
Wish Me Dead
Hooray, the cinemas are now
back in business, and big screen
entertainment can be enjoyed fully
on giant screens across the country. This tense thriller by Taylor
Sheridan, the director of HELL OR
HIGH WATER and WIND RIVER,
is written by Charles Leavitt and
Michael Koryta, the book’s author.
The story takes place in the
Montana wilderness and follows
the story of a group of firefighters
including Hannah (Angelina Jolie)
still haunted by the memory of
losing three lives in a catastrophic
fire. Meanwhile, Connor (Finn Little),
a 12-year-old boy manages to run
away towards the forest following
the assassination of his father by
two ruthless killers (Aidan Gillen
& Nicholas Hoult) and his only hope
for survival is Hannah…
Sheridan spends enough time
introducing his characters and
setting up the situation before the
explosive action hits the screen.
The strong supporting cast includes
Jon Bernthal as Ethan, the friendly
cop, and Medina Senghore as
Alison his resourceful pregnant
wife. Gillen and Hoult make a
suitably vile double act while Jolie
is a strong presence as ever, but
it is Little, the young protagonist
that walks away with the acting
honours in this engaging adventure. It may not be a groundbreaking thriller, but it certainly
delivers the goods!

Peter Rabbit

(Domhnall Gleason) get married
with all the animals in attendance
while Peter after a brief visit to
the city is lured by an older rabbit
called Barnabas (Lennie James)
to take part in a heist…
There is plenty to enjoy here
even though the screenplay tries
to tackle several themes simultaneously. Bea is influenced by an
ambitious but pretentious publisher
Called Nigel Basil Jones (David
Oyelowo) and is on the verge of
selling the purity of her first novel,
while Peter begins to regret
his new friendship. Decent family
entertainment!

The Dog
Who Wouldn’t
Be Quiet

An assured debut from Billie
Piper as writer/director for this odd
project, which was premiered at
the London Film Festival a couple
of years ago. She also plays Mandy,
an ambitious career woman and
a single mother of a young boy
called Larch (Toby Woolf). But when
she falls for the rather bland Pete
(Leo Bill) her life takes an unexpected turn...
This is clearly a labour of love for
Piper who deals with many issues
close to her heart. It is hugely
admirable because it is daring and
unconventional. Piper does not
always follow an easy path and her
film is probably a sort of personal
catharsis, where some of it works
well but overall an uneven piece
of storytelling.

When the original SAW and
Jigsaw, the disturbed mastermind
behind the sadistic killings, were
first introduced back in 2004 it was
almost impossible to predict the
huge impact it would create before
igniting a plethora of sequels. Now
this new chapter, inspired by the
book of SAW, follows Detective

THE 8TH: A truly inspirational
documentary about the power and
sacrifice of a group of Irish women
utterly committed to Repeal the
Eighth Amendment. This antiabortion legislation was passed
on over 35 years ago with support
from the Catholic Church and it
now threatens to tear the whole
country apart. A suicidal 13-yearold girl following years of abuse
is denied an abortion led by the
Church in case other women claim
they have been raped as well.
The film offers both sides of the
argument but by the end you will
be cheering!
FRIED BARRY: A hallucinatory
nightmare from South Africa in
which Barry never misses an
opportunity to get paralytic with
drugs or whatever else he can
find. And to make matters even
worse he also gets abducted by
aliens…Ryan Kruger extends his
short into an endless gluttony of
drugs and excess. (SHUDDER)

OLYMPIA A FINE PORTRAIT
OF AN ICON

Rare Beasts

Spiral: From The
Book Of Saw

The mischievous Peter Rabbit
(voice by James Corden), the lovely
creation of Beatrix Potter, returns
with his farm animal friends and
human family for another adventure. Bea (Rose Byrne) and Thomas

Unlike the previous SAW films
the action here is not confined to
one single space but in various
locations across the city. It
loses some of its claustrophobic
elements, but it gains from the
striking presence of Samuel L.
Jackson as Ezekiel’s father, a
veteran officer with a past.

tunately it daily goes from bad to
worse!

A real eccentric piece of filmmaking from Argentina written and
directed by Ana Katz, who tells the
story of Sebastian, an ordinary man
in his thirties. His adores his dog
but when his decision to take him
to the office following complaints
from the neighbours forces him to
reconsider his existence and like
a modern-day Candide drifts from
one place to another…
A true original filmed in black
and white that defies description!

The Human
Factor

Dror Moreh’s powerful documentary couldn’t have arrived at
a more crucial and urgent time for
the Middle East. The Israeli-Arab
peace process has been going
on for years and Moreh sets out
to examine the reasons behind
the failure of the American negotiators to reach their goal throughout the decades. This Herculean
task nearly came to a conclusion
during the nineties under Clinton’s
government but then Israel’s president Rabin was assassinated.
A tragic predicament especially
for the Palestinians, which unfor-

OLYMPIA is a brilliant new
documentary by New York based
Cypriot filmmaker Harry Mavromichalis - which celebrates magnificently the life and career of
Oscar-winning Greek American
Olympia Dukakis, who sadly died
a couple of weeks ago. I was lucky
enough to witness her powerful
performance on stage as ROSE
at the National Theatre some time
ago. I had the pleasure of meeting
Harry via zoom and told him how
impressed I was with his film,
especially with the Immense trust
and their effortless friendship
which shines throughout the film.
“I was doing my postgraduate
course on film directing at
New York University and Olympia
was meant to teach us about film
acting, but one week before the
session was due, it was cancelled
and inevitably, I was disappointed.
At the time, a had a company in
Cyprus and used to invite people
from abroad like John Malkovich,
I organised dance performances,
theatre from Greece, and then I
thought I would invite Olympia and
through the University, I got in
touch with her. She called me back
a few days later and agreed to
come to Cyprus for a workshop.
We spent two weeks together - I
was a student by day and a tourist
guide the rest of the time. We
remained friends and discovered
we lived close by in Manhattan and
every couple of weeks, I would call
her up for dinner or coffee, so I knew
her for about a year before the
idea came to me about the project.
Once I convinced Olympia to take

part in the project, I had meetings
with her personal assistant, who
showed me her diary for the next
couple of years and I chose places
where I wanted to go with my
camera. I think she trusted me
because she told me that we have
a connection - you are an immigrant
she said, and I am the daughter
of an immigrant. She was open
and honest with me because she
believed I was genuinely interested even if my questions were at
times very personal.
“Olympia is also a gay icon, and
her popular status began with the
television series TALES OF THE
CITY which was made in 1993. It
was the first time ever that a character - a transgender woman was
portrayed in such a loving, threedimensional way that the LGBTQ+
community fell in love with her.
The archive material from her early
theatre productions was easy to
find - she had a massive collection
and many albums at home. The
super 8 - or 16-mm footage I got
from her brother whom I met at
the San Francisco Gay Pride, who
called me up one day and asked
me if I was interested. I went to
California and got the reels and
after I had them developed, I could
not believe my luck in discovering
such rare footage. And then her
new assistant allowed me to have
a look at Olympia’s attic where I
found some more rare material in
video cassettes including footage
from the night of her Oscar triumph

- in the hotel before the ceremony
with her make up artist and the
lovely material where her mother
is cheering after Olympia’s name
is announced as the winner
for Best Supporting Actress in
MOONSTRUCK.
“After I finished filming, it was
announced that she was a planning
a trip to Greece, so I excitingly got
my team together to join her. It was
special because she had her whole
family with her. It was nice to see
them interact – they went to her
father’s village in Lesvos, to her
mother’s village in Peloponnese,
also to Epidavros and Mycenae.
The scenes with the local women
in Lesvos, the one with the turtle
and the one at the amphitheatre
are truly touching. I saw Olympia
two weeks before she passed away
- my film was shot some time ago
and everyone thinks this is how
she looks now - she was 83 when
we filmed and died when she was
90 - it was old age - there was
nothing wrong with her. I think she
died from a heart ache after her
loving husband Louis Zorich’s
death in 2018. They were deeply
connected but after that you could
see the deterioration.”
A remarkable film from a
talented director about an incredibly vibrant woman!
(OLYMPIA is available on
DVD, Apple TV, GooglePlay,
FandangoNow and Video On
Demand)
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Life as we know it

O

ver a year later and we
are officially allowed out.
We are like birds that
have been in a cage for so long,
and the door has now been left
open. Some of us can't wait to
fly out, while others are so used
to sitting in the cage, feeling
content and safe with the familiarity of habit.
Even those who have been
alone a lot of the time, have got
so used to it and are thinking
twice about the hustle and
bustle of going out out. ‘Out out’
was a trip to Sainsburys, and
now we have to get out there
and be sociable again, it all
sounds so tedious. Have we
become a world of institutionalised hermits?
I have always loved being at
home, and often when friends
would ask me to go out, I would
um and ah about it, as I like to
go with the flow of how I feel at
the time. I would however say
yes, because I knew I needed

to do it, because it was an
opportunity to see the people I
wanted to see, be around fun
company, and it was good for
me, and more often than not, I
would have a great time being
amongst those friends, listening
to some live music and dancing
the night away.
So what is wrong with us
now? In the past, when I was
constantly out and working, I
longed for a night in. During our
lockdown, some of us longed
for a night out, yet here it is
and we have become so incorporated into a system, that
some of us now have to force
ourselves out. What have we
become and is this life as we
know it?
Let's change the recent or
old habit and get out there; we
are not silly, we can still do it
with caution, because socialising is good for us. The interaction
with others is good for our health
and well-being.

At the beginning of the
restrictions, it was so difficult
without meeting, hugging, and
being amongst others, however
as creatures of habit, we had
got used to it and adapted, as
difficult as it was for some. Now
it is time to re-adjust and create
new habits once again. So let's
get ourselves back in the groove
and get our dancing shoes
back on. Let's meet our people
that we know we can have fun
with, wherever it is, whatever
events we have missed the
enjoyment of being able to do,
let's get out there and have
some well-earned missed fun.
It is good for our mind, body
and soul.
Friends are important and
good for us, they give us a
feeling of belonging, provide
comfort and joy, we can share
food, drink, laughter, emotional
support and guidance when
required. Our friends become
our chosen family, influence and

shape our lives without us even
realising. Let's not miss out on
precious time with them.
Let's not be slothful, let’s
not be lifeless and unspirited,
instead let's get out there and
be that beautiful, social butterfly
amongst a kaleidoscope of
others, as one gets out there,
smells the fresh air, appreciating each flowering bud of life

itself.
Let's prepare ourselves,
glam up once again and make
the effort to live life to the max.
Have we not been denied
enough great times with our
loved ones?
At the beginning of this article.
I was inspired to write because
of the lack of lustre and enthusiasm of getting out and now at

the end, I look forward to being
in the presence of well-chosen
company and entertainment once
again.
Live, laugh, do the things you
love!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Olive & Feta Pinwheels

C

elebrity chef Loulla Astin
was born in Avgorou,
Cyprus but has lived most
of her life in Manchester where
she owns Kosmos Taverna.
Loulla appeared regularly on
ITV, Carlton and Sky and was a
Resident Chef on Granada TV’s
The Afternoon Show. She even
recorded her own 52-part TV
series titled Simply Greek.
This week, Loulla shares her
recipe delicious and irresistible
olive cheese pinwheels. Made
with olive paste, spring onions
and herbs, they are perfect at
any time of the day - you will
not be able to stop at one, you
have to have two or three - and
the kids will love them too!
Ingredients for the filling
(makes approximately 10):
1 x 180g black olive or green
paste (Πάτε Ελιάς)
150g pitted black or green
olives, finely chopped
150g crumbled Feta
100g Cheddar cheese, grated
4 spring onions, finely chopped
or blended
A small bunch of coriander,
finely chopped
4 tbsp fresh mint, finely
chopped
Freshly ground black pepper
For the pastry:
1/2 cup olive oil
1 cup orange juice

2 teaspoons baking powder
500g (3 cups) plain flour or
mixed with 1/2 wholewheat
For topping:
Sesame seeds
Finely chopped mint and
coriander
Method:
In a bowl, mix spring onions,
olive paste (not the chopped
olives), cheeses, herbs and
season with pepper (not salt.)
In another bowl, mix together
the olive oil, orange juice and
add baking powder and flour
a bit at a time, until it comes
together and you have a nice,
soft dough. Cover the dough

and let it rest for 30 minutes.
Preheat the oven to 180c /
gas mark 4.
Knead pastry and roll out thinly
into a large square. Drizzle with
olive oil. Spread the olive and
cheese mixture onto the pastry
and scatter the chopped olives.
Roll the pastry gently to form
a large, thick sausage shape.
Trim both ends, cut into thick
slices and place on a 23cm
round baking dish lined with
baking paper. Gently pat them
down and sprinkle with sesame
seeds, place in a preheated oven
and baked for 25-30 minutes or
until golden.
Sprinkle with chopped herbs
and serve.
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Michael Yiakoumi

Leicester beat Chelsea Premier League
at Wembley in front of
UK’s biggest crowd
since pre pandemic

Leicester City have won the FA
Cup final, beating Chelsea in
front of the UK’s biggest football
crowd since the coronavirus
pandemic began.
Youri Tielemans scored the only
goal in a 1-0 win for Brendan
Rodgers’ side – his first trophy
since taking over, and a firstever FA Cup triumph for the
Foxes.The Belgium midfielder
fired a shot into the top corner
from 25 yards on 63 minutes.
Chelsea were denied a last-minute equaliser by the video assistant referee (VAR), having
piled on the pressure in pursuit
of a goal that would have taken
the game to extra time.
It had been a game of few clear
chances up until the winning
goal, but Kasper Schmeichel
was forced into two fantastic
saves at the other end with 12
minutes remaining, pushing a
Ben Chilwell header onto the
post and then pulling off another
wonderful stop to deny Mason
Mount, as Chelsea searched for
a response.Leicester, who lost
key defender Jonny Evans to
injury midway through the first
half, held on and, 52 years after
their last appearance in a FA
Cup final, were able to hold the
trophy aloft for the first time in
their history.
Chelsea’s second FA Cup final
loss in as many years is set to
put a major squeeze on the end
of the Blues’ season.
New boss Thomas Tuchel has
transformed the Stamford

Bridge men after replacing
Frank Lampard in January, however, Chelsea now face a dogfight to secure a top-four Premier League finish, which
begins with hosting Leicester on
Tuesday night.
Around 21,000 people provided
a real atmosphere for the showpiece game at Wembley Stadium, which was also attended
by officials and dignitaries – including Prince William in his role
as president of the FA.
Supporters were allowed in as
part of the government’s Events
Research Programme (ERP)
and had to present a negative
COVID-19 test result.
ERP is running pilots to examine the risk of transmission
of coronavirus from attendance
at such events – seeking to explore ways to enable people to
attend them safely in a postlockdown UK.
Researchers will monitor indoor
air quality as well as movement
of air at different locations in the
venue.
The aim of the research is to
create guidance on how to minimise the risk of airborne transmission of viruses at large-scale
events, and help kick-start the
sport and entertainment industries as restrictions continue to
e lifted.
The researchers are also examining data from Tuesday’s
Brit Awards ceremony at London’s O2 Arena, which was attended by 4,500 people.

Manchester City twice came
from behind to win a Premier
League classic against Newcastle in their first game since
being confirmed as champions.Ferran Torres scored a
hat-trick for City and his superb
backheeled finish was the highlight of a remarkable game that
swung back and forth. But
Steve Bruce, who called upon
his Newcastle side to go toe-totoe with the champions, will
have been delighted by their response.
Leeds United continued their
fine form at the end of their first
season back in the Premier
League with an 4-0 impressive
victory over Burnley at Turf
Moor.
Ralph Hasenhuttl called Nathan
Tella the “biggest talent” at
Southampton’s disposal after
the striker scored his first senior
goal in Saturday’s 3-1 victory
over relegated Fulham. .
Declan Rice described the feeling as “horrible” after West
Ham’s Premier League draw at
Brighton effectively ended the
Londoners’ Champions League
hopes.Had Said Benrahma not
scored a superb late equaliser,
the visitors’ evening on the
south coast might have ended
with a fourth defeat in five
games.Danny Welbeck had
looked likely to give the hosts
victory, racing clear in the 84th
minute to lift the ball beyond
West Ham goalkeeper Lukasz
Fabianski.
Tyrick Mitchell says it was “like
I blanked out” after scoring the

first goal of his career to give
Crystal Palace a comeback victory over Aston Villa in the Premier League.Trailing 2-1 from
the 34th minute, Tottenham
boosted their hopes of qualifying for the Europa League
with a comfortable Premier
League win over Wolves.
Harry Kane saw an early effort
cannon off the left-hand post
before setting Spurs on their
way, calmly slotting in the
opener from Pierre-Emile
Hojbjerg’s superb pass on the
stroke of half-time.
Goalkeeper Alisson scored an
incredible injury-time winner as
Liverpool claimed a significant
victory in their quest to achieve
a Premier League top-four finish
by coming from behind to beat
West Brom.
With three points a must and
just seconds left of a game in
which the visitors had been frustrated by an obstinate and disciplined Baggies, the Brazilian
keeper came up for a corner.
Alisson rose to glance Trent Alexander-Arnold’s delivery into
the far corner of the net to send
the away side into delirium.
In an example of extraordinary
timing, it is the first occasion in
which a goalkeeper has scored
a competitive goal for Liverpool
in their entire history, dating
back to 1892.
Teenager Daniel Jebbison
scored on his first Premier
League start to give Sheffield
United a victory that dented Everton’s hopes of qualifying for
Europe.

Anorthosis beat
Olympiakos in Cyprus
Coca Cola Cup final

Anorthosis beat Olympiakos 21 in a exciting Cyprus Coca
Cola Cup final at the GSP stadium in Nicosia, which turned
out to be an example of fast
flowing football, Anorthosis FC
beat Olympiakos on Saturday
night to clinch their 11th cup win
in its long history.
The match was only attended
by only a limited number of fans
due to restrictions in place.
The decisive goal was scored
by Charles Eloundou late in
extra time 110’.

Kostakis Artymatas scored the
first goal at 59’ for Anorthosis
and Olympiakos’equaliser came
from Kingsley Sarfo in the 61’st
minute. 1-1 at full time and then
they went into extra time giving
watching fans.more action.
Coach Temur Ketsbaia’s Anorthosis last won a major trophy
thirteen years ago .
Anorthosis now qualify to play
in the Second qualifying round
of the Europa League.

Olympiakos celebrate
Greece Super League
title after beating PAOK

With all European spots already
settled since last weekend, interest in the midweek fixtures
focused on Olympiakos’ celebration of its second consecutive league title in Piraeus.
The Reds beat PAOK 1-0 with
a first-half goal by Giorgos Massouras, and then partied to their
hearts’ bottom late into the
night.

The title fiesta stood out for its
lights show and the countless
fireworks used.Unfortunately
thousands of Olympiakos fans
defied the Covid restrictions and
flooded the streets around the
Georgios Karaiskakis Stadium
to celebrate, without police
doing anything to stop
them.Both clubs will be playing
each other in the cup final.

Fixtures
Saturday 22nd May 2021
Vanarama National League
Torquay v Barnet
Sunday 23rd May 2021
Premier League
All games at 16.00pm
Arsenal v Brighton & Hove Albion
Aston Villa v Chelsea
Fulham v Newcastle United
Leeds United v West Brom

Leicester City v Tottenham Hotspur
Liverpool v Crystal Palace
Man City v Everton
Sheffield United v Burnley
West Ham United v Southampton
Wolves v Man Utd
KOPA League
Pantel v Anorthosis 12.00pm Southgate School, EN4 0BL
Komi Kebir v Omonia 10.00am Southgate School, EN4 0BL
Cinar v Panathinaikos 10.30am Enfield Playing Fields, EN1 3PL

Omonia Youth v Akanthou 10.00am Enfield Grammar School, EN2
Tuesday 25th May 2021
Vanarama National League
Barnet v Maidenhead 19.45pm The Hive, Camrose Ave HA8 6AG
London FA Senior Cup, Last 16
Haringey Borough v Hanwell 19.45pm Haringey Borough, White
Hart Lane, London N17 7PJ
Wednesday 26th May 2021
UEFA Europa League Final
Villarreal v Man Utd 20:00 BT Sport
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΦΙΛΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΟΡΦΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΙΤΤΑ

Η Εθνική Κυπριακής Ομοσπονδία ΗΒ, η
Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα, και η
Ένωση Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου,
πληροφορήθηκαν με αισθήματα μεγάλης
λύπης και στενοχώριας τον ξαφνικό θάνατο του αγωνιστή Δημάρχου της κατεχόμενης Μόρφου Χαράλαμπου Πίττα που
επήλθε, από ανακοπή καρδίας το πρωί
της Κυριακής 16 Μαΐου.
Στέλνουμε τα θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στη σύζυγο του Στάλω, τη θυγατέρα του Δήμητρα, το σύζυγο της Ευθύμιο
και τα εγγόνια του Κρίστια και Σωκράτη,
μαζί με την ολόθερμη συμπαράσταση των
πολλών φίλων και εκτιμητών της μεγάλης
προσφοράς του στην κωμόπολη Μόρφου
και των πολύχρονων αγώνων του για
ελευθερία της Κύπρου.
Ο αείμνηστος Χαράλαμπος Πίττας, καλός

φίλος και συνεργάτης, πρόσφερε σημαντικές και ανεκτίμητες υπηρεσίες, από τη
θέση του Δημοτικού Συμβούλου (28 χρόνια) και Δημάρχου της κατεχόμενης Μόρφου για τρεις θητείες. Υπήρξε θερμός
συμπαραστάτης των προσφύγων συμπολιτών του και ακούραστος αγωνιστής για
τη συνεχή προβολή και προάσπιση των δικαίων της Κύπρου στα διεθνή κέντρα
αποφάσεων και ιδιαίτερα τη Βρετανία.
Είναι δεκάδες οι διαφωτιστικές εκδηλώσεις
που διοργάνωσε ως Δήμαρχος Μόρφου,
στη βρετανική βουλή, και στον αδελφοποιημένο με τη Μόρφου Δήμο του Μπάρνετ,
με τη συνεργασία της Εθνικής Κυπριακής
Ομοσπονδίας ΗΒ, της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας και της Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου, για την
ενημέρωση των βρετανών βουλευτών
πάνω στο εθνικό μας θέμα, τις τραγικές
συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής, τους αγώνες των προσφύγων για
επιστροφή και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και της Μόρφου.
Το πολύπλευρο εθνικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό και πολιτιστικό του έργο είναι
πολύ σημαντικό και ανεκτίμητο. Ο Χαράλαμπος Πίττας θα ταφεί στη Λεμεσό .Η ψυχή
του όμως θα ταξιδεύει ελεύθερη στα κατεχόμενα εδάφη μας, πάνω από τη Μόρφου
που τον αγάπησε και τον εκτίμησε, αλλά
θα βρίσκεται και μαζί μας, για να μας στηρίζει και να μας εμπνέει στους αγώνες για
την ελευθερία της Κύπρου μας.
Αυτές τις δύσκολες μέρες του βαρύτατου
πένθους, του πόνου και της θλίψης, ευχό-

μαστε όπως ο Πολυεύσπλαχνος Κύριος
χαρίσει υπομονή, δύναμη και κουράγιο
στη σύζυγο του τα αδέρφια του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του.
Αιωνία του η μνήμη.
Με ειλικρινή συλλυπητήρια και αγάπη
Πρόεδρος και Γραμματεία Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ
Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας
Πρόεδρος και Διοικητικό Συμβούλιο Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου.
London Borough of Barnet

the tree for many years after whilst continuing to rally support in the UK and bring
awareness about the plight of the people
wanting to return to their ancestral homes
in Morphou.
We know he will be a great loss to his beloved family, the Morphou Municipality and
the much wider Cypriot community.
On behalf of the Mayoralty, the Leader of
the Council, Burgesses and Councillors
we send our sincere condolences and we
respectfully ask our heartfelt sympathy is
passed to his wife and family, wishing
them all the strength to get through this
difficult time.
Councillor Caroline Stock
The Worshipful the Mayor of Barnet

It is with great sadness that today I have
learned of the passing of the former Mayor
of Morphou Mr Charalambos Pittas.
Mr Pittas was a great friend of the London
Borough of Barnet. He was passionately
dedicated to the cause for a united Cyprus.
In 2008, to show borough support, Mr Pittas jointly planted a Cypress oak tree at
the opening of the newly named Morphou
Road in Mill Hill, together with the then
Mayor of Barnet Councillor John Marshall.
He visited to see the growing progress of

My Friends,
This is dreadful news.
I have held Bambos in high regard as a
good and decent man and a dear friend.
As one who received honorary citizenship
of Morphou under his Mayoralty and was
proud to be allowed to join him in the ongoing struggle to bring about the liberation
of our municipality I am deeply saddened.
Please convey condolences from Lady
(Suzy) Gale and myself to all of his family.
With good wishes to you all,
Roger (The Rt Hon.Sir Roger Gale MP)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Constantia (Costou) Louka

Κωνσταντία (Κωστού) Λουκά

(from Eptakomi, Cyprus)

(από την Επτακώμη, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of
our beloved mother Constantia (Costou) Louka who
died on the 11 May 2021 at the age of 93.
She was born in Eptakomi on 9.10.1927.
She emigrated to the UK in 1961 and married her
beloved husband Andreas Louka (RIP 2009) in the
same year.
She leaves behind her daughter Helen, son-in-law
Antony and many family and friends.
The funeral will take place on the 3rd June at 12.30pm
at St Andrew's Church Kentish Town Road, London
NW1 9QB and the burial at the New Southgate
Cemetery. There will be a donation box in the church
but flowers also welcome.
Memory Eternal.

09.10.1927 - 11.05.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της
αγαπημένης μας μητέρας Κωνσταντίας (Κωστού) Λουκά,
που απεβίωσε στις 11 Μαΐου 2021 σε ηλικία 93 ετών.
Γεννήθηκε στην Επτακώμη στις 09.10.1927.
Μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1961 και τον ίδιο
χρόνο, παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σύζυγο Αντρέα
Λουκά (απεβίωσε το 2009).
Αφήνει πίσω την κόρη της Ελένη, τον γαμπρό της Αντώνη
και πολλούς συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 3 Ιουνίου, στις 12.30μμ στην
Εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town
Road, London NW1 9QB και η ταφή στο κοιμητήριο του
New Southgate. Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην
εκκλησία, αλλά και λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.
Αιωνία της η μνήμη.
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Patricia Michael

Πατρίσια Μιχαήλ

(from Enfield, London)

(από τo Ένφιλντ, Λονδίνο)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the
death of our beloved wife, mother, daughter, sister and auntie,
Patricia Michael who passed away at her home peacefully on
Saturday 8th May 2021 surrounded by her family at the age of 53.
Patricia was born in London on the 15th November 1967.
She leaves behind her husband Mikis, daughters Chantelle and
Sophia, Her sons Costas and Christopher, and Sisters Anna and
Michelle and her mother Maria. She was known for being a
courageous, strong, funny women who many adored. Her presence
has been sorely missed by her friends and family.
The funeral service will be held at 13:00 on Thursday 27th May
2021, at St Peter’s the Apostle church, Bouncers Road N9 8JR
Burial Service will follow at 14:30 at Edmonton Cemetery, Church
Street N9 9HP.
In place of flowers donations are welcome for her place of work Radio
Marathon and a facility for donations will be available on the day.

15.11.1967 - 08.05.2021

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά αναγγέλλουμε το θάνατο της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και θείας
Πατρίσιας Μιχαήλ που απεβίωσε στο σπίτι της ειρηνικά το Σάββατο
8 Μαΐου 2021, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της σε ηλικία 53
ετών. Η Πατρίσια γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 15 Νοεμβρίου 1967.
Αφήνει πίσω, τον σύζυγό της Μίκη, τις θυγατέρες Chantelle και
Σοφία, τους γιους της Κώστα και Χριστόφορο, τις αδελφές Άννα και
Μισέλ και τη μητέρα της Μαρία.
Ήταν γνωστή για τις θαρραλέες και ισχυρές της απόψεις και την
λάτρευαν πολλοί. Η απουσία της έχει λείψει πολύ και στις φίλες αλλά
περισσότερο στην οικογένειά της.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 13:00 την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, στην
εκκλησία του Αποστόλου Πέτρου, Bouncers Road N9 8JR και η ταφή
στις 14:30 στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street N9 9HP.
Αντί για λουλούδια, εισφορές είναι ευπρόσδεκτες για τον Radio
Marathon. Θα υπάρχει κουτί εισφορών διαθέσιμο την ημέρα της
κηδείας.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Πέτρος Μιχαηλίδης

Peter Michaelides

(Από το Λονδίνο)

(From London)

Στη μνήμη του αγαπημένου μας Πέτρου
Μιχαηλίδη που απεβίωσε στις 3 Μαΐου 2021.
Αφιερωμένος σύζυγος στην Τζένη, πατέρας του
Χρήστου και της Ντόρας, ο γιος της Θεοδώρας
και του αείμνηστου Κρις, αδελφός του Κρις, του
Παύλου και της Νατάλης, θείος πολλών ανιψιών
και φίλος σε όλους.
Αγαπημένες αναμνήσεις για την αφοσίωση για
τη ζωή, την αίσθηση του χιούμορ και την
καλοσύνη του. Θα είναι για πάντα στις καρδιές
μας. Θα τον λατρεύουμε πάντα και βαθιά θα
μας λείπει.
Η κηδεία του Πέτρου θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 24 Μαΐου στις 10.30 π.μ. στην
Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet
Lane, London N20 0NL και η ταφή θα
ακολουθήσει στο Κοιμητήριο του New Southgate.
Η οικογένεια δεν μπορεί να κάνει την παρηγοριά
λόγω περιορισμών για τον Covid-19.
Αντί για λουλούδια, παρακαλείστε να κάνετε
δωρεές στη φιλανθρωπική οργάνωση που
στήριχε ο Πέτρος χρησιμοποιώντας τον
ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.justgiving.com/fundraising/michaelides?utm_so
urce=Sharethis&utm_medium=fundraising&utm_content=michaelides&utm_campaign=pfp-email&utm_term=41adeff6e914
4260a7b3804ec.
Θα υπάρχει επίσης κουτί στην κηδεία εάν δεν
μπορείτε να κάνετε δωρεές στο διαδίκτυο.

In loving memory of our beloved Peter
Michaelides who passed away on 3rd May 2021.
Devoted Husband to Jenny, Father to Christos
and Dora, Son of Theodora and late Chris,
brother to Chris, Paul and Natalie, uncle to his
many nephews and friend to all.
Cherished memories of his love for life, sense of
humour and his kindness, he will be forever in our
hearts, cherished always and deeply missed.
Peter’s funeral will take place on Monday 24th
May at 10:30am at St Catherine’s Church, Friern
Barnet Lane, London N20 0NL and the burial will
follow at New Southgate Cemetery.
The family are unable to host a wake due to
Covid restrictions.
I’m lieu of flowers, please consider donating to
the charity close to Peter’s heart by using the
following link: https://www.justgiving.com/fundraising/michaelides?utm_source=Sharethis&u
tm_medium=fundraising&utm_content=michaelides&utm_campaign=pfpemail&utm_term=41adeff6e9144260a7b3804ec
e48a1dd
There will also be charity collection boxes at the
funeral if you are unable to donate online.

08.01.1966 - 03.05.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Yiannis P. Georgiou

Γιάννης Π. Γεωργίου

(from Paralimni, Cyprus)

(από το Παραλίμνι, Κύπρος)

It is with great sadness we announce the death of our beloved
koumbaro, godfather and friend who passed away peacefully
(not Covid related) at home, on Monday 10th May at the age
of 96. He leaves behind his Koumbarous, Godchildren and
many friends.
He will be forever missed by all who knew him.
Yiannis will be reunited with his beloved wife Kyriacou who
passed away 12 years ago.
Funeral will take place on Tuesday 8th June, at 12pm at the
church of Anthony The Great & John The Baptist, 1 Sussex
Way, Holloway,
London N7 6RT. The burial is at 2pm, Islington & Camden
(St Pancras) Cemetery, 278 High Road, East Finchley N2 9AG.

20.05.1924 - 10.05.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου
μας κουμπάρου, νονού και φίλου μας που απεβίωσε ειρηνικά
(δεν σχετίζεται με τον Covid) στο σπίτι του, τη Δευτέρα
10 Μαΐου σε ηλικία 96 ετών. Αφήνει πίσω του τους
κουμπάρους, τα παιδιά του και πολλούς φίλους.
Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώριζαν.
Ο Γιάννης θα επανενωθεί με την αγαπημένη του σύζυγο
Κυριακού που απεβίωσε πριν 12 χρόνια. Η κηδεία θα τελεσθεί
την Τρίτη 8 Ιουνίου, στις 12μμ στην εκκλησία του Αγίου
Αντωνίου του Μέγα και Ιωάννη του Βαπτιστή 1 Sussex Way,
Holloway, London N7 6RT και η ταφή στις 2 μ.μ.κοιμητήριο του
Islington & Camden (St Pancras) 278 High Road, East Finchley
N2 9AG.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Costakis Andreou

Κωστάκης Ανδρέου

(from Tripimeni, Cyprus)

(από την Τρυπημένη, Κύπρος)

It is with our deepest sorrow that we announce the passing
of our dearest Costakis Andreou.
Unfortunately, after almost 10 years of pain & suffering he
lost his battle & passed away at home on 3rd May 2021
aged 78yrs. He leaves behind his devoted wife Afroulla, his
two children Sylvia & Andrew, son in law Andrew, daughter
in law Miria & four grandchildren Costa, Josef, Georgia &
Alexander.
Costakis lived for his family & they were his greatest joy.
He was a man of honour, principles, hardworking & loving.
He will be deeply missed but never forgotten.
The funeral will be held on Tuesday 25th May 2021 at
11:30 at the Greek Orthodox Church St Demetrios, 2 Logan
Rd, Edmonton, London N9 0LP followed by the burial at
New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1JJ
10.07.1942

- 03.05.2021

Με βαθύτατη θλίψη σας ανακοινώνουμε το θάνατο του
αγαπημένου μας Κωστάκη Ανδρέου.
Δυστυχώς, μετά από σχεδόν 10 χρόνια πόνου και ταλαιπωρίας,
έχασε τη μάχη και απεβίωσε στο σπίτι της στις 3 Μαΐου 2021 σε
ηλικία 78 ετών. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγό του
Αφρούλλα, τα δύο παιδιά του Σύλβια και Αντρέα, γαμπρό
Αντρέα, νύφη Μύρια και τέσσερα εγγόνια Κώστα, Ιωσήφ,
Γεωργία και Αλέξανδρο.
Ο Κωστάκης ζούσε για την οικογένειά του και ήταν η μεγαλύτερη
του χαρά. Ήταν ένας άντρας με τιμή, αρχές, εργατικός και
στοργικός. Θα μας λείψει πολύ, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστεί.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 στις 11:30 στην
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd,
Edmonton, London N9 0LP και θα ακολουθήσει η ταφή στο
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1JJ

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Sotiris Koumourou

Σωτήρης Κουμούρου

(from Yialousa)
It is with great sadness that we announce the death of our
beloved Sotiris Koumourou, who passed away on the 11
may 2021 at the age of 91. Sotiris came to England in 1955.
He leaves behind his wife Chrisi, 3 daughters Maroulla,
Demetroulla, Margarita and son Antonakis, sons-in-law
Themos, Andricos and Panicos, 8 grandchildren and
11 great grandchildren.
His funeral will take place on Monday 7th June 2021 at
12.0pm at Ayia Ekaterini church Friern Barnet Lane N20
0NL and the burial will be at 2.0 pm at ST. Pancras
cemetery 278 High Road East Finchley N2 9AG.
The wake to follow at the cemetery.
Flowers are welcomed. Donations will also be gratefully
received using the donation box at the church which will be
donated to the Alzheimer's Society.
Rest in peace dad you will be dearly missed.

(από την Γιαλούσα)

15.02.1930 - 11.05.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ευτυχία Σκεπαρνίδου

Eftychia Skeparnidou
(from Larnaca)

It is with great sadness and a heavy heart that the family of Eftychia
Skeparnidou announce that she passed away peacefully on the 7th May
2021 at the age of 74. After contracting Sepsis following a bypass operation
three years ago, and spending months in intensive care battling for her life,
she managed to recover, and we were fortunate enough to have three more
precious years together. In this time, she enjoyed her son’s wedding, the
birth of her twin grandchildren and the birth of a great granddaughter.
We will always cherish and treasure all the beautiful memories, and she will
be truly missed.
She leaves behind her husband of 59 years Philippos, sons Andy, Mario &
Michael. Daughters in law Roulla & Domna, grandchildren Philip, Stephanie
& Philipagi, great granddaughters Elianne & Mia.
The funeral will be held at St Demetrios Church, Edmonton at 1pm on
Friday 28th May 2021, and the burial at Edmonton cemetery. Flowers are
welcome, although we would prefer donations to St Bart’s to show our
appreciation for everything the team did to help prolong our mum’s life.
Please donate via 10.07.1946
https://www.justgiving.com/fundraising/effie-skeparnides

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σωτήρης Μιχαήλ (Μισιαλής)
(Πατρίκι)
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 23.05.2020, στην
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman
Road, London N8 0LY, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου,
πατέρα, παππού και αδελφού

Σωτήρη Μιχαήλ (Μισιαλή)
Η σύζυγος Χριστίνα,
παιδιά: Angela και Michael, γαμπρός Αχιλλέας,
εγγόνια: Maria, Helena, Nicholas,
δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας
Σωτήρη Κούμουρου, ο οποίος απεβίωσε στις 11 Μαΐου 2021,
σε ηλικία 91 ετών. Ο Σωτήρης ήρθε στην Αγγλία το 1955.
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Χρυσή, 3 κόρες Μαρούλλα,
Δημητρούλα και Μαργαρίτα και γιο Αντωνάκη, γαμπρούς Θέμο,
Ανδρικό και Πανίκο, 8 εγγόνια και 11 δισέγγονα.
Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 στις
12.00 μ.μ. στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet
Lane N20 0NL και η ταφή θα γίνει στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο
του ST. Pancras 278 High Road East Finchley N2 9AG.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.
Λουλούδια, είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει επίσης κουτί
εισφορών στην εκκλησία οι οποίες για το Alzheimer's Society.
Αναπαύσου εν ειρήνη πατέρα, θα μας λείψεις πολύ.

(από την Λάρνακα)

- 07.05.2021

Με μεγάλη λύπη, η οικογένεια της Ευτυχίας Σκεπαρνίδου ανακοινώνει ότι
απεβίωσε ειρηνικά στις 7 Μαΐου 2021, σε ηλικία 74 ετών. Μετά από εγχείρηση
(bypass) πριν από τρία χρόνια, καθώς είχε την αρρώστια Sepsis και παρέμεινε
για μήνες στην εντατική πολεμώντας για τη ζωή της, τα κατάφερε να
ανακάμψει και ήμασταν αρκετά τυχεροί που είχαμε ακόμη τρία πολύτιμα
χρόνια μαζί της, όπου μπόρεσε και απόλαυσε το γάμο του γιου της, τη
γέννηση των δίδυμων εγγονών της και τη γέννηση της δισέγγονης της.
Θα κρατήσουμε σαν θησαυρό όλες τις όμορφες αναμνήσεις, και πραγματικά
θα μας λείψει πολύ.
Αφήνει πίσω τον για 59 χρόνια σύζυγό της Φίλιππο, γιους Αντρέα, Μάριο και
Μιχάλη, νύφες Ρούλα και Δόμνα, εγγόνια Φίλιππο, Στέφάνη, Philipagi και
δισέγγονες Elianne και Μία.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Έντμοντον στις
13:00 την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021, και η ταφή στο κοιμητήριο του
Έντμοντον. Λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά οι οικογένεια θα προτιμούσε
εισφορές για το St Bart's για να δείξουμε την εκτίμησή μας για όλα όσα έκανε
η ομάδα για να παρατείνει τη ζωή της μητέρας μας.
Μπορείτε να κάνετε εισφορές στο https://www.justgiving.com/fundraising/effie-skeparnides
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† Funeral Announcement

Constantinos ‘Dino’ Athinodorou
(From Chloraka, Paphos)
It is with great sadness, we announce the funeral of our beloved husband, father and
bappou, Constantinos Athinodorou. His loss is being deeply felt by his loving family and
friends who miss him so much. He was a respected member of the Cypriot community,
and owner of the well-known accountancy firm Athins & Co, on Ballards Lane, Finchley.
He was kind, generous and always positive and was loved by everyone who knew him.
The funeral service will be held at 10.30am on Saturday, 29th May at
The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross and St Michael on Golders Green
Road, London NW11 8HL.
The burial service will follow at 12.30pm at Hendon Cemetery on Holders Hill Road,
London NW7 1NB.
In place of flowers, a charity donation to Diabetes UK would be welcome and a box will
be available on the day, alternatively you can donate here:
https://www.justgiving.com/fundraising/ConstantinosAthinodorou

† Ανακοίνωση κηδείας

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

15.05.1933 – 07.05.2021

Με μεγάλη λύπη, ανακοινώνουμε την κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και
παππού, Κωνσταντίνος Αθηνοδώρου. Η απώλεια του είναι πολύ αισθητή από την
αγαπημένη του οικογένεια και τους φίλους του που θα τους λείψει τόσο πολύ.
Ήταν ένα σεβαστό μέλος της κυπριακής κοινότητας και ιδιοκτήτης της γνωστής λογιστικής
εταιρείας Athins & Co, στο Ballards Lane, Finchley. Ήταν ευγενικός, γενναιόδωρος και
πάντα θετικός και ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10.30 π.μ. το Σάββατο, 29 Μαΐου στον Ελληνικό Ορθόδοξο
Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού και τον Άγιο Μιχαήλ στην Golders Green Road,
Λονδίνο NW11 8HL.
Η ταφή θα ακολουθήσει στις 12.30μμ στο κοιμητήριο Hendon, Holders Hill Road, Λονδίνο
NW7 1NB. Αντί για λουλούδια, εισφορές για το Diabetes UK θα είναι ευπρόσδεκτες, θα
υπάρχει επίσης κουτί εισφορών την ημέρα της κηδείας, εναλλακτικά θα μπορείτε να
κάνετε δωρεά στο:https://www.justgiving.com/fundraising/ConstantinosAthinodorou

† DEATH ANNOUNCEMENT

Maria (Koudounari) Ward
(From Pendayia, Cyprus)
It is with great sadness that the family of Maria (Koudounari) Ward announces her
passing on Friday 14 May, 2021 after a long illness.
Born 29 September 1934 in Pendayia, Cyprus. Maria moved to London in 1956,
where she lived the majority of her life, until moving to Yermasoyia in the late 80s.
Maria will be sadly missed and lovingly remembered by George, Johannah, Michael
and Elizabeth as well as her extended family and dear friends.
The funeral will take place in Erimi Cemetery - Cyprus where Maria will be laid to
rest with her late husband Len Ward.
May she rest in Eternal Peace.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Μαρία (Κουδουνάρη) Ward
(από τη Πεντάγεια, Κύπρος)
Με μεγάλη λύπη, η οικογένεια αναγγέλλει τον θάνατο της αγαπημένης μας
Μαρίας (Κουδουνάρη) Ward που απεβίωσε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 μετά από
μια μακρά ασθένεια σε ηλικία 86 ετών.
Γεννήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 1934 στην Πεντάγεια της Κύπρου. Η Μαρία μετακόμισε
στο Λονδίνο το 1956, όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, έως ότου
μετακόμισε στη Γερμασόγεια στα τέλη της δεκαετίας του '80.
Η Μαρία θα μας λείψει δυστυχώς πολύ αλλά θα την θυμούνται με αγάπη από
ο Γιώργος, ο Ιωάννης, ο Μιχάλη και η Ελισάβετ, καθώς και η εκτεταμένη οικογένεια και
οι αγαπητοί της φίλοι και γνωστοί.
Η κηδεία θα τελεσθεί στο κοιμητήριο της Ερήμης- Κύπρος, όπου η Μαρία θα
ενταφιαστεί μαζί με τον αείμνηστο σύζυγό της Len Ward.
Αναπαύσου εν αιώνια ειρήνη.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Vasoulla Charalambou
(Nicolaou)
(from Aradippou, Cyprus)
It is with great sadness that we announce the death
of our beloved Vasoulla Charalambou (Nicolaou),
who passed away on the 30th April, at the age of
89. She was born in Aradippou on 17/09/1931.
She leaves behind 6 children, 8 grandchildren, 6
Great-Grandchildren, 2 Sisters The funeral is on
Tuesday 25th May at 12.30pm at St Johns The
Baptist Greek Orthodox Church - Wightman Road
Haringey London, N8 0LY and burial at
New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd,
London N11 1JJ, at 2.30pm.

Βασoύλλα Χαράλαμπου
(Νικολάου)
(από την Αραδίππου, Κύπρος)

17.09.1931-30.04.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της
αγαπημένης μας Βασoύλλας Χαράλαμπου (Νικολάου),
που απεβίωσε στις 30 Απριλίου, σε ηλικία 89 ετών.
Γεννήθηκε στην Αραδίππου στις 17/09/1931. Αφήνει
πίσω 6 παιδιά, 8 εγγόνια, 6 δισέγγονα και 2 αδελφές.
Η κηδεία θα γίνει, την Τρίτη 25 Μαΐου στις 12.30μμ
στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή - Wightman Road Haringey London,
N8 0LY και ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,
Brunswick Park Rd, Λονδίνο N11 1JJ, στις 2.30 μ.μ.

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ellie Loucas

Έλλη Λούκα

(from Nicosia)
With the deepest sorrow in our hearts we announce the
passing of our unforgettable, extraordinary Ellie. She
passed away peacefully on 4th May after a short illness.
Ellie leaves behind her beloved son Nicholas and
daughter-in-law Anastasia, her cherished grandson
Mason, her dearest niece Georgina, her brother Jimmy
as well as many other friends and relatives who had the
pleasure to know her.
Born in Nicosia in 1936, Ellie came to England in 1955.
She will be remembered for her elegance, her enterprise
and her devotion to those closest to her.
The funeral service will be held St Mary’s church, Wood
Green, at 1pm on 26th May and at New Southgate
cemetery thereafter.
We would appreciate any floral gift but would otherwise
welcome contributions to Age UK, which will be possible
at the service.

(από την Λευκωσία)

20.07.1936 - 04.05.2021

Με τη βαθύτερη θλίψη στις καρδιές μας ανακοινώνουμε το
θάνατο της αξέχαστης, εξαιρετικής μας Έλλης που απεβίωσε
ειρηνικά στις 4 Μαΐου μετά από μια σύντομη ασθένεια. Η Έλλη
αφήνει πίσω, τον αγαπημένο γιο της Νικόλαο και τη νύφη της
Αναστασία, τον αγαπημένο εγγονό της Mason, και την
αγαπημένη της αδελφότεκνη Georgina και τον αδελφό της
Δημητράκη, καθώς και πολλοί άλλοι φίλοι και συγγενείς που
είχαν την ευχαρίστηση να την γνωρίσουν.
Γεννημένη στη Λευκωσία το 1936, η Έλλη ήρθε στην Αγγλία το
1955. Θα τη θυμόμαστε για την κομψότητα, την φροντίδα και
την αφοσίωσή, που πρόσφερε σε όσους βρίσκονταν κοντά της.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία της Παναγίας, Wood
Green, στις 26 Μαΐου στις 13:00μμ και στη συνέχεια στο
κοιμητήριο του New Southgate.
Θα εκτιμούσαμε αντί για λουλούδια, να κάνατε εισφορές στο
Age UK, κάτι που θα είναι δυνατό να κάνετε στην κηδεία.

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

03.11.1958-27.04.2021

Άγγελος Νικόλα

Stelios Zavros

(Από το Μπρίστολ)

(From Limassol)
It is with great sadness that we announce the
death of our beloved Stelios Zavros who passed
away on the 25th April from lymphoma at the Royal
Berkshire hospital, at the age of 76. He was born
in Limassol on 14/7/1944. He leaves his wife
Sotera, children Lucy, Andrew, daughter in law
Anna, son Paul and granddaughter Ariana, sisters
Eleni and Georgia. The funeral is on
Tuesday 1st June at 11.15am at St. Mary’s
Cathedral, Wood Green and burial at Hendon
cemetery, Holders Hill Road, London NW7 1NB.
Due to the pandemic the attendance at the church
is by invitation only, but those wishing to pay their
respects can join us at the cemetery adhering to
social distance rules.

Ο αγαπημένος μας αδελφός, αφοσιομένος γιος
και θείος πέθανε απροσδόκητα στις 27.04.21.
Ο Άγγελος έζησε στο Κάμντεν το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής του, όπου εργάστηκε ως ηλεκτρολόγος.
Ο Άγγελος ήταν ένα θερμό άτομο που πάντα έδινε
προτεραιότητα τους άλλους. Αφήνει τη μητέρα του
Νίκη, τους αδελφούς του Λοϊζο, Μάριο, αδερφή
Γεωργία, ανιψιούς του Αντρέα, Γιώργο,
Χαράλαμπο και ανιψιά του Ολίβια.
Θα μας λείψει πολύ.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία των
Αγίων Πάντων στο Camden street NW1, στις 26
Μαΐου στις 12:00μμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο
κοιμητήριο του Saint Pancras East Finchley.
† MEMORIAL

The 6 months memorial of our beloved wife, mother and
grandmother, who died on the 29th November 2020,

Petrou Panayiotou (Koulourou)
(from Avgorou)

will take place on Sunday 23.05.21 at St. John the Baptist
Church, Wightman Road. Husband Nicola, daughters
Helen and Dimitra, son Sotiri, sons-in-law Tasso and Antoni, daughter-in-law Androulla, 6 grandchildren Andrea,
Nicola, Lefteri, Petro, Nicola and Thea.
Το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, που απεβίωσε στις 29 Νοεμβρίου 2020,

Πετρού Παναγιώτου (Κουλούρου)
(από Αυγόρου)
θα γίνει την Κυριακή 23.05.21 στο St. John the Baptist
Church, Wightman Road
Ο σύζυγος Νίκολα, θυγατέρες, Ελένη και Δήμητρα, γιος
Σωτήρη, γαμπροί Τάσος και ο Αντώνη, η νύφη
Ανδρούλλα, 6 εγγόνια Αντρέα, Νίκολα, Λευτέρη, Πέτρο,
Νικόλα και Θέα.

14.07.1944-25.04.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT

Ioannis Papa-Adams
(from Avgorou, Cyprus)

12.12.1931 – 06.05.2021
It is with great sadness we announce the death of our beloved husband,
father, grandfather and great-grandfather, who passed away peacefully (not
covid related) at Margate Hospital on Thursday 6th May 2021 at the age of
89 with his two sons by his side.
He was well known and much respected by all those who knew him as a
good and decent man who had many successful businesses and raised his
family with great love and compassion.
He leaves behind his devoted wife Maria, his sons Adam and Tony, his
daughter-in-laws Leoni and Sharon, his five grandchildren Sian and her
husband Yiorgos, Maria and her fiancé Dimetri, Athanasia, Yiannis, Giannis,
and his great-granddaughter Gianna.
He also leaves behind his youngest brother Symeon as well as other relatives
and many friends both here and at home. Yiannis will be forever missed by
all who knew him. His spirit and his soul will live on in his family who will keep
his memory alive, that of a great man who lived an extraordinary life with all
his family surrounding him every day.
His funeral will take place on Tuesday 25th May at the Greek Orthodox
Church of the Archangel Michael, Margate CT9 5BE at 12pm followed by a
burial at Margate Cemetery CT9 4LY.
There are restrictions on the number of attendees allowed inside the church
however there is space outside. There are no restrictions on the numbers of
people who can attend the burial at the cemetery as this is an outdoor space.
The family welcomes anyone who wishes to come along.
The family would like to thank everyone for their prayers, love and
support.
Instead of floral tributes the family kindly requests anyone wishing to make
a donation to the Avgorou School Fundraiser can do so online at
www.justgiving.com/crowdfunding/yiannis-papadamou
There will also be a donation box.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,
παππού και προπάππου Ιωάννη Παπαδαμου που απεβιωσε γαλήνια (δεν σχετίζεται
με τον κορωνοϊο) την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021, στο Margate hospital σε ηλικία 89 ετών
έχοντας στο πλευρό του τους 2 γιους του.
Ο αγαπημένος μας Ιωάννης υπηρξε ιδιαίτερα δημοφιλής, και ήταν αγαπητός σε
όλους όσους είχαν τη τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά.
Φίλοι και συνεργάτες ήταν ανέκαθεν ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής του
εκλιπόντα, με τους οποίους διατηρούσε μια αλληλέγγυη σχέση σεβασμού, στοργής
κι επαγγελματικής ευημερίας. Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγο του Μαρία, τους
γιους του Αδάμος και Αντώνης, τις νύφες του Λεωνί και Σάρον, τα πέντε εγγόνια του
Σιαν και τον σύζυγο της Γιώργο, την Μαρία και τον αρραβωνιαστικο της Δημήτρη,
Αθανασία, Γιάννη, Γιάννη, την εγγονή του Γιάννα. Επίσης τον μικρότερο αδελφό του
Συμεών, καθώς και άλλους συγγενείς στην Αγγλία και στην πατρίδα μας την Κύπρο.
Το κενό της απουσίας του είναι δυσβάσταχτο για την οικογένεια μας. Το πνεύμα του
όμως θα μας συντροφεύει και καθοδηγεί στη πορεία μας. Η μνήμη του θα βασιλεύει
πάντα μέσα μας, και θα τον θυμόμαστε με απέραντη αγάπη για όσα μας προσέφερε
τόσο απλόχερα.
Ο Γιάννης έφυγε πρεσβευοντας έως το τέλος, ηθικές αξίες που μόνο ένας
συγκροτημένος σύζυγος και πατέρας θα μπορούσε να διδάξει.
Τον ευχαριστούμε και τιμούμε, συνεχίζοντας με γνώμονα αυτά τα ιδανικά στον δρόμο
που χάραξε ο ίδιος. Η αγάπη και απώλεια θα είναι παντοτινή.
Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 στην Ελληνική
Ορθόδοξη εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Margate CT9 5BE, στις 12:00μμ
ακολουθούμενη από ταφή στο Margate Cemetery CT9 4LY. Υπάρχουν περιορισμοί
στον αριθμό παρευρισκομενων που επιτρεπονται μέσα στην εκκλησία ωστόσο
υπάρχει χώρος έξω.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των ατόμων που θα ήθελαν να
παρευρεθούν στη ταφή στο κοιμητήριο, καθώς πρόκειται για υπαίθριο χώρο.
Οποίος θελήσει να παρευρεθεί είναι ευπρόσδεκτος.
Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους για τις προσευχές την αγάπη και
υποστήριξη τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Αντί για λουλούδια ζητούμε από όλους
όσους επιθυμούν να κάνουν δωρεά στα σχολεία Φιλανθρωπικων Σχολών του
Αυγόρου: www.justgiving.com/crowdfunding/yiannis-papadamou
Θα υπάρχει επίσης κουτί δωρεών.
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Meeting up again?
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Let ’s take this nex t step safely.

