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Ανυπολόγιστη οικολογική κα-
ταστροφή. Από βράδυ της Τε-
τάρτης 19/5, 71.285 στρέμματα 
έγιναν στάχτη μέσα σε διά-
στημα λιγότερο των τριών ημε-
ρών...                               Σελ  7

Πυρκαγιές Κορινθία
Η επικαιροποιημένη κατηγοριο-
ποίηση των χωρών σύμφωνα με 
την εκτίμηση του επιδημιολογι-
κού τους κινδύνου που ισχύει 
από σήμερα Πέμπτη, 27 Μαΐου...   
                         Σελ 6

Κύπρος: Ταξιδιωτική οδηγία Κορωνοϊός - ΠΟΥ 
Η πανδημία της Covid-19 διαιω-
νίζεται λόγω της «σκανδαλώ-
δους ανισότητας» στη διανομή 
των εμβολίων κατά του κορω-
νοϊού, δηλώνει ο επικεφαλής του 
ΠΟΥ...               Σελ  8
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Η παροικία μας παρούσα στις Βουλευτικές 
εκλογές Κύπρου 2021 

  Τώρα είναι η ώρα! 

Διεξάγονται την προσεχή Κυ-
ριακή, 30 Μαΐου οι Βουλευτικές 
Εκλογές 2021.  
Με βάση τις δηλώσεις των εκλο-
γέων, θα συσταθούν τέσσερα 
εκλογικά κέντρα στο Λονδίνο, 
δύο στην Υπάτη Αρμοστεία (13 
St. James’s Square, SW1Y 4LB 
London) και δύο στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 
Green (Erlham Grove, London 
N22 5HJ).  
 
Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 
08.00 π.μ και θα κλείσουν 
στις 16.00 μ.μ.  

Θα υπάρξει διάλειμμα μεταξύ 
12.00-12.30 μμ. 
Όσοι έχουν εγγραφεί να ψηφί-
σουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους την 
ταυτότητά τους ή το εκλογικό βι-
βλιάριο (διαβατήριο ΔΕΝ γίνεται 
δεκτό). Για να εισέλθουν στο 
εκλογικό τμήμα θα πρέπει να 
φορούν μάσκα και να απολυμά-
νουν τα χέρια τους, ενώ στα 
εκλογικά κέντρα δεν θα μπο-
ρούν να εισέρχονται πάνω από 
4 πολίτες την ίδια στιγμή. 
Συνεπώς, θα πρέπει να επιδει-
χθεί η ανάλογη υπομονή από 

τους πολίτες και να ακολουθού-
νται οι οδηγίες των Προ-
εδρευουσών, καθώς και του 
προσωπικού ασφαλείας. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 
εγγραφεί για να ψηφίσουν περί 
τα 1850 άτομα. 
 
Όλο το προσωπικό που θα ερ-
γαστεί, καθώς επίσης οι αντι-
πρόσωποι των υποψηφίων και 
των Μέσων Μαζικής Επικοινω-
νίας, που θα εισέλθουν σε οποι-
οδήποτε εκλογικό κέντρο, θα 
πρέπει να φέρουν μάσκα προ-
στασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια 

που θα βρίσκονται σε αυτό. 
 
Επιπλέον θα πρέπει: 
 
-να έχουν διενεργήσει εξέταση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
για COVID-19, την προηγού-
μενη μέρα, με αρνητικό αποτέ-
λεσμα ή 
 
-να κατέχουν έγκυρο πιστοποι-
ητικό εμβολιασμού για την 
ασθένεια του COVID-19  το 
οποίο να δεικνύει ότι έχουν ολο-
κληρώσει το εμβολιαστικό 
σχήμα και έχει παρέλθει το χρο-
νικό διάστημα των επτά (7) ημε-
ρών από την τελευταία δόση, ή 
να έχουν διαγνωστεί θετικοί/ες 
στην ασθένεια του COVID-19 
και να μην έχει παρέλθει διά-
στημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία δειγματοληψίας της 
αρχικής εργαστηριακής τους 
διάγνωσης. 
 
Σημειώνεται, ότι ΔΕΝ θα γίνουν 
αποδεκτοί στο εκλογικό κέντρο 
εκλογείς, που θα φέρουν μάσκα 
προστασίας με τυπωμένο το 
όνομα ή το έμβλημα πολιτικού 
κόμματος ή συνδυασμού ή υπο-
ψηφίου, ή οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο, που να υποδηλώνει 
την προτίμηση του εκλογέα, 
προς συγκεκριμένο συνδυασμό 
ή υποψήφιο.

Του Βασίλη Κωστή   
Τώρα είναι η ώρα για την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση της 
πανδημίας και την ανακούφιση 
του λαού 
για την επιβίωση των εργαζομέ-
νων και των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων  
για την πάταξη της διαφθοράς  
για την οικονομική και την πολι-
τική εξυγίανση του τόπου  
για δίκαιη κατανομή πόρων, 
αγαθών και υπηρεσιών  
για πραγματική οικονομική ανά-
πτυξη, ολόπλευρη και ισορρο-
πημένη, προς όφελος όλων  
για την Υγεία, την Παιδεία και 
τον Πολιτισμό  
για ουσιαστική στήριξη των τε-
χνών, των γραμμάτων και του 
αθλητισμού  
για συνέπεια και συνέχεια στο 

κυπριακό, για να κρατηθεί ζω-
ντανή η ελπίδα της απελευθέ-
ρωσης από την Τουρκία και της 
επανένωσης του λαού και του 
τόπου μας  
Τώρα είναι η ώρα για το ΑΚΕΛ 
την Αριστερά και τις Νέες Δυνά-
μεις  
Τα άλλα, λάθη, αδυναμίες και 
παραλείψεις, μετά  
Την Κυριακή 30 Μαΐου 2021 ψη-
φίζουμε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες 
Δυνάμεις! 
Πρόσφατη φωτογραφία στην 
ημικατεχόμενη, μοιρασμένη πα-
τρίδα μας. 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύ-
πριοι τρώνε και πίνουν μαζί στο 
ίδιο τραπέζι.



 3      | Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

με τον Βύρωνα Καρύδη

Επικρίνεται η κυβέρνηση για τα τοπικά lockdown  
Η βρετανική κυβέρνηση επικρίνεται για 
την δημοσίευση, χωρίς προηγούμενη 
ανακοίνωση, των νέων οδηγιών που 
αποτρέπουν τους πολίτες από μη ανα-
γκαίες μετακινήσεις σε οκτώ ζώνες της 
Αγγλίας που έχουν πληγεί από την αύ-
ξηση της διάδοσης του ινδικού στελέ-
χους του κορωνοϊού.  
Οι οδηγίες αυτές συνιστούν στους κα-
τοίκους να συναντώνται σε εξωτερικούς 
χώρους στις περιοχές αυτές της βορει-
οδυτικής, της βορειοανατολικής και της 
κεντρικής Αγγλίας, καθώς και στην συ-
νοικία Χάνσλοου του Λονδίνου. 
Τοπικές αρχές και βουλευτές των περι-
φερειών αυτών διαμαρτυρήθηκαν για 
το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκαν εκ 
των προτέρων για τις αλλαγές αυτές οι 
οποίες «πιθανόν να προκαλέσουν άγ-
χος και σύγχυση» και ζητούν την αξιο-
λόγηση των κινδύνων στην οποία βα-
σίζεται η επιβολή των μέτρων αυτών 
Για τρείς πρωινές εφημερίδες  της Τε-
τάρτης (26/05/2021) - Daily Telegraph, 
Guardian  και η i πρωτοσέλιδο θέμα  
είναι η  απόφαση της κυβέρνησης να 
αλλάξει τη στρατηγική της σχετικά με τα 
τοπικά lockdown. Και οι τρείς εφημερί-
δες σπεύδουν να υπογραμμίσουν ότι 
πρόκειται περί “οπισθοχώρησης” σε 
σχέση με το αρχικό σχέδιο της κυβέρ-
νηση για επάνοδο στην κανονικότητα. .  
Η Daily Mail σημειώνει ότι είναι “σκάν-
δαλο” το γεγονός ότι οι εταιρείες ιδιωτι-
κών επενδυτικών κεφαλαίων που αγό-

ρασαν καταστήματα, παμπ και εστιατό-
ρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
απέλυσαν σχεδόν 40.000 υπαλλήλους.  
Η εφημερίδα γράφει ότι οι χαμηλόμισθοι 
εργαζόμενοι επλήγησαν περισσότερο 
από τις περικοπές και αποκαλεί τους 
επενδυτές "καρχαρίες". Είναι η δεύτερη 
μέρα της εκστρατείας που έχει αρχίσει 
η  Mail για καλύτερη  ρύθμιση των κα-
νόνων που αφορούν τη λειτουργία των 
εταιρειών  επενδυτικών κεφαλαίων. 
Ισχυρίζεται η Daily Mail ότι “άπληστοι 
και αισχρά πλούσιοι μεγιστάνες κατα-
στρέφουν τις ζωές των ανθρώπων". 
Φωτογραφία του πρωθυπουργού Μπό-
ρις Τζόνσον δημοσιεύει στην πρώτη σε-
λίδα  η Daily Mirror, μαζί με τον τίτλο 
"Εκτός επαφής - εκτός ελέγχου". Η εφη-
μερίδα μας ενημερώνει ότι ο πρώην 
σύμβουλος του πρωθυπουργού, Ντό-
μινικ Κάμινγκς, θα μιλήσει σήμερα σε 
επιτροπή βουλευτών και θα υποστηρίξει 
ότι ο κ. Τζόνσον κάποτε είχε δηλώσει 
ότι η Covid-19 “σκοτώνει 
μόνο 80χρονους”, καθώς 
επιχειρηματολογούσε κατά 
ενός δεύτερου lockdown..  
Ένας άνδρας, του οποίου η 
89χρονη μητέρα πέθανε με 
Covid, αναφέρει στη Mail ότι 
τα λόγια που φέρεται να είπε 
ο  πρωθυπουργός είναι 
"απίστευτα οδυνηρά". Η 
εφημερίδα προσθέτει ότι η 
Ντάουνινγκ Στριτ δεν αρνή-

θηκε ότι ο κ. Τζόνσον έκανε το σχόλιο, 
αλλά επέμεινε ότι η κυβέρνηση είχε  ως 
βασικό της στόχο στη διάρκεια της παν-
δημίας τη διάσωση ζωών. 
Τα εμβόλια Pfizer και AstraZeneca 
αποτελεσματικά κατά της ινδικής πα-
ραλλαγής 
Τα εμβόλια Pfizer/BioNTech και Astra-
Zeneca/Oxford αποδεικνύονται σχεδόν 
το ίδιο αποτελεσματικά κατά της ινδικής 
παραλλαγής του κορωνοϊού όσο και 
κατά της βρετανικής παραλλαγής, σύμ-
φωνα με μια μελέτη των υγειονομικών 
αρχών στην Αγγλία, ανακοίνωσε Σάβ-
βατο η κυβερνητική υπηρεσία Δημόσιας 
Υγείας Αγγλίας (PHE). 
Σύμφωνα με τη μελέτη της PHE, η 
οποία διεξήχθη στο χρονικό διάστημα 
μεταξύ 5 Απριλίου και 16 Μαΐου, το εμ-
βόλιο Pfizer/BioNTech ήταν 88% απο-
τελεσματικό κατά της συμπτωματικής 
ν ό σ ο υ 
που προ-

καλείται από την ινδική παραλλαγή δύο 
εβδομάδες μετά τη χορήγηση της δεύ-
τερης δόσης του εμβολίου, σε σύγκριση 
με 93% αποτελεσματικότητας κατά της 
βρετανικής παραλλαγής. 
Κατά την ίδια περίοδο διεξαγωγής της 
μελέτης, το εμβόλιο AstraZeneca βρέ-
θηκε 60% αποτελεσματικό, σε σύγκριση 
με 66% κατά της βρετανικής παραλλα-
γής που εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στην αγγλική κομητεία Κεντ. 
“Σε πορεία προς την ελευθερία”, δηλώ-
νει η Sunday Express (23/05/2021) , 
καθώς προβάλλει τα αποτελέσματα των 
δοκιμών που δείχνουν ότι τα εμβόλια 
Pfizer και AstraZeneca είναι αποτελε-
σματικά κατά της παραλλαγής Covid 
που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην 
Ινδία. 
Ο καθηγητής Ρόμπερτ Ντίνγκγουολ 
(Robert Dingwall), κοινωνιολόγος, ο 
οποίος συμβουλεύει την κυβέρνηση, 

έκανε σα-
φές ότι τα 
τελευταία 
ευρήματα 
" α φ α ι -
ρούν την 
τελευταία 
δικαιολο-
γία" για 
καθυστέ-
ρηση της 
πλήρους 
χαλάρω-

σης των περιορισμών 
στην Αγγλία μετά τις 
21 Ιουνίου. 
Ωστόσο, η Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμ-
μισε στη Sunday Telegraph ότι θα πρέ-
πει να περιμένουμε μέχρι το τέλος αυ-
τής της εβδομάδας, όταν οι 
αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας  
Υγείας στην Αγγλία έχουν ελέγξει τα τε-
λευταία στοιχεία εισαγωγών στα νοσο-
κομεία, για να διαπιστώσουμε εάν η 
χώρα είναι “εντελώς ελεύθερη". 
Πολλές εφημερίδες της περασμένης Κυ-
ριακής χαιρέτισαν τα ενθαρρυντικά δε-
δομένα για την αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων. 
"Ο εμβολιασμός έκανε καλή δουλειά" -  
είναι η εκτίμηση της Sunday Mirror που 
επισημαίνει ότι στον πόλεμο κατά του 
ιού “η επιστήμη θριάμβευσε ξανά”. 
Ωστόσο, η εφημερίδα προειδοποιεί ότι 
δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού 
και τονίζει ότι το πρόγραμμα εμβολια-
σμού πρέπει να συνεχιστεί χωρίς ανα-
κοπή.   
Παρεμφερές είναι το μήνυμα και στη  
Sun on Sunday. Το κύριο άρθρο της 
εφημερίδας σημειώνει ότι εφόσον συνε-
χίζονται οι εμβολιασμοί,  δεν θα πρέπει 
να υπάρξει λόγος για οποιαδήποτε αμ-
φιβολία σχετικά με το εάν θα πρέπει  η 
κυβέρνηση να προχωρήσει στην άρση 
όλων των περιορισμών Covid τον επό-
μενο μήνα.

Οικονομία  Μάιος

Οι πωλήσεις λιανικής στην Βρε-
τανία μειώθηκαν τον Μάιο σε 
πιο φυσιολογικούς όγκους μετά 
από μια έντονη ζήτηση τον 
Απρίλιο. Συγκεκριμένα οι λιανι-
κές πωλήσεις έπεσαν στο -3 
ενώ από το +16 τον Απρίλιο, 
εμφανίζοντας παράλληλα φυ-
σιολογικούς όγκους πωλήσεων. 
Τον Απρίλιο ο όγκος των πω-
λήσεων αυξήθηκε κατά 9,2% σε 
μηνιαία βάση και ήταν κατά 10% 
αυξημένος από τα επίπεδα πριν 
από την κρίση.  

 
Καταστήματα ειδών ένδυσης και 
ειδών διατροφής ανέφεραν πω-
λήσεις κάτω του μέσου όρου 
ενώ η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή 
σε σουπερ μάρκετ, καταστή-
ματα εξοπλισμού και επίπλων. 
Τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά 
κέντρα της πόλης τις επόμενες 
εβδομάδες ενδέχεται να ενθαρ-
ρύνουν περισσότερους αγορα-
στές να επιστρέψουν στις αγο-
ρές στα φυσικά καταστήματα 
παρά να συνεχίσουν να κάνουν 
αγορές στο διαδίκτυο.  
Η Τράπεζα της Αγγλίας παρα-
κολουθεί στενά τις καταναλωτι-
κές δαπάνες για να εκτιμήσει 
πόσο γρήγορη θα είναι η οικο-
νομική ανάκαμψη της Βρετανίας 
από την πανδημία. Μεταξύ άλ-
λων, προβλέπει 7,25% φέτος 
αφού η παραγωγή μειώθηκε 
σχεδόν 10% το 2020. 

 Υποχώρησαν οι λιανικές πωλήσεις 

Η βρετανική κυβέρνηση επικρί-
νεται για την δημοσίευση, χωρίς 
προηγούμενη ανακοίνωση, των 
νέων οδηγιών που αποτρέπουν 
τους πολίτες από μη αναγκαίες 
μετακινήσεις σε οκτώ ζώνες της 
Αγγλίας που έχουν πληγεί από 
την αύξηση της διάδοσης του 
ινδικού στελέχους του κορω-
νοϊού 

Οι οδηγίες αυτές, που δημοσι-
εύθηκαν την Παρασκευή, συνι-
στούν στους κατοίκους να συ-
ναντώνται σε εξωτερικούς 
χώρους στις περιοχές αυτές της 
βορειοδυτικής, της βορειοανα-
τολικής και της κεντρικής Αγ-
γλίας, καθώς και στην συνοικία 
Χάνσλοου του Λονδίνου. 
Τοπικές αρχές και βουλευτές 

των περιφερειών αυτών διαμαρ-
τυρήθηκαν για το γεγονός ότι 
δεν ενημερώθηκαν εκ των προ-
τέρων για τις αλλαγές αυτές οι 
οποίες «πιθανόν να προκαλέ-
σουν άγχος και σύγχυση» και 
ζητούν την αξιολόγηση των κιν-
δύνων στην οποία βασίζεται η 
επιβολή των μέτρων αυτών. 
Η υπουργός Απασχόλησης Τε-
ρέζ Κόφι δήλωσε στο Sky News 
«έκπληκτη» από τις αντιδράσεις 
αυτές και εξήγησε ότι οι οδηγίες 
δεν είναι παρά η εξειδίκευση της 
προτροπής του πρωθυπουργού 
Μπόρις Τζόνσον προς τους πο-
λίτες να ενισχύσουν την επιφυ-
λακή σε ορισμένες περιοχές 
εξαιτίας του ινδικού στελέχους. 
Η βρετανική κυβέρνηση έχει 
ήδη επικριθεί διότι καθυστέρησε 
τον Απρίλιο να επιβάλει περιο-
ρισμούς στα ταξίδια με προ-
έλευση την Ινδία, όπου ο Μπό-
ρις Τζόνσον επρόκειτο να 

πραγματοποιήσει επίσημη επί-
σκεψη. Αυτή ακυρώθηκε τελικά 
λόγω της επιδείνωσης της υγει-
ονομικής κρίσης στην χώρα. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 
περισσότερο πληγείσα από την 
υγειονομική κρίση χώρα της Ευ-
ρώπης, με 128.000 νεκρούς. 
Αφού καθυστέρησε να λάβει 
δραστικά μέτρα κατά της επιδη-
μίας την περασμένη άνοιξη, η 
κυβέρνηση Τζόνσον επένδυσε 
στην μαζική εμβολιαστική εκ-
στρατεία, χάρη στην οποία η κα-
τάσταση βελτιώθηκε μετά και το 
αυστηρό lockdown που αναγκά-
σθηκε, τελικά, να επιβάλει τον 
χειμώνα. Ομως, η διάδοση του 
ινδικού στελέχους του κορω-
νοϊού απειλεί να υπονομεύσει 
την άρση των τελευταίων περιο-
ριστικών μέτρων στην Αγγλία, 
άρση που έχει ορισθεί για την 
21η Ιουνίου.

Νέα μέτρα σε 8 περιοχές 
Ινδική μετάλλαξη
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Ο κορωνοϊός εντοπίζεται μέχρι 
στιγμής με τα τρία γνωστά τεστ, 
μοριακό, rapid και self test. 
Πλέον όμως φαίνεται πως και 
ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά 
μπορούν να καταλάβουν αν ο 
άνθρωπος νοσεί με COVID-19. 
Έξι λαγωνικά στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο μπορούν να εντοπίσουν 
τον ιό μυρίζοντας τα ρούχα των 
ανθρώπων. 
«Αυτό που ανακαλύψαμε είναι 
ότι τα σκυλιά εντόπιζαν με επι-
τυχία εάν κάποιος ήταν μολυ-
σμένος με κορωνοϊό στο 94% 
των περιπτώσεων. Και αυτό εί-
ναι απίστευτο, κυρίως γιατί αυτά 
τα λαγωνικά το καταφέρνουν 
πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε 

μία ώρα μπορούν να ελέγξουν 
από 250 μέχρι 300 ανθρώπους. 
Επίσης ανακαλύψαμε ότι τα 
σκυλιά μπορούν να ανιχνεύ-
σουν τόσο ασυμπτωματικούς 
ασθενείς όσο και αυτούς που 
έχουν χαμηλό ιικό φορτίο. Δη-
λαδή ανθρώπους στην αρχή της 
μόλυνσης, όπου είναι πολύ δύ-
σκολο να εντοπιστεί εάν είναι 
θετικοί ή αρνητικοί» λέει ο 
Τζέιμς Λόγκαν, Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Υγιεινής και Τρο-
πικών φαρμάκων του Λονδίνου. 
Οι ερευνητές λένε πως πρόκει-
ται για το πιο γρήγορο μέσο ανί-
χνευσης κορωνοϊού αλλά θα 
πρέπει πάντα να επιβεβαι-
ώνεται με μοριακό τεστ.

Εκπαιδευμένοι σκύλοι μπορούν να 
εντοπίσουν ανθρώπους που νοσούν

Εμβολιασμοί Βρετανία-Ινδία Λαγωνικά...COVID-19 

Περισσότερες από 60 εκατομ-
μύρια δόσεις εμβολίου για τον 
κορωνοϊό έχουν χορηγηθεί στη 
Βρετανία, σύμφωνα με όσα 
ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο 
υπουργός Υγείας Υγείας Ματ 
Χάνκοκ. Μάλιστα, όπως γράφει 
το BBC, η χώρα ξεπέρασε τις 
762.361 δόσεις την ημέρα, ενώ 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 
υπουργείου Υγείας της χώρας, 
μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί 
πλήρως 22 εκατομμύρια Βρετα-
νοί, από το σύνολο των 66 εκα-
τομμυρίων κατοίκων της χώρας. 
Την ίδια στιγμή, η Τζένι Χάρις, 
επικεφαλής των Υπηρεσιών 
Υγείας της χώρας, προέτρεψε 
τους πολίτες να κάνουν και τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου 
τους για τον κορωνοϊό. Η ίδια 
τόνισε ότι κάνοντας και τη δεύ-
τερη δόση, όπως έχει φανεί από 
τα δεδομένα του εμβολιαστικού 
προγράμματος  στη χώρα, οι 

πολίτες προστατεύονται και από 
μεταλλάξεις του κορωνοϊού. Η 
ίδια μιλώντας σε τηλεοπτική εκ-
πομπή του BBC, προέτρεψε 
τους πολίτες να τηρούν τα μέ-
τρα και να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί, καθώς η απειλή από 
το μεταλλαγμένο στέλεχος της 
Ινδίας είναι μεγάλη, αφού πλέον 
σε συγκεκριμένες περιοχές της 
χώρας είναι το στέλεχος του κο-
ρωνοϊού που επικρατεί. Σύμ-
φωνα με τα πιο πρόσφατα δε-
δομένα, το Σάββατο 556.951 
άτομα στη Βρετανία έκαναν τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου 
τους, κάτι που σημαίνει ότι το 
43% του ενήλικου πληθυσμού 
στη χώρα είναι πλήρως εμβο-
λιασμένο για τον κορωνοϊό. Το 
ρεκόρ χορήγησης ημερήσιων 
δόσεων στη χώρα είναι 844.285 
και είχε γίνει στις 20 Μαρτίου. 

Περίπου 60 εκατ. εμβολιασμοί

Η Βρετανία ενεργοποιεί μία 
συμβουλευτική περίοδο 14 
εβδομάδων για μία μελλοντική 
εμπορική συμφωνία με την Ιν-
δία, επιζητώντας τις απόψεις 
της κοινής γνώμης και των επι-
χειρήσεων πριν η υπουργός 
Εμπορίου Λιζ Τρας ενεργοποι-
ήσει την έναρξη συνομιλιών αρ-
γότερα μέσα στη χρονιά. 
Μία εμπορική συμφωνία με την 
Ινδία αποτελεί κυρίαρχο στόχο 
για τη Βρετανία μετά το Brexit. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε 
να ακυρώσει μία επίσκεψή του 
στο Νέο Δελχί τον Απρίλιο, μετά 
την έξαρση των περιστατικών 
μόλυνσης από την COVID-19 
που καταγράφηκε στην Ινδία. 
Ωστόσο οι επικριτές του υπο-
στηρίζουν ότι ο Τζονσον καθυ-
στέρησε, εξαιτίας του ζητήματος 
που προέκυψε σχετικά με την 
επίσκεψή του, να συμπεριλάβει 
την Ινδία στην «κόκκινη ταξιδιω-
τική λίστα» θέτοντας σε κίνδυνο 
τη δημόσια υγεία. Η αναφερό-
μενη λίστα απαγορεύει τα ταξί-
δια στην Αγγλία από τις χώρες 
που έχουν καταγράψει υψηλό 
αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης 

COVID-19. Η κυβέρνηση απορ-
ρίπτει τους παραπάνω ισχυρι-
σμούς. 
Ο αρμόδιος Βρετανός αρχία-
τρος δήλωσε ότι ένα παραλλα-
γμένο στέλεχος του κορωνοϊού, 
το οποίο εντοπίστηκε αρχικά 
στην Ινδία, θα γίνει με τον καιρό 
κυρίαρχο και στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. «Ενεργοποιούμε το 
πλαίσιο για μία συμφωνία ελεύ-
θερου εμπορίου με την Ινδία –
τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον 
κόσμο, την πέμπτη μεγαλύτερη 
οικονομία παγκοσμίως, ένα 
έθνος με 1,4 δισεκατομμύριο 
κατοίκους και μία τεράστια 
αγορά για τα βρετανικά προ-
ϊόντα, όπως, το ουίσκι, τα αυ-
τοκίνητα και οι υπηρεσίες», ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της η 
Τρας. 
«Θέλουμε μία συμφωνία που 
θα προωθεί νέα όρια στις βιο-
μηχανίες του μέλλοντος και θα 
μας βοηθήσει να οικοδομή-
σουμε μία πιο πράσινη οικονο-
μία, περισσότερο καινοτόμα, η 
οποία, θα παρέχει θέσεις εργα-
σίας με υψηλές αποδοχές σε 
ολόκληρη τη χώρα», πρόσθεσε 
η ίδια.

Δημόσια διαβούλευση 14 εβδομάδων
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Ψήφος στο ΑΚΕΛ: ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΝΑΤΟΪΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ – ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Α. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ : ΑΚΕΛ

Το μήνυμα ότι το ΑΚΕΛ έχει 95 χρόνια ζωής και 
σε όλα αυτά τα χρόνια παρ` όλες αυτές τις επιθέ-
σεις που δέχτηκε, τις διώξεις, τις φυλακίσεις, 
ακόμη και τις δολοφονίες στελεχών του, στάθηκε 
όρθιο και περήφανο έστειλε στέλνει, ο Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. Το ίδιο κάνει 
και τώρα και θα βγει νικητής, όπως επεσήμανε, 
για να δώσει την δυνατότητα στην Κύπρο να ατε-
νίζει το μέλλον με αισιοδοξία. 
Ο Α. Κυπριανού είπε πως τα πράγματα είναι ιδι-
αίτερα δύσκολα για την Κύπρο και ιδιαίτερα για 
το Κυπριακό, σημειώνοντας πως η διάσκεψη 
στην Γενεύη απέτυχε. Δυστυχώς, πρόσθεσε, ακο-
λουθήθηκε μια προδιαγεγραμμένη πορεία αφού 
στόχος της Τουρκίας είναι να οδηγήσει τα πρά-
γματα σε πρώτη φάση σε λύση δυο κρατών και 

σε μεταγενέστερο στάδιο να προχωρήσει, αν της 
δοθεί η ευκαιρία, σε περαιτέρω ενέργειες σε βά-
ρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Ανέφερε πως 
όλες οι ενέργειες και όλες οι κινήσεις στις οποίες 
προβαίνει τα τελευταία χρόνια η Τουρκία οδηγούν 
σε αυτή την κατεύθυνση. 
Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι η επανένωση της 
Κύπρου και η μετατροπή της σε κοινό σπίτι των 
Τουρκοκυπρίων, των Ελληνοκυπρίων, των Μα-
ρωνιτών, των Αρμένιων και των Λατίνων.  
Το ΑΚΕΛ, είπε ο Α. Κυπριανού,  δεν απαλλάσσει 
την Τουρκία από τις διαχρονικές τις ευθύνες για 
την εισβολή και την συνεχιζόμενη κατοχή. Θέ-
λουμε να την  δυσκολέψουμε και να την υποχρε-
ώσουμε, ανέφερε, να μετακινηθεί από τις απα-
ράδεκτες αξιώσεις της και να επιστρέψει στο 

συμφωνημένο πλαίσιο για να επανενωθεί  ο τό-
πος.  
Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ προειδοποίησε ότι εάν εγκα-
ταλείψουμε τη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας, η άλλη επιλογή που θα τεθεί στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι τα δύο 
κράτη.  
Ο Α. Κυπριανού κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας να αναλάβει πρωτοβουλίες προειδοποι-
ώντας ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη 
μετά την αποτυχημένη διάσκεψη της Γενεύης. 
Δεν πρέπει να αρκείται σε φραστικές αντιδράσεις, 
ανέφερε, αλλά να αναλάβει πρωτοβουλίες που 
να πείθει την διεθνή κοινότητα ότι είμαστε έτοιμοι 
να φθάσουμε μέχρι τέλους. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Εκλογές συνειδησιακών διλημμάτων επιχειρεί να 
μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση της Κυρια-
κής ο ΔΗΣΥ τα ηνία του οποίου ανέλαβε και δη-
μόσια ο ανεκδιήγητος Νίκος Αναστασιάδης πα-
ραμερίζοντας τον νυν πρόεδρο του κόμματος 
Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος περιορίστηκε στο 
ρόλο του κράχτη στη βάση των όσων αποφασίζει 
ο Πρόεδρος που ενεργεί ως κομματάρχης πα-
λαιάς κοπής! 
Χρησιμοποιώντας την κινδυνολογία και τη δια-
στρέβλωση και σε μια προσπάθεια να αποσπάσει 
την προσοχή της κοινής γνώμης από τα υπαρκτά 
σημερινά προβλήματα που προκαλεί η ανικανό-
τητα των κυβερνώντων, το Προεδρικό, ο ίδιος ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Αβ. Νεοφύτου, 
αναμασούν επιχειρήματα του παρελθόντος κά-
νοντας… αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του αεί-
μνηστου Δημήτρη Χριστόφια.  
Πρόκειται για συνηθισμένες τακτικών του κόμμα-
τος της Δεξιάς χρησιμοποιώντας και την ισχύ των 
ελεγχόμενων μέσων ενημέρωσης τα οποία πα-
ραμονές εκλογές και έχοντας εξασφαλίσει τον πα-
κτωλό χρημάτων είτε μέσω προγραμμάτων είτε 
διαφημιστικών πακέτων, δεν κάνουν άλλη δου-
λειά παρά να σιγοντάρουν  την κυβερνητική προ-
παγάνδα. 
Οι κυβερνώντες στρέφουν  την προσοχή του κό-
σμου στο παρελθόν αλλά επιλεκτικά στην πε-
ρίοδο της διακυβέρνησης του Δημ. Χριστόφια 
αλλά προφανώς έχουν πάθει συλλογική επιλε-
κτικά πάντα, αμνησία σε βαθμό που μνήμες τους 
δεν φτάνουν στο 1974, όταν ο νυν Πρόεδρος ως 
δικηγόρος υπερασπιζόταν στα Δικαστήρια, τους 
φασίστες της ΕΟΚΑ Β΄ οι οποίοι συλλαμβάνονταν 
από τις δυνάμεις ασφαλείας για τις δολοφονικές 
απόπειρες, για ανατινάξεις αστυνομικών σταθ-
μών και οικημάτων σωματείων του ΑΚΕΛ. Δεν 
φτάνει η μνήμη τους  στο πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974 όταν ενώπιον του Αναστασιάδη, 
μέσα στο Γραφείο του πατέρα του, Χρύσανθου 
Αναστασιάδη, ο οποίος διορίστηκε παράνομα, 
από τον  «πρόεδρο» των πραξικοπηματικών Σαμ-
ψών Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, φασίστες 
αστυνομικοί βασάνιζαν δημοκρατικούς πολίτες. 
Δεν φτάνει η μνήμη τους στην περίοδο της δια-
κυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη και στο σκάνδαλο 

του Χρηματιστηρίου με τον νυν Πρόεδρο να τσό-
νταρε με το όνομα Νίκος Χρυσάνθου για να μην 
γίνει αντιληπτός… 
Δεν φτάνει η μνήμη τους στο κούρεμα των κατα-
θέσεων το 2013 και στα αντιλαϊκά Μνημόνια που 
επέβαλαν στο λαό υπερηφανευόμενοι ότι οι πρό-
νοιες τους συνάδουν με τον οικονομικό μανιφέστο 
του ΔΗΣΥ! 
Δυστυχώς δεν τελειώσαμε με τον Αναστασιάδη 
και  τον ΔΗΣΥ. Όλα δείχνουν πως η μεγάλη παρ-
τίδα σε βάρος της Κύπρου και του λαού της θα 

παιχτεί αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές σε 
μια συμπαιγνία των ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων οι 
οποίες αξιοποιούν τη συγκυρία του γεγονότος ότι 
στην εξουσία στις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις (Ελ-
λάδα, Τουρκία, Βρετανία), καθώς επίσης στην 
ηγεσία των δυο Κυπριακών Κοινοτήτων βρίσκο-
νται κόμματα της δεξιά και ακροδεξιάς, πλήρως 
υποταγμένα στα συμφέροντα των δυτικών ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων. 
Επί του προκειμένου δεν είναι τυχαία η δημόσια 
στήριξη του προέδρου του κυβερνώντος κόμμα-
τος της Ελλάδας (Νέα Δημοκρατία) Πρωθυπουρ-
γού Κυριάκου Μητσοτάκη στο «αδελφό κόμμα» 
του ΔΗΣΥ.   
Ενώ στην Κύπρο προεκλογικά η ηγεσία του 
ΔΗΣΥ στρέφει την προσοχή του κόσμου σε άλλα 
θέματα και… ανεβάζει τους τόνους στην ρητορική 

κατά της Τουρκίας, έγινε γνωστό ότι ακριβώς την 
επομένη των βουλευτικών, τη Δευτέρα 31 Μαίου, 
ο Τούρκος υπουργός  Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλοιυ θα μεταβεί στην Αθήνα για συνομιλίες 
με τον Έλληνα ομόλογο του Νίκο Δένδια.  
Η συνάντηση θα γίνει στα πλαίσια προετοιμασίας 
συνάντησης που θα έχουν ο Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Κυρ. Μητσοτάκης με τον Τούρκο Πρό-
εδρο Ταγίπ Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στο περι-
θώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. 
Στόχος της συνάντησης Δένδια – Τσαβούσογλου 

είναι να δημιουργηθεί μια θετική ατζέντα ενώ οι 
δύο Υπουργοί θα συζητήσουν τα άρθρα στα 
οποία οι Τεχνικές Επιτροπές δυσκολεύονται κατά 
τις διερευνητικές επαφές τους.  
Την απόφαση ωστόσο για την πραγματοποίηση 
63ου γύρου διερευνητικών επαφών θα την λά-
βουν ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
οι οποίοι θα συζητήσουν και για την κατάσταση 
όπως διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο 
με τα ενεργειακά ζητήματα να τοποθετούνται 
ψηλά στην ατζέντα των ενδοΝΑΤΟϊκών συζητή-
σεων. 
Προφανώς οι ΝΑΤΟϊκοί μεθοδεύουν κλείσιμο σε 
μια συμφωνία – πακέτο του Κυπριακού και των 
ενεργειακών με ρυθμίσεις  που θα αφήνουν εκτός 
τη Ρωσία και την Κίνα. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται πως οι συ-
ζητήσεις για αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή ομο-
σπονδία όπως προτείνει ο Αναστασιάδης και δυο 
κρατών, όπως πρότεινε στην Άτυπη Πενταμερή 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, διευκολύ-
νουν τους ΝΑΤΟϊκούς. Η κίνηση του Βρετανικού 
υπουργείου Εξωτερικών να ρίξει δημόσια την ιδέα 
για «μέση λύση» ούτε δυο κράτη, ούτε διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία, θεωρείται πως είναι η 
βάση για τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς σε βάρος 
της Κύπρου. 
Μπροστά στα δεδομένα αυτά, με τις δυνάμεις 
της Δεξιάς να είναι ολοπρόθυμες να παίξουν για 
άλλη μια φορά το παιχνίδι των ιμπεριαλιστών, 
αδήρητη προβάλλει η ανάγκη για συσπείρωση 
των πατριωτικών δυνάμεων και η ενίσχυση του 
Κόμματος των Κυπρίων Εργαζομένων, του 
ΑΚΕΛ, της συνεπέστερης πολιτικής δύναμης στον 
αγώνα για λύση, επανένωση της Κύπρου στη 
βάση του συμφωνημένου πλαισίου της Διζωνικής, 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.  
Δεν είναι τυχαίες οι επιθέσεις που εξαπολύει η 
κυβέρνηση της Δεξιάς εναντίον του ΑΚΕΛ. Αυτό 
εξάλλου έκαναν διαχρονικά. Παραμονές μεγάλων 
γεγονότων, κτυπούσαν το Κόμμα. Αυτό έκαναν 
στα χρόνια πριν από την ανακήρυξη της Κυπρια-
κής Ανεξαρτησίας με τις άνανδρες δολοφονίες 
μελών και στελεχών της Αριστεράς, αυτό έκαναν 
και στην προπραξικοπηματική περίοδο του 1974 
προετοιμάζοντας το προδοτικό πραξικόπημα που 
άνοιξε την  κερκόπορτα στον Αττίλα.  
Αυτό έκαναν και στην περίοδο πριν από την οι-
κονομική εισβολή των Τροϊκανών του 2013, με 
τον πόλεμο εναντίον της κυβέρνησης  Χριστόφια 
και του ΑΚΕΛ.  
Αυτό κάνουν και σήμερα με προφανή στόχο την 
αποδυνάμωση του Κόμματος για να επιβάλουν 
τα ανίερα σχέδια τους σε βάρος της Κύπρου και 
να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις εναντίον των συμ-
φερόντων των εργαζομένων. Στοχεύουν στο να 
πλήξουν τη σημαντικότερη δύναμη που προτάσ-
σει αντιστάσεις και πολεμά το σαθρό καθεστώς, 
όπως μετέτρεψαν τη διακυβέρνηση τους με τα 
σκάνδαλα, τη διαπλοκή και τις επιθέσεις εναντίον 
ανεξάρτητων θεσμών. 

Το ΑΚΕΛ θα βγει νικητής για να μπορεί η Κύπρος να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία 
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Τουρισμός
Με τίτλο «Πάμε Αγία Νάπα» 
πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο 
Γλυπτικής το Σάββατο 22 
Μαΐου, διαδικτυακή εκδήλωση 
για να εορταστεί η έναρξη της 
νέας τουριστικής περιόδου. 
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δή-
μου αναφέρεται ότι «χιλιάδες 
θεατές παρακολούθησαν διαδι-
κτυακά την πρώτη Οnline εκ-
δήλωση του Δήμου, που πρα-
γματοποιήθηκε το Σάββατο 22 
Μαΐου, στο νέο Πολιτιστικό ση-
μείο αναφοράς, που δημιουρ-
γήθηκε πρόσφατα στο Διεθνές 
Πάρκο Γλυπτικής, για να εορ-
ταστεί η έναρξη της νέας του-
ριστικής περιόδου, με το σύν-
θημα «Πάμε Αγία Νάπα». Ο 
νέος χώρος πολιτισμού περι-
λαμβάνει αξιόλογα γλυπτά-κα-
θίσματα, τα οποία φιλοτέχνησε 
ο καλλιτέχνης Αλέξανδρος 
Μπαϊμπουρντίδης.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Την επικαιροποιημένη κατηγοριοποίηση 
των χωρών σύμφωνα με την εκτίμηση 
του επιδημιολογικού τους κινδύνου για 
τη νόσο COVID-19 δίνει στη δημοσιό-
τητα το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με 
την οποία η Μάλτα από την Πορτοκαλί 
Κατηγορία ταξινομείται στην Πράσινη 
Κατηγορία,  ΗΠΑ και Ρουμανία από την 
Κόκκινη Κατηγορία ταξινομούνται στην 
Πορτοκαλί Κατηγορία και η Ταϊλάνδη από 
την Πορτοκαλί Κατηγορία ταξινομείται 
στην Κόκκινη Κατηγορία. Η κατηγοριο-
ποίηση αυτή ισχύει από σήμερα  
Πέμπτη, 27 Μαΐου. 
Η ταξινόμηση για τις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία) συμπεριλαμβανομένης της 
Ελβετίας στις Κατηγορίες Πράσινη, Πορ-
τοκαλί ή Κόκκινη, στηρίζεται σε αυτή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων (ECDC). 
 Όσον αφορά τις τρίτες χώρες (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Λί-
βανος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορ-

δανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Λευ-
κορωσία, Κατάρ, Σερβία, Ηνωμένες Πο-
λιτείες Αμερικής, Αρμενία, Γεωργία, Μπα-
χρέιν) όπως και επίσης όσες 
συμπεριλαμβάνονται στον επικαιροποι-
ημένο κατάλογο της Σύστασης του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2021/89, για 
τη σταδιακή κατάργηση των προσωρι-
νών περιορισμών για τα μη απαραίτητα 
ταξίδια στην ΕΕ, αυτές αξιολογούνται 
επιδημιολογικά από το Υπουργείο Υγείας 
και ταξινομούνται σε Πράσινη, Πορτοκαλί 
και Κόκκινη. 
Χώρες  Πράσινης Κατηγορίας  
(Green) – Χώρες χαμηλού κινδύνου 
στην παρούσα φάση 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Μάλτα 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ισλανδία 
Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2) Νέα Ζη-
λανδία, 3) Σιγκαπούρη, 4) Σαουδική Αρα-
βία, 5)  Νότια Κορέα, 6) Ισραήλ 
Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχό-
μενους από χώρες της Πράσινης Κατη-
γορίας δεν απαιτείται η προσκόμιση πι-

στοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου 
COVID-19, αλλά ούτε και αυτοπεριορι-
σμός. 
Χώρες Πορτοκαλί Κατηγορίας (Or-
ange) – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίν-
δυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε 
σύγκριση με την πράσινη Κατηγορία 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Πορτογαλία, 2) Ιρλανδία, 3) Φινλανδία, 
4) Ρουμανία 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Νορβηγία 
Τρίτες Χώρες: 1) Κίνα (περιλαμβανομέ-
νου και του Χονγκ Κονγκ και του Μα-
κάου), 2) Ηνωμένο Βασίλειο, 3) ΗΠΑ 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προ-
έρχονται από τις χώρες της Πορτοκαλί 
κατηγορίας, απαιτείται να έχουν προβεί 
σε εργαστηριακό έλεγχο PCR εντός 72 
ωρών προ της αναχώρησής τους και να 
έχουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει 
αρνητική εξέταση PCR για τον ιό. 
Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι επιβά-
τες από χώρες της Πορτοκαλί Κατηγο-
ρίας που εμπίπτουν στις ακόλουθες κα-
τηγορίες δύναται να πραγματοποιήσουν 
τη μοριακή εξέταση κατά την άφιξή τους 
στην Δημοκρατία: 
Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογέ-
νειάς τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους, 
και τα ανήλικα τέκνα αυτών), 
Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλ-
θουν στη Δημοκρατία είναι 
Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 
όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοί-
νωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, οι Αρχές της χώ-
ρας (Κατηγορία Πορτοκαλί) που 
διαμένουν. 
Σημειώνεται ότι το κόστος της εξέτασης 
καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον 

τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμεί-
νουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος. 
Χώρες Κόκκινης Κατηγορίας (Red) – 
Χώρες αυξημένου κινδύνου συγκριτικά 
με τις χώρες της Πράσινης και της Πορ-
τοκαλί Κατηγορίας 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Αυστρία, 2) Βέλγιο, 3) Βουλγαρία, 4) 
Γαλλία, 5) Κροατία, 6) Λουξεμβούργο, 7) 
Ισπανία, 8) Ιταλία, 9) Ελλάδα, 10) Ολ-
λανδία, 11) Ουγγαρία, 12) Πολωνία, 13) 
Δανία, 14) Σλοβενία, 15) Τσεχία, 16) 
Εσθονία, 17) Λετονία, 18) Λιθουανία, 19) 
Σουηδία, 20) Γερμανία, 21) Σλοβακία 
Μικρά κράτη: 1) Ανδόρα, 2) Μονακό, 3) 
Πόλη του Βατικανού, 4) Σαν Μαρίνο 
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ελβετία, 2) 
Λιχτενστάιν 
Τρίτες Χώρες: 1) Ρουάντα 2) Ρωσία, 3) 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 4) Ουκρανία, 
5) Ιορδανία, 6) Λίβανος, 7) Αίγυπτος, 8) 
Λευκορωσία, 9) Κατάρ, 10) Σερβία, 11) 
Ταϊλάνδη, 12) Αρμενία, 13) Γεωργία, 14) 
Μπαχρέιν 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προ-
έρχονται από τις χώρες της Κόκκινης Κα-
τηγορίας, απαιτείται: α) να έχουν προβεί 
σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών 
προ της αναχώρησής τους και να έχουν 
πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρ-
νητική εξέταση PCR για τον ιό και β) να 
προβαίνουν σε εργαστηριακό έλεγχο 
κατά την άφιξή τους στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία. 
Σημειώνεται ότι το κόστος των εξετάσεων 
καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον 
τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμεί-
νουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος.

Θανάσιμος τραυματισμός αξιωματικού σε άσκηση της Ε.Φ.  Στο 18,6% η πληρότητα του Νοσοκομείου Αναφοράς

Στην Πράσινη Κατηγορία η Μάλτα, στην Πορτοκαλί Ρουμανία και ΗΠΑ, στην Κόκκινη η Ταϊλάνδη  

Με αποχή από τα μαθήματα 
τους και με καθιστική διαμαρ-
τυρία έξω από το Προεδρικό 
Μέγαρο κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας του Υπουργικού 
Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη, 
συνεχίζουν τα απεργιακά τους 
μέτρα, για τρίτη συνεχόμενη 
εβδομάδα, οι εκπαιδευτικοί των 
Απογευματινών και Βραδινών 
Προγραμμάτων του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠ-
ΠΑΝ). 
Σε κοινή ανακοίνωση, οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις των 
εκπαιδευτικών, ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ 
και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, αναφέρουν 
ότι «ο αγώνας για κατάργηση 
του καθεστώτος απασχόλησης 
της αγοράς υπηρεσιών συνε-
χίζεται μέχρι την τελική δι-
καίωση» και προσθέτουν ότι 
«οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
θα συνεχιστούν και την ερχό-
μενη εβδομάδα  και θα κλιμα-
κώνονται με παγκύπριες στο-
χευμένες κινητοποιήσεις, οι 
οποίες θα ανακοινώνονται εν 
ευθέτω χρόνο». 
Αναφέρουν επίσης ότι έχει 
παρθεί απόφαση για ίδρυση 
ταμείου αλληλεγγύης με στόχο 
τη στήριξη κάποιων από τους 
απεργούς, το οποίο θα λει-
τουργήσει στοχευμένα αναλό-
γως των οικονομικών αναγκών 
και δυσκολιών.

Διαμαρτυρία  
εκπαιδευτικών

Τραγικός θάνατος αξιωματικού της 
Εθνικής Φρουράς, ο οποίος έπεσε 
από μεγάλο ύψος κατά τη διάρκεια 
άσκησης την Τρίτη 25/5.  
Όπως αναφέρει ανακοίνωση του 
Υπουργείου Αμυνας, που μεταδίδει το 
ΓΤΠ, το  δυστύχημα σημειώθηκε το 
πρωί της Τρίτης, στο πλαίσιο άσκησης 
της Εθνικής Φρουράς, σε περιοχή της 

Τροοδίτισσας. 
Ο αξιωματικός της Εθνικής Φρουράς, 
στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκ-
παιδευτικής δραστηριότητας με αντι-
κείμενο «στρατιωτική έρευνα σε υψό-
μετρο», κάτω από συνθήκες που 
διερευνώνται, έπεσε στο έδαφος από 
μεγάλο ύψος. 
Ο αξιωματικός, προστίθεται, μεταφέρ-
θηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας όπου οι επί καθή-
κοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό 
του. 
Η Αστυνομία διερευνά το δυστύχημα 
στο πλαίσιο της θανατικής ανάκρισης, 
ενώ το το ΓΕΕΦ έχει διατάξει έρευνα 
για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και 
τα αίτια του δυστυχήματος. 
Το Υπουργείο Άμυνας εκφράζει ειλι-
κρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους οικείους του Αξιωματικού.

Στο 18,6% μειώθηκε η πληρότητα του 
Νοσοκομείου Αναφοράς για ασθενείς με 
κορωνοϊό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Αμαλία 
Χατζηγιάννη, Επιστημονική Διευθύντρια 
των Γενικών Νοσοκομείων Λάρνακας – 
Αμμοχώστου, προσθέτοντας πως ο μέ-
σος όρος ηλικίας των ασθενών που νο-
σηλεύονται μειώθηκε επίσης στα 59 έτη. 
Πρόσθεσε ότι «σήμερα (Τρίτη) στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοση-
λεύονται 14 ασθενείς με κορωνοϊό εκ 
των οποίων ο ένας στη Μονάδα Αυξη-
μένης Φροντίδας αφού χρειάζεται πιο 

στενή παρακολούθηση. Η πληρότητα 
του Νοσοκομείου μειώθηκε στο 18,6%, 
ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι 
τα 59 έτη, με το νεαρότερο άτομο να εί-
ναι 33 χρονών και το μεγαλύτερο 79 
ετών».  
Ανέφερε ακόμα πως «χθες Δευτέρα έγι-
ναν 2 εισαγωγές ασθενών με κορωνοϊό 
και δόθηκαν 4 εξιτήρια σε άτομα των 
οποίων οι επαναληπτικές εξετάσεις ήταν 
αρνητικές στον Covid-19. Στο Κέντρο 
Αποκατάστασης Eden Resort στην Τερ-
σεφάνου υπάρχουν 53 άτομα, τα οποία 
θα παραμείνουν μέχρι την πλήρη αρ-
νητικοποίησή τους». 
«Η καλή επιδημιολογική εικόνα της Κύ-
πρου που αποκτήθηκε από τους εμβο-
λιασμούς και την τήρηση των μέτρων 
υγιεινής, αντανακλάται στο γεγονός ότι 
μειώνονται οι ασθενείς με κορωνοϊό που 
νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Αναφο-
ράς», είπε.



 7  | Πέμπτη 27 Μαΐου 2021

Χρηματοδότηση SURE

Περισσότερη από την αρχική πρόβλεψη

Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή - Κάηκαν πάνω από 70.000 στρέμματα

Στις 15 Ιουνίου θα πέσουμε από τα 1.000 
κρούσματα κορωνοϊού την ημέρα ανέ-
φερε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Περι-
βαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ, Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης. 
Όπως εκτιμά ο ίδιος δεν θα φτάσουμε 
τα 2000 σε εβδομαδιαίο μέσο όρο μέχρι 
τέλος του Μαΐου. 
«Από εκεί και πέρα θα είμαστε σε μια 
ταχεία αποκλιμάκωση. Θα το δούμε και 
στις ΜΕΘ και στους νεκρούς. Τουλάχι-
στον αυτό δείχνει η κατάσταση», δήλωσε 
χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ. 
Παράλληλα, υπογράμμισε πως η επιδη-
μιολογική αποκλιμάκωση οφείλεται κυ-
ρίως στα self test και στον καλό καιρό. 
Σχετικά με το ενδεχόμενο ενός 4ου κύ-
ματος ο καθηγητής απάντησε πως: 

«Aν υπάρξει τέταρτο κύμα θα οφείλεται 
σε μεταλλάξεις και πλημμελή εφαρμογή 
μέτρων προστασίας όπως μάσκα και 
αποστάσεις το καλοκαίρι που χαλαρώ-
νουμε πιο πολύ ενώ ταυτόχρονα θα ανα-
πτύσσονται υποδόρια μεταλλαγμένα στε-
λέχη τα οποία όταν γυρίσουμε στις 
πόλεις και σε κλειστούς χώρους θα αρ-
χίσουν να αναπτύσσονται». 
Ωστόσο, επεσήμανε ότι αν έχουμε χτίσει 
ένα τοίχος ανοσίας με τα εμβόλια μέχρι 
τότε αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά 
από την ανάπτυξη τους και αυτό το πο-
σοστό ανοσίας πρέπει να είναι πάνω 
από το 70%

Το Σπιτφάιρ MJ755 της Πολε-
μικής Αεροπορίας επιστρέφει 
σήμερα Πέμπτη στην Ελλάδα 
έπειτα από πλήρη ανακατα-
σκευή σε πτήσιμη κατάσταση 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να 
βρεθεί ξανά στον αττικό ου-
ρανό, εκεί που πέταξε για τε-
λευταία φορά, πριν από 68 
χρόνια. 
Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Δημήτρης Κόλιας αντιπρό-
εδρος του ιδρύματος «ΙΚΑ-
ΡΟΣ», που χρηματοδότησε 
την ανακατασκευή του μοναδι-
κού αυτού αεροπλάνου για λο-
γαριασμό της Πολεμικής Αερο-
πορίας, «την Τρίτη 25/5 φεύγει 
το Σπιτφάιρ από Αγγλία και 
αφού πετάξει μέσω Γαλλίας, 
Ιταλίας θα φτάσει στην Ελλάδα 
την Πέμπτη. Θα κάνει μια 
προσγείωση στην Κέρκυρα, 
μετά Ιωάννινα και από εκεί θα 
πετάξει στο Τατόι. Μάλιστα 
όταν μπει στον ελληνικό εναέ-
ριο χώρο θα το συνοδεύουν τι-
μής ένεκεν μαχητικά αερο-
σκάφη της Πολεμικής 
Αεροπορίας».

Παιδεία
Στις 2 Ιουνίου λήγουν τα μαθή-
ματα για τη Γ΄ λυκείου, όπως 
ανακοίνωσε το υπουργείο Παι-
δείας σχετικά με την ολοκλή-
ρωση του σχολικού έτους. 
Τελευταία ημέρα μαθημάτων 
για το φετινό διδακτικό έτος 
των ημερησίων και εσπερινών 
Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνα-
σίων, ημερησίων και εσπερι-
νών Γενικών και Επαγγελματι-
κών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων 
και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελ-
ματικών Γυμνασίων-Λυκείων 
(δημόσιων και ιδιωτικών) ορί-
ζεται, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, η Παρασκευή, 11 
Ιουνίου 2021. 
Ειδικά για τη Γ' τάξη όλων των 
λυκείων τα μαθήματα θα λή-
ξουν την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 
2021.

Σπιτφάιρ MJ755

«Λιγότερο από δύο μήνες μετά την απο-
δοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 
αιτήματος που υπέβαλε η ελληνική κυ-
βέρνηση για τη διάθεση πρόσθετων – 
αδιάθετων σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πό-
ρων από το πρόγραμμα SURE, η Ελ-
λάδα λαμβάνει, και την εκταμίευση των 
επιπλέον αυτών πόρων, ύψους 2,54 δισ. 
ευρώ», αναφέρει σε δήλωσή του ο 
υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊ-
κούρας. 
«Έτσι, μαζί με τα 2,73 δισ. ευρώ που εί-
χαν ήδη εκταμιευθεί έως τον Φεβρουά-
ριο, η συνολική ενίσχυση προς την Ελ-
λάδα από το πρόγραμμα, με σκοπό τη 
στήριξη της απασχόλησης, θα ανέλθει 
στα 5,27 δισ. ευρώ – σχεδόν διπλάσια 

από την αρχική πρόβλεψη», υπογραμ-
μίζει ο υπουργός Οικονομικών. 
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, ότι 
διαθέτει 14,1 δισ. ευρώ βάσει του μέσου 
SURE σε 12 κράτη-μέλη της ΕΕ, εκ των 
οποίων στην Ελλάδα αντιστοιχούν 2,54  
δισ. ευρώ. 
Όπως σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας, τα χρή-
ματα του προγράμματος «αποτελούν δά-
νειο, με εξαιρετικά χαμηλό έως μηδενικό 
κόστος δανεισμού, και καλύπτουν μέτρα 
στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, 
τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή από την 
αρχή της υγειονομικής κρίσης, προκει-
μένου να διατηρηθούν οι θέσεις απασχό-
λησης». 
«Τα μέτρα περιλαμβάνουν την αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού και την κάλυψη 
ασφαλιστικών εισφορών για τους εργα-
ζόμενους των οποίων οι συμβάσεις ερ-
γασίας τέθηκαν σε προσωρινή ανα-
στολή, την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών των εποχικά εργαζόμενων και 
την υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», συμπληρώνει.

Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

Οι νεότερες δορυφορικές εκτιμήσεις των 
καμένων εκτάσεων στην Ανατολική Κο-
ρινθία και στη Δυτική Αττική, μετά την 
ύφεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκί-
νησε από το Σχίνο Κορινθίας το βράδυ 
της Τετάρτης 19/5, δείχνουν ότι περίπου 
71.285 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα 
σε διάστημα λιγότερο των τριών ημερών. 
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με το meteo του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είχε 
αποκτήσει για αρκετές ώρες ακραία συ-
μπεριφορά λόγω των πολύ ισχυρών ανέ-
μων και της πλούσιας καύσιμης ύλης 

μετά από ένα παρατεταμένο διάστημα 
ξηρασίας. 
Τα νεότερα στοιχεία των καμένων εκτά-
σεων προέκυψαν από ανάλυση της Ευ-
ρωπαϊκής Υπηρεσίας Εκτάκτων Ανα-
γκών (EMS). 
Οι υψηλής ανάλυσης εικόνες από τον 
ευρωπαϊκό δορυφόρο Pleiades-1B το 
πρωί του Σαββάτου έδειξαν ότι κάηκαν 
κατά προσέγγιση 41.400 στρέμματα δα-
σικών εκτάσεων, 12.370 στρέμματα καλ-
λιεργειών και 11.870 στρέμματα χορτο-
λιβαδικών εκτάσεων. 

Εκτιμάται ακόμη ότι 279 άνθρωποι επη-
ρεάστηκαν άμεσα από την πυρκαγιά, κα-
θώς και 373 κατοικίες. 
Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων 
Άμεσες δράσεις ανακούφισης και ένα 
ευρύ πλέγμα στήριξης των πληγέντων 
από την καταστροφική πυρκαγιά ανακοί-
νωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσω-
τερικών, Στέλιος Πέτσας, από το Αλεπο-
χώρι, όπου βρέθηκε ως επικεφαλής 
κυβερνητικού κλιμακίου. 
Τα μέτρα αφορούν σε δράσεις: 
α) κοινωνικής προστασίας, 
β) στεγαστικής συνδρομής, 
γ) αποκατάστασης των υποδομών, 
δ) οικονομικής ενίσχυσης, 
ε) στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
στ) αποκατάστασης του φυσικού περιβάλ-
λοντος και αντιπλημμυρικής προστασίας. 
Η πυρκαγιά στα Γεράνεια Ορη έδειξε ότι 
η καταστολή από μόνη της δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο 
φωτιές τέτοιου μεγέθους. Ωστόσο ο σχε-
διασμός για την αντιπυρική περίοδο και 
για φέτος έχει ξεκάθαρα κατασταλτικό χα-
ρακτήρα, με αποδυναμωμένη την πρό-
ληψη, γεγονός που αποτυπώνεται και στα 
οικονομικά στοιχεία τα οποία επισημαίνει 

η περιβαλλοντική οργάνωση WWF. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν 
από το τρέχον ΕΣΠΑ, στον στόχο «Κλι-
ματική Αλλαγή/Πρόληψη», που δύναται 
να χρηματοδοτήσει δράσεις πρόληψης και 
καταστολής δασικών πυρκαγιών, η ολο-
κλήρωση έργων στη χώρα μας αγγίζει 
μόνο το 25% του προϋπολογισμού. Από 
τα ποσά που έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής, 
προκύπτει ότι το 82% έχει δοθεί για δρά-
σεις καταστολής (κυρίως προμήθειες πυ-
ροσβεστικού/μηχανολογικού εξοπλισμού) 
και μόνο το 18% για δράσεις πρόληψης 
(π.χ. διαχείριση βλάστησης ή εξοπλισμό 
έγκαιρης ειδοποίησης). 
Η αδυναμία απορρόφησης των διαθέσι-
μων πόρων καταγράφεται και στο παρελ-
θόν, όπως διαφαίνεται στα αποτελέσματα 
του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμ-
ματος PREVAIL στο προηγούμενο Πρό-
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 
Από τα 87 εκατομμύρια ευρώ που ήταν 
διαθέσιμα στην Ελλάδα για πρόληψη δα-
σικών πυρκαγιών απορροφήθηκε μόλις 
το 15%. Στις άλλες μεσογειακές χώρες το 
ποσοστό άγγιξε το 80% επί των αντίστοι-
χων ποσών.

Μέσα Ιουνίου θα πέσουμε από τα 1.000 κρούσματα

Πυρκαγιές Κορινθία
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Black Lives Matter 

Πυροβολήθηκε γνωστή ακτιβίστρια 

Οικογένεια Φλόιντ 

Από τον Λευκό Οίκο ζήτησε μεταρρυθμίσεις για την αστυνομία
Κορωνοϊός - ΠΟΥ 
«Σκανδαλώδης ανισότητα» στη διανομή εμβολίων

Η ακτιβίστρια Sasha 
Johnson που έπαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο 
στις διαδηλώσεις κατά 
του ρατσισμού στη 
Βρετανία βρίσκεται σε 
κρίσιμη κατάσταση σε 
νοσοκομείο του Λονδί-
νου μετά τον πυροβο-
λισμό της στο κεφάλι. 
Το «Taking the Initiative 
Party» ανέφερε ότι η 
Johnson, η οποία 
έπαιξε πρωταγωνι-
στικό ρόλο στις διαδη-
λώσεις Black Lives 
Matter πέρυσι, πυρο-
βολήθηκε στο κεφάλι 
την Κυριακή (23/05). 
Η αστυνομία και μία 
προσωπική φίλη του 
θύματος δήλωσαν ότι 
δεν φαίνεται να είναι 
στοχευμένη επίθεση, 
αν και το κόμμα είπε ότι 
η Johnson είχε λάβει 
«πολλές απειλές θανά-
του» που σχετίζονται 
με τον ακτιβισμό της. 
Η αστυνομία είπε ότι οι 
πυροβολισμοί πραγμα-
τοποιήθηκαν κοντά σε 
ένα σπίτι όπου γινόταν 

πάρτι και μια 27χρονη 
γυναίκα βρισκόταν σε 
νοσοκομείο σε κρίσιμη 
κατάσταση μετά από 
πυροβολισμό. Δεν την 
ταυτοποίησε, αλλά 
είπε: «Δεν υπάρχει τί-
ποτα που να υποδηλώ-
νει ότι ήταν στοχευμένη 
επίθεση ή ότι η γυναίκα 
είχε λάβει αξιόπιστες 
απειλές εναντίον της 
πριν από αυτό το συμ-
βάν». 
Μια φίλη της είπε: 
«Από όσο γνωρίζουμε, 
ήταν σε ένα πάρτι», 
είπε στο BBC. 
«Υπήρχε μια αντίπαλη 
συμμορία που μπορεί 
να είχε ακούσει για κά-
ποιον που θα ήταν σε 
αυτό το πάρτι που δεν 
ένιωθαν αρκετά άνετα 
ή δεν εμπιστεύονταν 
και έτσι κατέφυγαν στο 
να περάσουν έξω από 
το σπίτι και να πυρο-
βόλησουν στον κήπο, 
και μία από αυτές τις 
σφαίρες χτύπησε τη 
Sasha Johnson».

Η πανδημία της Covid-19 διαιω-
νίζεται λόγω της «σκανδαλώ-
δους ανισότητας» στη διανομή 
των εμβολίων κατά του κορω-
νοϊού, δηλώνει ο επικεφαλής 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγέσους, καλώντας εκ 
νέου κυβερνήσεις και φαρμακο-
βιομηχανίες να προσφέρουν 
περισσότερα εμβόλια στις φτω-
χότερες χώρες του πλανήτη. 
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ 
προειδοποίησε ότι καμία χώρα 
δεν πρέπει να υποθέτει ότι είναι 
«εκτός κινδύνου», ανεξάρτητα 
από το ποσοστό εμβολιασμού, 
όσο ο ιός SARS-CoV-2 και τα 
παραλλαγμένα στελέχη του εξα-
πλώνονται αλλού. 
«Ο κόσμος παραμένει σε μία 
πολύ δύσκολη κατάσταση» δή-
λωσε απευθυνόμενος στην ετή-
σια σύνοδο υπουργών Υγείας 
από τα 194 κράτη-μέλη του Ορ-
γανισμού. 
«Επί του παρόντος, περισσό-

τερα κρούσματα έχουν κατα-
γραφεί έως τώρα φέτος απ' ό,τι 
για το σύνολο του 2020. Με 
βάση τις τρέχουσες τάσεις, ο 
αριθμός των θανάτων θα ξεπε-
ράσει το περυσινό σύνολο μέσα 
στις επόμενες τρεις εβδομάδες. 
Αυτό είναι πολύ τραγικό» δή-
λωσε. 
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι άνω 
του 75% όλων των εμβολίων 
έχουν χορηγηθεί σε μόλις 10 
χώρες. 
«Δεν υπάρχει διπλωματικός 
τρόπος για να το πούμε αυτό: 
μια μικρή ομάδα χωρών που 
παρασκευάζει και αγοράζει την 
πλειονότητα των εμβολίων [...] 
ελέγχει την τύχη του υπόλοιπου 
κόσμου» σημείωσε ο γενικός δι-
ευθυντής του ΠΟΥ. 
Ο μηχανισμός COVAX, τον 
οποίο διαχειρίζεται ο ΠΟΥ και η 
συμμαχία εμβολίων GAVI, έχει 
παραδώσει 72 εκατ. δόσεις εμ-
βολίων σε 125 χώρες και οικο-
νομίες από τον Φεβρουάριο, 
αριθμός που μετά βίας επαρκεί 
για το 1% των πληθυσμών 
τους, σύμφωνα με τον Τέντρος 
Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. 
Ο Τέντρος κάλεσε επίσης τις 
χώρες να προσφέρουν δόσεις 
εμβολίων στον μηχανισμό 
COVAX προκειμένου να επιτρέ-
ψουν την ανοσοποίηση του 
10% των πληθυσμών σε όλες 
τις χώρες έως τον Σεπτέμβριο 
και του 30% έως τα τέλη του 
έτους. Αυτό σημαίνει τον εμβο-
λιασμό 250 εκατ. ανθρώπων 
παραπάνω μέσα σε μόλις τέσ-
σερις μήνες, δήλωσε.

Η οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ ζήτησε 
την Τρίτη από το αμερικανικό Κογκρέσο 
«να προστατεύσει τους έγχρωμους» ψη-
φίζοντας ένα νομοσχέδιο για τη μεταρ-
ρύθμιση της αστυνομίας, έπειτα από συ-
νάντηση που είχε με τον Αμερικανό 
πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ένα χρόνο μετά 
τον θάνατο του Αφροαμερικανού κατά τη 
βίαιη σύλληψή του από λευκό αστυνο-
μικό. 
«Αν μπορείτε να υιοθετήσετε ομοσπον-
διακό νόμο για την προστασία ενός που-
λιού, του λευκοκέφαλου θαλασσαετού, 
τότε μπορείτε να υιοθετήσετε και έναν 
ομοσπονδιακό νόμο για να προστατεύ-
σετε τους έγχρωμους», δήλωσε ο Φιλο-
νάις Φλόιντ, ένας από τους αδελφού του 
Τζορτζ Φλόιντ, αναφερόμενος στο εθνικό 
πτηνό των ΗΠΑ. 
Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι «επιθυμεί το νο-
μοσχέδιο να είναι δίκαιο, να έχει νόημα 
και να διατηρεί άθικτη την κληρονομία 
του Τζορτζ», δήλωσε ο ανιψιός του 
Μπράντον Ουίλιαμς. 
Όμως το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίζει 

ο Αμερικανός πρόεδρος και που έχει 
εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, έχει κολλήσει στη Γερουσία. 
Ολοκληρώνοντας αυτή την ιστορική επί-
σκεψη στο Κογκρέσο τα μέλη της οικο-
γένειας του Φλόιντ ύψωσαν τη γροθιά 
τους και φώναξαν το όνομα του Τζορτζ 
Φλόιντ, ο οποίος έχει αναχθεί σε σύμ-
βολο των θυμάτων αστυνομικής βίας 
στις ΗΠΑ μετά τον θάνατό του στις 25 
Μαΐου 2020 στη Μινεάπολις κατά τη σύλ-
ληψή του από τέσσερις αστυνομικούς. 
Το βίντεο με τον 46χρονο Αφροαμερι-
κανό να αγωνιά κάτω το γόνατο του 
αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν πυροδότησε 
πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις, ενώ η 
φράση του «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» 
μετατράπηκε σε σύνθημα κατά των κα-
ταχρήσεων των δυνάμεων της τάξης. 
«Πριν ένα χρόνο ακριβώς έγινα μάρτυ-
ρας ενός φόνου», έγραψε στο Facebook 
η Νταρνέλα Φρέιζερ, η έφηβη που τρά-
βηξε βίντεο από τη σκηνή της σύλληψης, 
προσφέροντας κρίσιμες αποδείξεις που 
οδήγησαν στην καταδίκη του Σόβιν. 
«Γνώριζα ότι υπέφερε. Γνώριζα ότι ήταν 
ακόμη ένας μαύρος άνδρας που κινδύ-
νευε», πρόσθεσε. «Το βίντεό μου δεν 
έσωσε τον Τζορτζ Φλόιντ, αλλά έβαλε 
τον δολοφόνο του στη φυλακή και μακριά 
από τους δρόμους». 
Ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν, ο οποίος 
κράτησε το γόνατό του πάνω στον αυ-
χένα του Φλόιντ επί σχεδόν εννέα λεπτά, 
κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία, η 
ποινή του θα ανακοινωθεί στις 25 Ιου-
νίου. 
Την ώρα που αναχωρούσε από τον 
Λευκό Οίκο για μια σύντομη επίσκεψη 
στο Ουίλμινγκτον ο Μπάιντεν δήλωσε 
“αισιόδοξος” για το ενδεχόμενο να υπάρ-
ξει σύντομα συμφωνία στη Γερουσία για 
το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση της 
αστυνομίας.



Η μητριαρχία (γένος από τη 
μητέρα και όχι από τον 
πατέρα) και η θέση της γυ-

ναίκας στον αρχαίο κόσμο, το 
θέμα. 
Η μητριαρχία ήταν μια φάση στην 
ιστορική ανάπτυξη του πρωτόγο-
νου κοινοτικού συστήματος,που 
την  χαρακτήριζε η προέχουσα 
θέση και ο ρόλος της γυναίκας 

μέσα στην οικονομία και στην κοινωνία.  
Η μητριαρχία στηρίζεται στον τρόπο παραγωγής, 
που υπήρχε την εποχή εκείνη στο πρωτόγονο 
κοινοτικό σύστημα, όπου η ιδιοκτησία της γης και 
των εργαλείων  παραγωγής ήταν  κοινή, όπως 
κοινή ήταν και η παραγωγή και τα προϊόντα της. 
Τα κύρια αίτια που διαμόρφωσαν το μητριαρχικό 
σύστημα είναι τα ακόλουθα: 
Όλοι οι λαοί στα κατώτερα στάδια της ανάπτυξής 

τους πέρασαν από το θεσμό του ομαδικού γάμου.  
Οι άνθρωποι γνώριζαν τη μητέρα τους, όχι όμως 
και τον πατέρα τους. 
Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να καθοριστεί η 
καταγωγή, παρά μόνο από τη μητρική πλευρά, 
ήταν φυσικό να γίνει παραδεκτή και να επικρατή-
σει μόνο η μητρική συγγένεια. 
Όταν παντρευόταν η γυναίκα, παρέμενε στη 
φυλή, που την αποτελούσαν φατρίες από γένη, 
ενώ αντίθετα ο άντρας περνούσε στη φυλή (στη 
γενιά που ανήκε στη φυλή) της γυναίκας του. 
Το ουσιοδέστερο, όμως, αίτιο της μητριαρχίας 
ήταν το ότι η μητέρα, η γυναίκα - μέσα σε τέτοιο 
κινούμενο ανδρικό  πληθυσμό - κρατούσε στα 
χέρια της την οικονομία της φυλής. 
Το κυνήγι, που το έκαναν οι άντρες, δεν μπο-
ρούσε να δώσει σίγουρα μέσα για τη συντήρηση. 
Η εργασία ήταν πιο παραγωγική στον τομέα της 
γεωργίας και στην αρχή οι γυναίκες προπαντός 

ασχολούνταν μ' αυτή.  
Ο ρόλος της γυναίκας μεγαλώνει στο βαθμό που 
αναπτύσσεται η οικιακή οικονομία. Οι φροντίδες 
για την κατοικία, η διατήρηση της φωτιάς του σπι-
τιού, οι προμήθειες, η εργασία στον λαχανόκηπο, 
η ετοιμασία των 
φαγητών, κλπ., αποτελούσαν τις κύριες ασχολίες 
της γυναίκας. Κάτω από το καθεστώς του πρω-
τόγονου κοινοτικού συστήματος, η οικιακή οικο-
νομία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο.  
Είχε ένα χαρακτήρα συλλογικό η δε γυναίκα ήταν 
η αρχιεπιμελήτρια και των οικιακών εργασιών.  
Με την εμφάνιση και την ανάπτυξη  της κτηνο-
τροφίας, ο ρόλος της γυναίκας περιορίζεται, ο 
άντρας γίνεται τώρα η βασική παραγωγική δύ-
ναμη μέσα στη φυλή, στην κοινωνία. Όλος ο 
πλούτος, τα εργαλεία παραγωγής, τα ζώα, και 
αργότερα οι δούλοι, γίνονται σιγά- σιγά ιδιοκτησία 
του άντρα. 
Η γυναίκα περιορίζεται σε δεύτερη μοίρα, για το 
λόγο ότι η οικιακή οικονομία αποτελεί τώρα μόνο 
ένα απλό συμπλήρωμα της βασικής, της κύριας 
παραγωγής.  
Η γυναίκα, που ήταν ελεύθερη και κυρίαρχη ως 
εκείνη τη μέρα, γίνεται τώρα η υπηρέτρια του 
άντρα. 
Όπως εύστοχα έγραψε ο  μεγάλος Γερμανοε-
βραίος διαλεκτικός φιλόσοφος και επαναστάτης, 
Καρλ Μαρξ "το γκρέμισμα της μητριαρχικής κυ-
ριαρχίας υπήρξε η μεγάλη, η ιστορική ήττα του 
γυναικείου φύλου. Ο άντρας πήρε τώρα και τη 
διακυβέρνηση του σπιτιού, η γυναίκα καθαιρέ-
θηκε, υποδουλώθηκε, έγινε ένα όργανο απόλαυ-
σης του άντρα και ένα απλό μέσο αναπαραγω-
γής." 
Η αστική επιστήμη αρνιέται την ύπαρξη της μη-
τριαρχίας επειδή δεν συμφέρει στην άρχουσα 
αστική, καπιταλιστική τάξη. 
Όπως αρνιέται και το καθεστώς του πρωτόγονου 
κοινοτικού συστήματος (της πρωτόγονης κομ-

μούνας) σαν της πρώτης οικονομικής και κοινω-
νικής φάσης στην ιστορική εξέλιξη όλων των 
λαών. 
Οι κάθε λογής αστοί σοφοί βεβαιώνουν ότι μόνο 
η πατριαρχία - που χαρακτηρίζεται από την κυ-
ρίαρχη θέση του άντρα στην οικονομία, και μέσα 
στις φυλετικές κοινότητες - υπήρξε ανέκαθεν. 
Μπορούμε εύκολα φυσικά να εννοήσουμε, να κα-
ταλάβουμε τους λόγους αυτής της διαβεβαίωσης: 
η πατριαρχία,  που εμφανίστηκε κατά την τελευ-
ταία περίοδο του πρωτόγονου κοινοτικού συστή-
ματος, είναι κι' όλας συνδεδεμένη με την εμφάνιση 
της ατομικής ιδιοκτησίας, και αν βέβαια παραδε-
χτούμε ότι είναι το σύστημα που υπήρξε ανέκα-
θεν, τότε και η ατομική ιδιοκτησία, είναι θεσμός 
που υπάρχει ανέκαθεν, θεσμός αιώνιος. 
Τα άφθονα ντοκουμέντα που προσκόμισε η επι-
στήμη της εθνολογίας, ντοκουμέντα, που επιβε-
βαιώνουν την πραγματική ύπαρξη της μητριαρ-
χίας, υποχρέωσαν τους αστούς σοφούς να 
τροποποιήσουν τις απόψεις τους. Όμως, για τα-
ξικούς λόγους δεν εγκατέλειψαν την ουσία των 
θέσεών τους. Ενώ παραδέχονται την ιστορική 
ύπαρξη της μητριαρχίας, ισχυρίζονται ότι αυτή (η 
μητριαρχία) ήταν μια ειδική περίπτωση, 
μια εξαίρεση, που εμφανίστηκε σε " κατώτερους" 
λαούς, σε "κατώτερες" φυλές(ράτσες), στις έγ-
χρωμες φυλές λόγου χάρη. Κατά τις αντιλήψεις 
των αστών " σοφών" οι λαοί, οι φυλές της "ανώ-
τερης" ποιότητας δεν γνώρισαν τη μητριαρχία, 
αλλά μόνο την πατριαρχία. 
Η ψευτιά αυτών των απόψεων και θεωριών απο-
καλύφτηκε από τον ιστορικό υλισμό, που στηρί-
χτηκε σε δεδομένα άκρως επιστημονικά και αναμ-
φισβήτητα. 
Έτσι είναι επιστημονικά βεβαιωμένο σήμερα, ότι 
στις πρώτες φάσης της εξέλιξης του πρωτόγονου 
κοινοτικού συστήματος, η μητριαρχία υπήρξε το 
μοναδικό, καθολικό, για όλους τους λαούς, χωρίς 
καμιά εξαίρεση, σύστημα.
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Η θέση της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο   

του 
Βασίλη Κωστή 



Tο μυαλό μας είναι λίγο 
μπερδεμένο. Είναι τόσα 
πολλά που έγιναν τον τε-

λευταίο χρόνο, που οι μνήμες 
είναι σε μονόδρομο. 
Προσπαθούμε να βρούμε κάτι 
διαφορετικό να πιαστούμε, για 
να μην σκεφτόμαστε συνέ-
χεια τα άσχημα που συνέβη-
σαν και να αγγίξουμε τις μνή-
μες που θα φέρουν κάτι πιο 
ανεκτό. Κάτι που να μην βα-

σανίζει το μυαλό μας. 
Δυστυχώς τα άσχημα που περάσαμε όλοι από 
τον Μάρτιο του 2020, είναι τόσο έντονα που μας 
αναστατώνουν τις μνήμες και μας βασανίζουν. 
Τα καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι σήμερα με 
πολλές και βασανιστικές προσπάθειες και στο 
πέρασμα του χρόνου ζήσαμε δύσκολες στιγμές, 
που είναι καρφωμένες στη μνήμη και δεν μας 
αφήνουν να απαλύνουμε τον πόνο. 
Πολλοί από εμάς έχουν χάσει δικούς τους αν-
θρώπους και το πιο δύσκολο είναι ότι έφυγαν 
έτσι ξαφνικά και ούτε μια ματιά παρηγοριάς δεν 
προλάβαμε να τους δώσουμε. Ούτε ένα απλό 
αντίο δεν τους είπαμε. 
Είναι δύσκολες οι μέρες που περνούμε όλοι και 
ακόμα αναζητούμε κάποια παρηγοριά, κάποια 
συμπάθεια από δικούς μας ανθρώπους, δικούς 
μας φίλους. 
Επιδιώκουμε τη συντροφιά φίλων ή συγγενών 
για να απαλύνουμε τον πόνο που μας φόρτωσαν 
όλα τούτα κα δύσκολα του περασμένου χρόνου. 
Τα πράγματα δείχνουν ότι πάμε προς το καλύτερο 
εφ’ όσον οι ιθύνοντες άφησαν τον κόσμο να βγει 
στους δρόμους και να κυκλοφορήσει , να ανασά-
νει και να ελπίζει !  
Βρέθηκε το περιβόητο εμβόλιο το οποίο βοήθησε 
στο να προστατευθούν οι άνθρωποι από τον αό-
ρατο εχθρό, και να μπούμε στη διαδικασία της 
χαλάρωσης. 
 Οι επιστήμονες μας διαβεβαιώνουν ότι τα πρά-

γματα είναι καλύτερα, και οι ιθύνοντες άνοιξαν τις 
πόρτες και άφησαν τους ανθρώπους να βγουν 
στους δρόμους να ανασάνουν επιτέλους. 
Τα σημάδια στα κουρασμένα πρόσωπα των αν-
θρώπων είναι εμφανή, και μπορεί ο καθένας από 
εμάς να τα διακρίνει.  
Οι άνθρωποι είναι περίεργοι και η αγωνία είναι 
σαν την μύγα μες’ το γάλα που λέει και το ρητό! 
Τα πρόσωπα είναι όλα γερασμένα και τα βλέμ-
ματα ταξιδεύουν στο αόριστο!  
Είναι σαν να βγήκαν οι άνθρωποι από κάποια 
φυλακή , και σαν να ψάχνουν τον προορισμό 
τους δίχως να γνωρίζουν που βρίσκονται. 
Είναι τόσο χαμένοι που δυστυχώς δεν έχουν καν 
προσανατολισμό! 
Τόσο δυνατά ήταν τα κτυπήματα που δέχθηκε η 
κοινωνία που ψυχολογικά έχουν επηρεαστεί οι 
πάντες! 
Αυτοί που λένε πως δεν προβληματίστηκαν, και 
δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, ή υγείας ή πιο 
πολύ ψυχολογικά, είναι αφελείς και δεν λένε την 
αλήθεια. 
Τα κτυπήματα ήταν τόσο δυνατά και δυστυχώς 
κανείς δεν μπορούσε να τα αποφύγει. 
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που γνωρίσαμε για 
ανάγκη αναζήτησης ψυχασθενικής συμβουλής, 
και είναι πολλές οι περιπτώσεις που προτρέξαμε 
στους ψυχαναλυτές για να μας δώσουν την ανα-
γκαία συμβουλή τους ούτως ώστε να ξεπερά-
σουμε τις δύσκολες στιγμές που έφερε η πανδη-
μία. 
Φτάσαμε λοιπόν στη σημερινή μέρα όπου τα κα-
ταφέραμε να βγούμε στους δρόμους, τα καταφέ-
ραμε να συναντηθούμε με φίλους και συγγενείς 
πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων , και στα 
πλαίσια τα επιτρεπόμενα όσον αφορά και την 
ασφάλεια μας γενικότερα. 
Η πρώτη μας σκέψη στις συναντήσεις μας ήταν 
η αυθόρμητη αγκαλιά,  το αυθόρμητο φιλί που 
μας έλειψε τόσο πολύ. 
Το αίσθημα ήταν τόσο έντονο, όμως παρέμεινε 
μέχρι εκεί. Δεν τολμήσαμε ούτε μια χειραψία να 

κάνουμε. 
Είμαστε όλοι τόσο τρομοκρατημένοι, που σταμα-
τούσαμε μέχρι το απλό κοίταγμα, που το συνό-
δευε ένα δάκρυ που πάντα προσπαθούσαμε να 
κρύψουμε. 
Κάτι που ένιωσα τόσο έντονα ήταν την περα-
σμένη Κυριακή που συνάντησα για πρώτη φορά 
τη φίλη μου την Άννα που δεν την είχα δει από 
τον Μάρτιο του 2020, και που της είχαν συμβεί 
τόσα πολλά που δυστυχώς την πλήγωσαν και 
την έκαναν να κλάψει, αφού έχασε αγαπημένα 
της πρόσωπα. 
Αναγνώρισα ένα είδος φοβίας να την διακατέχει 
και σαν να ήταν χαμένη και προσπαθούσε να 
βρει κάτι ή από κάπου να κρατηθεί. 
Αυτές είναι οι πληγές που άφησε δυστυχώς ο αό-
ρατος εχθρός που μπήκε στη ζωή μας, και θα εί-
ναι εκεί να μας ταλανίζει για αρκετό καιρό. 
Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο και είναι αναγκαίο 
να δώσουμε σημασία και προσοχή στους γύρω 
μας. 
Δεν έχουν σταματήσει οι φίλοι να μας καλούν για 
μια κουβέντα παρηγοριάς, και δεν έχουν σταμα-
τήσει οι προσπάθειες αναζήτησης λύσης των ψυ-
χολογικών διαταραχών που αντιμετωπίζουμε 
λόγω αυτής της ανεπιθύμητης εξέλιξης. 
Αγαπητοί μου καλοί φίλοι είναι ακόμα νωρίς για 
να εφησυχάσουμε. 
Είναι ακόμα νωρίς και πρέπει να το έχουμε σαν 
προτεραιότητα να είμαστε προσεκτικοί για να τη-
ρούμε τους κανόνες της χώρας όσον αφορά την 
υγεία μας και την υγεία των γύρω μας. 
Να φοράμε μάσκα, να κρατάμε αποστάσεις, και 
να πλένουμε τα χέρια. Ας μας γίνει συνήθεια και 
ας τα κρατήσουμε όλα τούτα για να προστα-
τεύουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους.  
Δεν φτάνουν μόνο αυτά αγαπητοί μου. 
Χρειάζονται ακόμα και οι προσευχές μας, και χρει-
άζονται ακόμα οι προσπάθειες για συμπαρά-
σταση αν έχουμε την δυνατότητα να προσφέ-
ρουμε στα αγαπημένα μας φιλικά ή συγγενικά 
άτομα. 
Όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο, και όλοι 
έχουμε ανάγκη από ένα καλό λόγο να ακούσουμε 
σε δύσκολες στιγμές. Η γιατρειά της ψυχής δεν 
έρχεται από μόνη της! 
Η γιατρειά της ψυχής απαλύνεται μόνο με συ-
μπαράσταση και μόνο με μετάνοια! 
Ας ενδώσουμε σε κάτι που μας σταματά από του 
να είμαστε κοντά σε αγαπημένα μας πρόσωπα, 
και ας κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα για να απα-
λύνουμε τον πόνο που έφερε ίσως κάποιο περι-
στατικό που μας πλήγωσε ή πλήγωσε κάποιο 
δικό μας.  
Έχουμε δρόμο να διανύσουμε και είναι δρόμος 
δύσκολος. Ας τον διανύσουμε πιασμένοι χέρι - 
χέρι, και ας ανοίξουμε τις πόρτες της ψυχής για 
να μπουν οι αδύναμοι να πάρουν εκείνο το για-
τρικό που τους χρειάζεται να γιατρέψουν τις δικές 
τους πονεμένες ψυχές! 
Με αυτά στο νου σας αφήνω με την ελπίδα ότι τα 
πράγματα θα αλλάξουν! 
Χρειάζεται όμως και η δική μας συμβολή σε τούτη 
την προσπάθεια!  
Ας αγαπήσουμε αλλήλους, ας προσευχηθούμε, 
και με την ελπίδα να μας συντροφεύει, ας αναμέ-
νουμε τις καλύτερες μέρες που έρχονται! 
Καλή σας μέρα, 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
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Η γιατρειά της ψυχής!

του 
Βασίλη Παναγή 

Όλοι μας θέλουμε να είμαστε περήφανοι για την 
χώρα μας, την Κύπρο μας.  Την χώρα στην οποία 
πιθανών εμείς οι ίδιοι ή τα παιδιά μας να απο-
φασίσουν να μένουν για πιο μεγάλα χρονικά δια-
στήματα.  Τα τελευταία χρόνια έχουμε ζήσει στην 
Κύπρο τη μια δοκιμασία μετά την άλλη.  Χωρίς 
να ξεχνούμε το εθνικό μας θέμα και την κατεχό-
μενη Κύπρο, έχουμε ζήσει σειρά από οικονομικές 
κρίσεις και έχουμε γίνει μάρτυρες αρκετών σκαν-
δάλων.  Η λίστα είναι μεγάλη.    
Χρειαζόμαστε επείγον ελπίδα και ορατότητα για 
μια καλύτερη Κύπρο.  Χρειαζόμαστε μια νέα γε-
νεά να πάρει το τιμόνι και να αποκοπούμε από 
το αμαρτωλό παρελθόν, γιορτάζοντας ταυτό-
χρονα την περήφανη ιστορία της χώρας μας.  
Στις επερχόμενες εκλογές την Κυριακή, είναι η 
ευκαιρία μας να πάρουμε τον έλεγχο και να εκλέ-
ξουμε άτομα που έχουν αναγνωρισμένη εμπειρία 
και αποδεδειγμένα τεχνικά προσόντα τα οποία 
αποκτήθηκαν μέσω παραγωγικής εμπειρίας στην 
αγορά.  Χρειαζόμαστε τους αρχιτέκτονες της νέας 
Κύπρου.  
Είμαι υποψήφιος βουλευτής για τη Λεμεσό με το 
ΑΚΕΛ και δεσμεύομαι να εργαστώ μεθοδικά με 
όραμα και πάθος, όπως κάνω και στην δουλειά 
μου, με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής των συμπολιτών μας στη Λεμεσό.  Και φυ-
σικά οι πόρτες της Λεμεσού είναι πάντα ανοικτές 
για να σας υποδεχτούν.  
Η επαγγελματική μου εμπειρία ως λογιστής στην 
KPMG  και στη συνέχεια ως στέλεχος στο Συ-
νεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού μου δίνουν την 
πλατφόρμα για να αναλάβω ενεργό ρόλο για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας της Λεμεσού, για 
αυξηθούν οι θέσεις εργασίας , να μειωθεί η ανερ-
γία και να ελκύσουμε τόσο διεθνείς όσο και Κυ-
πριακές επιχειρήσεις στο να ανοίξουν γραφεία 
στην Κύπρο και ειδικά στη Λεμεσό.  Πρέπει να 
σεβαστούμε τον κόσμο που εργάζεται ασταμά-
τητα.  Πρέπει να δώσουμε έμφαση  στις επόμε-
νες γενεές μέσω της εκπαίδευσης τόσο στα σχο-
λεία όσο και εκτός της δομημένης εκπαίδευσης 
δίνοντας βιωματικές μαθησιακές ευκαιρίες σε 
όλες τις ηλικίες.  Η υγεία αποτελεί είναι άλλο ου-
σιαστικό τομέα που θα πρέπει να δούμε εκδη-
μοκρατικεύοντας την πρόσβαση σε αποτελεσμα-
τικό σύστημα υγείας σε όλους.  Να μην ξεχνούμε 
επίσης και το περιβάλλον, ένα σχετικά παραμε-
λημένο τομέα.  Σε γενικές γραμμές πρέπει να 
φέρουμε πιο μπροστά στην ημερήσια διάταξη 
τα θέμα του περιβάλλοντος, κοινωνικά θέματα 
και θέματα διακυβέρνησης, τα οποία βλέπουμε 
να είναι στο προσκήνιο σε άλλες αναπτυγμένες 
χώρες.  
Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό και επιχειρημα-
τικό μοντέλο για την Κύπρο.  
Έχουμε μακρύ και ανηφορικό δρόμο μπροστά 
μας και δεσμεύομαι να εργαστώ με επιμέλεια και 
με πάθος για να κτίσουμε την νέα Κύπρο.   
  
Αυξέντης Ζεμενίδης 
Υποψήφιος ΒουλευτηςΑΚΕΛ 
Επαρχία Λεμεσου

Χρειαζόμαστε ένα νέο  
κοινωνικό και επιχειρημα-
τικό μοντέλο για την Κύπρο



Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Οι συνέ-
πειες του 
ε γ κ λ ε ι -

σμού, για πέ-
στε… ποιον δεν 

έχει επηρεάσει; Μεγάλους και 
μικρούς, άντρες και γυναίκες και 
όλες τις φυλές του Ισραήλ. Λέμε 
θα περάσει ή έχει σχεδόν πε-
ράσει και δίνουμε θάρρος στον 
εαυτό μας και στους άλλους 
γύρω μας. Τι άλλο έχει απομεί-
νει τελικά! Να κάνουμε την 
υπέρβαση στην ήδη υπάρ-
χουσα! Υπέρβαση στις κατα-
στάσεις που περνάμε και στα 
ανεξήγητα…. και να προσπα-
θούμε να τα αναλύσουμε και να 
τα ξεδιαλύνουμε και να τα δι-
καιολογήσουμε.  
Κι εμείς, αναλόγως καλά τα 
πάμε, γιατί μπορούμε να το μι-
λάμε και να το λέμε το πρό-
βλημα και να το φωνάξουμε αν 
θέλουμε και να θυμώσουμε και 
να γκρινιάσουμε  και να γίνουμε 
παιδιά. Να μας πιάσει και το πα-
ράπονο και να δακρύσουμε αν 
μας κάνει κέφι… 
Αυτά τα παιδιά σκέφτομαι! Σε 
αυτήν την φάση που περνάμε, 
έχω κάνει κάποιες διαπιστώσεις 
αλλά και συζητώντας με άλλους 
συναδέλφους καταλήγουμε σε 
κάποια συμπεράσματα και δια-
πιστώσεις. Είναι απλά, εκτίμηση 
γεγονότων.  
Είναι τόσο κρίμα. Τα παιδιά 
υποφέρουν περισσότερο από 
εμάς. Οι συνέπειες της πανδη-
μίας και ο εγκλεισμός έκαναν 
μεγάλη ζημιά στις αθώες αυτές 
ψυχούλες που κρατούσαμε ως 
καθηγητές απαλά απαλά στα 
χέρια μας και φοβόμαστε να 
μην τις τσαλακώσουμε! Η συ-
ναισθηματική και η κοινωνική 
τους ανάπτυξη βρήκε κάπου 
τροχοπέδη. Κάπου πάτησε 
φρένο για τα παιδιά και αναστα-
τώθηκαν, συγχίστηκαν και προ-
σπαθούν να ανασυγκροτηθούν. 
Σε αυτό συντελούν τα μέγιστα 
η διακοπή της κανονικότητας 
της εκπαίδευσης, των σωματι-
κών δραστηριοτήτων και χόμπι 
και των ευκαιριών κοινωνικοποί-
ησης, παράγοντες που είναι ση-
μαντικοί για τη φυσιολογική ανά-
πτυξη των παιδιών. 
Ανεξαρτήτως ηλικίας, τα παιδιά 
μπορεί να εμφανίσουν μεγαλύ-
τερη εξάρτηση από τους γονείς, 

ευερεθιστότητα και έλλειψη 
προσοχής. Οι γονείς αναφέ-
ρουν κι αυτοί με τη σειρά τους 
ότι τα παιδιά παρουσιάζουν με-
γαλύτερη αβεβαιότητα, φόβο και 
απομόνωση, καθώς και δυσκο-
λίες στον ύπνο. Μικρότερης ηλι-
κίας παιδιά (3-6 ετών) είναι πι-
θανότερο να εκδηλώσουν 
συμπτώματα προσκόλλησης 
και φόβου για την υγεία των με-
λών της οικογένειάς τους. Τι πιο 
φυσιολογικά σε αυτά τα αφύ-
σικα που περνούν τα καημένα. 
Ποιοι θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν εκτός από τους γονείς εί-
ναι σίγουρα οι εκπαιδευτικοί. 
Και σε κάποιες σοβαρές περι-
πτώσεις οι παιδοψυχολόγοι. Εί-
ναι εδώ που λέω ότι το επάγ-
γελμα του εκπαιδευτικού είναι 
λειτούργημα και χρειάζεται δύ-
ναμη ψυχής να το εξασκείς. 
Πρέπει να έχεις ταλέντο, να αλ-
λάζεις ρόλους για τον κάθε ένα 
μαθητή, το κάθε ένα μικρό αν-
θρωπάκι.  Οι εκπαιδευτικοί λοι-
πόν μπορούν να παίξουν έναν 
σημαντικό ρόλο στην προ-
αγωγή της ψυχικής υγείας των 
μαθητών τους. Μπορούν να συ-
ζητήσουν υγιείς στρατηγικές 
αντιμετώπισης του στρες. Η  
άσκηση βοηθάει πολύ. Να ξα-
ναγυρίσουν στις αθλητικές τους 
δραστηριότητες που ήταν συνη-
θισμένα. Γραμμένα σε μια 
ομάδα με τακτικές ώρες προ-
πόνησης βοηθάει πολύ! Και δεν 
είναι μόνο η ώρα της προπόνη-
σης. Είναι και η διαδικασία να 
ετοιμαστούν, να ντυθούν και 
μετά να χαρούν και κουρασμέ-
νοι αλλά ευχαριστημένο να γυ-
ρίσουν σπίτι. Να κάνουν το 
ντους τους και να ξαπλώσουν. 
Θα κοιμηθούν στα σίγουρα και 
θα χαμογελούν γιατί ξέρετε η 
ρουτίνα δίνει σταθερότητα. Κι 
αυτές οι δραστηριότητες έχουν 
μεγάλη σημασία γιατί εκτός του 
ότι τα παιδιά κάνουν κάτι που 
τους αρέσει, βρίσκονται με τους 
φίλους τους, περνάνε ευχάριστα 
την ώρα τους, γυμνάζονται και 
βγάζουν την ενέργειά τους την 
περιττή! 
 Το διάβασμα είναι επίσης πολύ 
βοηθητικό γιατί τους ανοίγει άλ-
λους κόσμους… μαγικούς. Τους 
ταξιδεύει μεταξύ αλήθειας και 
ψέματος και είναι όπως να 
παίρνεις ένα υπνωτικό χάπι και 
χαμογελάς μέχρι  που το μυαλό 

σου αφήνει το παρόν και το 
τώρα και ταξιδεύει εκεί ψηλά 
που όλα φαίνονται όμορφα χω-
ρίς κακές σκέψεις. Μέσα από το 
διάβασμα ξεχνιούνται και μαθαί-
νουν και ονειρεύονται. Πολλά βι-
βλία λοιπόν εξωσχολικά σί-
γουρα ας φροντίσουμε να τους 
τα προμηθεύσουμε και με λίγη 
ενθάρρυνση θα τους πείσουμε 
να τα διαβάσουν. Καμιά φορά 
σκέφτομαι  και γελάω γιατί είναι 
όπως όταν ήταν μικρά και δεν 
ήθελαν να πάρουν το φάρμακό 
τους κι εμείς οι γονείς σκεφτό-
μασταν χίλιους δυο τρόπους. Ας 
το κάνουμε και τώρα. Στο κάτω 
κάτω αυτό έχει να κάνει με την 
ψυχική υγεία των παιδιών από 
την άποψη ότι θα ξεχαστούν 
από αυτό που περνάνε. Φυσικά 
ως γονείς ξέρουμε τα γούστα 
των παιδιών μας. Ας κάνουμε 
κι αυτή την προσπάθεια παρου-
σιάζοντας μια ποικιλία που δεν 
θα μπορούσαν να αρνηθούν. 
 Η μουσική επίσης βοηθάει γιατί 
η μουσική έχει πολλά χρώματα 
και το παιδί το κερδίζει το αγα-
πημένο του χρώμα. Και μαγεύε-
ται και ηρεμεί. Ηρεμία χρει-
άζονται στη ψυχούλα τους και 
στο μυαλό τους. Αυτό είναι το 
ζητούμενο. Πώς ένα παιδικό 
μυαλό μπορεί να αναλύσει και 
να καταλάβει τα ακατανόητα; 
Πριν χρόνια αυτές τις σκηνές 
που βλέπουν ή που ζουν τώρα 
θα τους θύμιζαν σκηνές από 
έργα επιστημονικής φαντασίας. 
Κι αυτές οι μάσκες! Σαν εξωγή-
ινους μας κάνουν να μοιάζουμε!  
Υπάρχουν πολλές υγιείς δρα-
στηριότητες  που πρέπει να πα-
ρέχονται από τους γονείς  προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν τα 
αρνητικά φαινόμενα, όπως η 
συνεχής ενασχόληση με το δια-
δίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια. 
Από την άλλη οι μαθητές είναι 
απαραίτητο να κατανοήσουν ότι 
όλοι χρειάζεται να υιοθετήσουμε 
συμπεριφορές που αποσκο-
πούν στο γενικότερο καλό. Ο 
ετσιθελισμός θα πρέπει να μπει 
στο περιθώριο γιατί όλοι μας θα 
πρέπει να ακολουθούμε κοινούς 
κανόνες που αποσκοπούν στην 
υγεία μας πρώτα πρώτα και 
αφορούν και την υγεία και των 
συνανθρώπων μας. Ακόμη πρέ-
πει να κατανοήσουν ότι η ανα-

γκαία κοινωνική αποστασιοποί-
ηση δεν ισοδυναμεί με συναι-
σθηματική αποστασιοποίηση. 
Μένω μακριά από άτομα αγα-
πημένα δεν σημαίνει τα ξεχνώ. 
Συνεχίζω να τα αγαπώ και να 
νοιάζομαι γι΄αυτά. 
Η συχνή επικοινωνία εκπαιδευ-
τικών και γονιών είναι απαραί-
τητη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να αναγνωρίσουν τυχόν συ-
μπτώματα άγχους, φόβου, κα-
τάθλιψης στους μαθητές τους.  
Ακόμα και συμβουλές στους γο-
νείς πώς μπορούν να χειρι-
στούν κάποιες καταστάσεις ή 
ακόμα και συμβουλές για επαγ-
γελματική βοήθεια, παιδοψυχο-
λόγο για παράδειγμα,  δεν πρέ-
πει να αποτελεί ταμπού πλέον. 
Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να 
παράσχουν τις πληροφορίες 
στους γονείς αλλά και συμβου-
λές σε σχέση με τα προβλήματα 
που μπορεί να αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά.  
Παιδιά που θα μπουν  σε καρα-
ντίνα και θα τεθούν και πάλι σε 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
χρειάζονται επιπλέον υποστή-
ριξη από τους δασκάλους και 
τους καθηγητές. Τα ψυχολογικά 
προβλήματα που παρουσιάζο-
νται στο σπίτι είτε λόγω ασθέ-
νεια των γονιών ή συγγενών, 
θάνατο γνωστών ή ακόμα οικο-
νομικών προβλημάτων δεν 
αφήνουν ανέγγιχτα τα παιδιά. 
Από την άλλη…το άνοιξε κλείσε 
των σχολείων και  όλα τα συ-
ναφή έχουν αναστατώσει τα 
παιδιά και καταλήγουμε σε αυτά 
που έχουμε αναφέρει πιο πάνω. 
Στις πρώτες εβδομάδες, που 
επέστρεψαν πίσω στο σχολείο 
τους τα ρωτούσα πώς νοι-
ώθουν. Χαρούλες πολλές! Σή-
μερα,  βλέπω στα μάτια τους 
μια στενοχώρια. Πολλά παιδιά 
τόλμησαν να πουν ότι θα προ-
τιμούσαν να μείνουν στο σπίτι. 
Γιατί άραγε; Σε αυτήν την κατη-
γορία συγκαταλέγω τα παιδιά 
που έχουν χάσει την αυτοπεποί-
θησή τους, τη σιγουριά τους. 
Μερικά ίσως θα τα χαρακτήριζα, 
αν δεν ήξερα την δοκιμασία που 
περνάνε, τεμπέλικα όμως δεν 
είναι! Με επιφυλάξεις λέω  αυ-
τόν το χαρακτηρισμό τον ξανα-
λέω…Τι έχει μεσολαβήσει σί-
γουρα και πόσο δραστικό είναι 
στη ψυχολογία τους τα ίδια γνω-
ρίζουν. Μα θα γνωρίζουν άραγε; 
Είναι σαν να πέρασε η κακιά 
μάγισσα με το ραβδάκι της 
σκόρπισε εκείνη την σκόνη που 
αναστατώνει τα πάντα. Εμείς οι 
πιο ώριμοι δεν καταλάβαμε τι 
έγινε όχι αυτά. Και ακόμα προ-
σπαθούμε να τα ξεδιαλύνουμε 
το μίτο της Αριάδνης, αυτά τα 
πρωτόγνωρα που συμβαίνουν. 
Πόσα μάλλον τα παιδιά που 
ούτε καν θα μπορούν να βρουν 
την αιτία και την άκρη. Γιατί σε 
λίγο πάλι θα παρουσιαστεί ένας 
άλλος ιός όπως αυτός που εμ-
φανίστηκε λένε στην Ινδία και 
φτου από την αρχή. 
Προσοχή στα παιδιά μας. Να τα 
βοηθήσουμε πρέπει. Τι άλλο 
πιο πολύτιμο έχουμε στη ζωή; 
Τίποτα! 
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Οι επιπτώσεις του εγκλεισμού στην ψυχολογία των παιδιών  Άλλαξαν οι καιροί 

Όταν μι-
λούσα 
με κά-

ποιους συγγε-
νείς κάτω στη 
Κύπρο και 
τους είπα οι 
κουκιές μας 
εδώ στην 
Αγγλία  εί-
ναι τόσο δα 

μεγάλες αμέσως άρχισαν τα γέ-
λια.   
Στη Κύπρο πωλούσαν φρέσκα 
Κυπριακά κουκιά από τον Φε-
βρουάριο και εμείς εδώ μόλις 
αρχίσαμε να φυτεύουμε ακόμη 
και αυτές που φυτεύτηκαν κατά  
τον Οκτώβριο και Νοέμβριο  
δεν είχαν μεγαλώσει και τόσο.  
Πάντως τα φυτά στην Κύπρο 
παράγουν τουλάχιστον δύο μή-
νες νωρίτερα από την Αγγλία. 
Είναι ένας μεγάλος αγώνας με 
την φύση για να μπορέσει ο 
κάθε Κηπουρός να παράγει 
δικά του λαχανικά, φρούτα τα 
οποία είναι πολύ ποιο εύγεστα 
από αυτά που διατίθενται  στις 
αγορές. Αν και κατά το 2020 
που το έτος αυτό ο καιρός ήταν 
σχετικά καλός  εν τούτοις 
υπήρχε το λόκνταουν και έτσι 
καταφέραμε να νικήσουμε και 
την φύση αλλά και να ξεγελά-
σουμε τον Covid-19, την στιγμή 
που φορούσαμε μάσκες. 
Φέτος που κάπως επανήλθε 
κάποια “ομαλότητα” όσον 
αφορά τον ιό, από την άλλη οι 
συνθήκες του καιρού κατά το 
2021 δεν είναι και τόσο ευνοϊ-
κές.  
Κατά το Απρίλιο 2021 υπήρχε 
ανομβρία και δυνατοί άνεμοι 
που και εάν ποτίζονταν π.χ οι 
πατάτες το χώμα ξήραινε σε λί-
γες ώρες και πάλι χρειαζόταν 
πότισμα  
Ο Μάϊος που είναι ο μήνας για 
γενικό φύτεμα αν και βροχερός 
μα την ίδια στιγμή επικρατούσε 
κρύο. Πολλοί κηπουροί έχουν 
τώρα τα φυτά τους έτοιμα για 
φύτεμα και περιμένουν τον 
καιρό να βελτιωθεί. 
Αν και σημειώθηκαν μερικοί πά-
γοι δεν έκαναν κακό αφού δεν 
υπήρχαν φυτεμένα φυτά έξω 
στο περιβόλι όπως άλλες χρο-
νιές.  
Φυσικά δεν είναι πάντοτε έτσι 
δύσκολο για όσους ασχολού-
νται με κηπουρική, αλλά αν συ-
γκρίνομε χρόνο με χρόνο τα 
πράγματα η μάλλον ο καιρός 
του 2021 η ας πούμε τα τελευ-
ταίε λίγα  χρόνια  δεν ήταν 
όπως οι καιροί που γνωρίζαμε 
και είχαμε συνηθίσει  όπως πα-
λαιότερα. 
Ο κάθε ένας ας κάνει τις δικές 
του εκτιμήσεις  και ας προσπα-
θήσει να ανακαλύψει τους λό-
γους  ως προ το γιατί η φύση 
επαναστατεί. 
Στη Κύπρο τώρα για χρόνια δεν 
έχουν γνωρίσει Φθινόπωρο.  
Καλοκαίρι και απείθειάς Χει-

μώνα αφού οι μήνες του Φθι-
νοπώρου μετετράπησαν σε ζε-
στά καλοκαίρια. 
Όλοι όμως  θα συνεχίσουμε η 
μάλλον για αυτούς  που τους 
αρέσει η ασχολία της  κηπουρι-
κής  ως χόμπι.   
Πολύ υγιής απασχόληση  
Είναι μία πολύ υγιείς απασχό-
ληση έξω στον καθαρό αέρα και 
το αποτέλεσμα είναι ότι απο-
λαμβάνεις φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά.   
Tα allotments (τεμάχια γης) που 
νοικιάζονται στους πολίτες από 
τα δημαρχεία είναι ένας τρόπος 
για εξάσκηση στην καλλιέργεια 
γης. 
Η όλη περιοχή (allotment site) 
είναι μία κοινότητα στην κοινό-
τητα με κηπουρούς από όλες 
τις φυλές και τάξεις.   
Εκεί που είμαι υπάρχει η διε-
θνής συγγραφέας που έγραψε 
άνω των 300 παιδικών βιβλίων 
και που έχουν μεταφρασθεί σε 
πολλές γλώσσες.     
Αρχηγός τοπικής αστυνομίας 
που τότε που τον γνώριζα ειδι-
κευόταν στη παρασκευή κρα-
σιού από τις δικές του κλημα-
ταριές.  
Η αντιδήμαρχος του Λονδίνου 
είχε allotment για πολλά χρόνια.   
Ένα από τα πολλά που με ευ-
χαριστεί είναι το γεγονός ότι εκεί 
όλοι συνεργάζονται ανταλλάσ-
σουν όχι μόνο ιδέες όσον 
αφορά την κηπουρική, κάθονται 
να ξεκουραστούν λιγάκι με ένα 
καφεδάκι. Συγκινητικό είναι να 
βλέπω και να ακούω Ελληνο-
κύπριους και Τουρκοκύπριους 
και φυσικά άλλες φυλές να κά-
θονται ο ένας κοντά στον άλλο 
να μιλούν, να αστειεύονται, να 
συνεργάζονται για το καλό αυ-
τής της μοναδικής στο είδος της 
κοινότητα. Οργανώνουν το ετή-
σιο πάρτι στην ύπαιθρο με σου-
βλάκι και άλλα. 
Επειδή πολλοί δεν έχουν που 
να πάνε τον χειμώνα, και κατα-
λήγουν στο να πάσχουν από 
κατάθλιψη, γίνονται σχέδια για 
να μπορούν να πηγαίνουν να 
δουν τους φίλους τους τον χει-
μώνα, γίνονται τώρα προσπά-
θειες να διαθέτει ένα κτίριο 
μέσα στον χώρο αυτό που να 
μπορούνε να πηγαίνουν και 
κατά τους χειμερινούς μήνες.  
Ο Monty Don ένας υπέροχος 
γνώστης της κηπουρικής, που 
για χρόνια τώρα παρουσιάζει 
από τις αρχές της Άνοιξης μέχρι 
τις αρχές του Χειμώνα με το 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο 
BBC Gardeners World, κάθε 
Παρασκευή στις 8.00 μ.μ. Αξίζει 
να το παρακολουθήσει κανείς. 

του  
Γιώργου A.Σάββα
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  
«Η Βοσκοπούλα», «Η Ερωφίλη»  και  «Η Θυσία του Αβραάμ»

Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ  
ΤΟΦΑΛΛΗ 
 
Συνέχεια Μέρους 5   
 

Τον ανικανοποίητο έρωτα 
ο ιστορικός Γιάννης Κορ-
δάτος τον αποδίδει στο 

γεγονός ότι η τάξη των φεου-
δαρχών, τον ελεύθερο καιρό που της έμενε από 
τις πολεμικές της επιχειρήσεις και καταχτήσεις, 
τον ξόδευε στον έρωτα. Γι αυτό δίπλα στα πολε-
μικά τραγούδια πήραν εξαιρετική θέση και τα ερω-
τικά τραγούδια. Ο χαρακτήρας των σχέσεων ανά-
μεσα στον άρχοντα και στον υπηρέτη, πέρασε 
και στις σχέσεις ανάμεσα στον ποιητή και την 
αγαπημένη του. (Βλ. Γ. Κορδάτου: Ιστορία Νε-
οελλην. Λογοτεχνίας, τόμος Α’  σ. 50).  
Ξέρουμε  ότι στη Δύση τα ερωτικά τραγούδια τα 
έφτιαχναν και τα τραγουδούσαν οι τροβαδούροι 
που προέρχονταν κυρίως από φτωχούς ιππότες 
που για αυτό μπήκαν στην υπηρεσία των μεγά-
λων φεουδαρχών. Με τις σερβάντες τους (πολι-
τικά στιχουργήματα) ύβριζαν ή σατίριζαν τους 
εχθρούς των αφεντικών τους και  με τις καντσόνες 
τους  εξυμνούσαν τη γυναίκα του άρχοντα τους. 
Μια λοιπόν η γυναίκα του φεουδάρχη ήταν απλη-
σίαστη για τον υπηρέτη – ιππότη τραγουδιστή, ο 
έρωτας του γι αυτή ήταν τις πιο πολλές φορές 
«πλατωνικός» και ανικανοποίητος. 
 
Άντα με πόθον δυο καρδιές ποθούνται 
μακρός καιρός ποτέ δεν τες χωρίζει 
την ζήλα  ‘δε το φτόνος δεν φοβούνται 
‘δε μισίτης μέσον τους να ρτη ορίζει. 
 
Οι Ασσίζες - Assizes 
 
Από τα πεζά κείμενα που σώθηκαν στην Κυ-
πριακή διάλεκτο του 13ο αιώνα είναι Οι Ασσίζες.  
Οι Ασσίζες ήταν οι νόμοι που επέβαλαν οι Φρά-
γκοι στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της δυναστείας 
τους. Οι νόμοι αυτοί του Φράγκικου βασιλείου 
της Κύπρου μεταφράστηκαν στην ομιλούμενη Κυ-
πριακή διάλεκτο της εποχής για να είναι πιο κα-
τανοητοί. Η γλώσσα που γράφτηκαν οι Ασσίζες 
δεν διαφέρει πολύ από τη σημερινή κυπριακή 
διάλεχτο.  Τις Ασσίζες έκδωσε για πρώτη φορά ο 
Κ. Σάθας στον έκτο τόμο του έργου του  «Μεσαι-
ωνική Βιβλιοθήκη» το 1877.  Ένα από τα άρθρα 
των Ασσιζών αναφέρεται στις υποχρεώσεις του 
ιδιοκτήτη  και ενοικιαστή σπιτιού όπου ο ιδιοκτή-
της δεν μπορεί να διώξει τον ενοικιαστή (αφού 
πληρώνει κανονικά το ενοίκιο) ούτε και ο ενοικια-
στής μπορεί να φύγει  πριν τη λήξη της συμφω-
νίας. 
Το Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά   
Ο  Κ. Σάθας στον Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βι-
βλιοθήκης» έκδωσε το 1873 ένα εξίσου σημαντικό 
έργο της Κυπριακής γραμματείας, το Χρονικό του 

Λεόντιου Μαχαιρά που φέρει τον τίτλο « Εξήγησις 
της γλυκείας χώρας Κύπρου, η οποία λέγεται 
Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν». Το έργο αυτό με-
ταφράστηκε και στα αγγλικά  με σχόλια και λεξι-
λόγιο από τον  Richard Dawkins και εκδόθηκε 
στην Οξφόρδη το 1932.  Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο 
συγγραφέας του  «Χρονικού» ήταν γραμματέας 
του βασιλιά Ιανού (1398 – 1432). Στο Χρονικό 
του εξιστορεί διάφορα συμβάντα από την εποχή 
που η Αγία Ελένη επισκέφτηκε την Κύπρο μέχρι 
το θάνατο του βασιλιά Ιανού το 1432.  Ανάμεσα 
σ’ αυτά τα «συμβάντα»  είναι και η εισβολή της 

Κύπρου από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου το 1424, 
η μάχη της Χοιροκιτίας το 1426, η εξέγερση των 
αγροτών με αρχηγό τον Ρε Αλέξη, τα βασανιστή-
ρια που έκαμε  η βασίλισσα Ελεονόρα  στην Αρο-
δαφνούσα και πολλά άλλα. Η Ελεονόρα ήταν γυ-
ναίκα του βασιλιά Πέτρου Α’  1359 – 1369, και η 
πανέμορφη Giovanna Dalema  (η Αροδαφνούσα)  
ήταν η ερωμένη του βασιλιά.  Δίνουμε ένα σύ-
ντομο απόσπασμα από το Χρονικό για να γνω-
ρίσουμε τη γλώσσα της εποχής εκείνης. Το από-
σπασμα αναφέρεται στα βασανιστήρια που έκανε 
η βασίλισσα στην Αροδαφνούσα: 
 
«Ο καλός ρήγας, ως γοιον ηξεύρετε και ο δαίμων 
της πορνείας όλον τον κόσμον πλημελά, τον εκό-
μπωσεν τον ρήγαν, και έππεσεν εις αμαρτίαν με 
μίαν ζιτίλ αρχόντισσα ονόματι Τζουάνα Λ’ Αλεμά, 
γυναίκαν το σιρ Τζουάντε Μουντολίφ, του κυρού 
της Χούλου, και αφήκεν την  αγγαστρωμένην μη-
νών η΄ (εφτά). Η πγοιά ήτον χήρα. Και πηγαίνο-
ντας ο ρήγας την δεύτερην φοράν εις την Φρα-
γκίαν, έπεψεν και έφερεν την εις την αυλήν η 
ρήγαινα. και το να έλθη ομπρός της, ετίμασεν την 
αντροπιασμένα λογία, λαλώντας της: «Κακή πο-
λιτική, εσού είσαι απού με χωρίζεις από τον άντρα 
μου;»  Και η αρχόντισσα εμούλλωσεν. Και η ρή-
γαινα ώρισεν τες βάγιες της και ερίψαν την χαμαί 
και έρισαν και έφεραν έναν γδιν μέγα μαρμαρένον 
και εβάλαν το απάνω εις την κοιλιάν της και εκου-
πανίσαν πολλά πράγματα δια να ρίψη το βρέφος. 

Και ο θεός εγλύτωσεν το και δεν έππεσεν». 
Το Χρονικό του Γεωργίου Βουστρωνίου 
 
Στον ίδιο, το Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βιβλιοθή-
κης»,  ο Κ. Σάθας έκδωσε και το «Χρονικό του 
Γεωργίου Βουστρωνίου». Το Χρονικό αυτό ανα-
φέρεται στα γεγονότα της Κύπρου κατά την πε-
ρίοδο 1456 – 1501. Δίνουμε ένα σύντομο από-
σπασμα που αναφέρεται στην στέψη της 
βασίλισσας  Καρλότας το 1458:  «Και την Κυρια-
κήν το πωρνόν εφέραν την ρήγαιναν ούλοι οι κα-
βαλάρηδες και όλος ο λαός εις την Αγίαν Σοφίαν, 

και εκουρουνιάστην, και εγίνην μεγάλη χαρά. Και 
έρκοντά της εις την αυλήν, εξυππάστην το άλογον 
εις το έμπα της πόρτας, και έπεσεν το στέμμα 
από την κεφαλήν της. Και ούλοι είχαν το δια κακόν 
σημάδιν». 
  
Η Αροδαφνούσα – Ποίημα του 14ου αιώνα 
 
Ένα πολύ αξιόλογο ποίημα που  γράφτηκε στα 
τέλη του  14ου  αιώνα και που σύντομα μετατρά-
πηκε σε «δημοτικό τραγούδι» και αγαπήθηκε 
πολύ ήταν το Τραγούδι της Αροδαφνούσας.  Το 
τραγούδι περιγράφει το «φόνο» της Αροδαφνού-
σας, που στην πραγματικότητα λεγόταν Giovanna 
Dalema και ήταν ερωμένη του Βασιλιά Πέτρου 
Α΄ της Κύπρου (1359 – 69).   Σύμφωνα με το 
Χρονικό του Μαχαιρά η Αροδαφνούσα δεν δολο-
φονήθηκε αλλά υπέφερε φρικτά  βασανιστήρια 
το 1369 στα χέρια της  βασίλισσας Ελεονόρας, 
γυναίκας του βασιλιά,  που τη ζήλευε για την 
ομορφιά της και για τις  σχέσεις  της με το βασιλιά.  
Το ποίημα αυτό τραγουδήθηκε από τους βάρδους 
της κυπριακής λαϊκής μούσας (τους γνωστούς 
ποιητάρηδες) από γενεά σε γενεά και με το πέ-
ρασμα του χρόνου μεσολάβησαν αρκετές αλλα-
γές στη γλώσσα του  κειμένου. Όπως αναφέραμε 
πιο πάνω το ποίημα χρονολογείται από την εποχή 
της βασιλείας του Πέτρου Α΄ (1359 – 1369). Δί-
νουμε μερικούς στίχους όπου ο άγνωστος λαϊκός 
ποιητής του 14ου αιώνα πρώτα περιγράφει την 

ομορφιά της Αροδαφνούσας και ύστερα τη συ-
νάντηση της με τη βασίλισσα: 
 
Πάνω στην πάνω γειτονιάν έσιει τρεις αδερ-
φάες, 
Τη μια λαλούν την Αδωρούν, την άλλην Αδω-
ρούσαν, 
Την τρίτην την καλλήτερη λαλούν τη Ροδα-
φνούσαν. 
Τον μήνα που γεννήθηκεν ούλλα τα δέντρ’ αθ-
θούσαν 
Εππέφταν τ’ άθθη πάνω της τζ’ εμυρωδκιο-
κοπούσαν. 
Ροδόστεμμαν η Αδωρού, γλυκόν η Αδωρούσα 
Μα το φιλίν του βασιλιά εν για τη Ροδαφνού-
σαν. 
..................... 
- Άνου να πάμε,  Ροδαφνού, τζ’ η ρήαινα σε 
θέλει. 
- Ίντα με θέλ’ η ρήαινα, τζ’ ίντα  ν΄ το μήνυμαν 
της; 
.................... 
- Ώρα καλή, βασίλισσα  τζαι ρήα θυατέρα 
Που λάμπεις πας στο θρόνο σου σαν άσπρη 
περιστέρα. 
Τζαι πολάτ’  η ρήαινα μ’ έναν στόμα γεμάτον: 
- Είδα σε τζ’ εσπαγιάστηκα  (*)  τζ’ εκούμπισα 
στον τοίχον 
Τζ’ έχασα τζαι τα λόγια μου πούσιεν να σου 
συντύχω 
Εγιώ  ΄δα τζ’ εσπαγιάστηκα   τζ’ ο ρήας πως 
να μείνει; 
Έλα να πάμε,  Ροδφαφνού, τζ’ αφταίννει το 
καμίνιν. 
 
(*)  σπαγιάζομαι = σφαδάζω από πόνο 
 
Χατζίνης και Αρετή – Ποίημα του 15ου αιώνα 
 
Ένα άλλο αξιόλογο έργο του 15ου αιώνα, άγνω-
στου συγγραφέα,  είναι το ποίημα  του «Χατζίνη 
και της Αρετής».  Ο γάλλος συγγραφέας Αιμίλιος 
Λεγκράντ που πρωτοέκδωσε αυτό το ποίημα 
υποστηρίζει ότι θα γράφτηκε γύρω στα 1460.  Ο 
Λεγκράντ υποστηρίζει ότι ο Χατζίνης, ο ήρωας 
του ποιήματος πρέπει να ήταν  ένας από τους 
Αιγύπτιους  στρατιώτες που  έστειλε ο Σουλτάνος 
της Αιγύπτου για να υποστηρίξουν τον Λουζινιανό  
Ιάκωβο για να ξαναπάρει πίσω το θρόνο του. Στο 
ποίημα αυτό ο Χατζίνης ξελογιάζει την Αρετή, 
αυτή  παραπονιέται στο βασιλιά αλλά στο τέλος 
παντρεύονται και ζουν ευτυχισμένοι.  
 
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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Μανώλης Γλέζος – ο Ήρωας της  
Ακρόπολης που ντρόπιασε το  

σύμβολο του γερμανικού Φασισμού 

Tου Καθηγητή Ζαννέτου 
Τοφαλλή 

Στις 30 Μαΐου συμπληρώ-
νονται 80 χρόνια από τότε 
που ο Μανώλης Γλέζος  

κατέβασε τη γερμανική σβά-
στικα – το σύμβολο της βαρβα-
ρότητας, από την Ακρόπολη – 
το σύμβολο του πολιτισμού. 
Αυτό έγινε  τη νύχτα της 30ής 
Μαΐου 1941.  Πριν ένα μήνα η 
Ελλάδα και η Ανθρωπότητα 
ολόκληρη έχασε το μεγάλο Αγω-
νιστή. Προς τιμή του, την ημέρα 
της κηδείας, υψώθηκε μεσίστια 
η Ελληνική Σημαία πάνω στην 
Ακρόπολη.  
Είχαμε την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε τον Μανώλη Γλέζο, όταν 
απελευθερώθηκε από τις φυλα-
κές και τις εξορίες και ήρθε στο 
Λονδίνο για να ευχαριστήσει τη 
βρετανική κοινή γνώμη – και την 
Κυπριακή Παροικία – και να 
περπατήσει μαζί με τον ηρωο-
μάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη 
Λαμπράκη στην ιστορική πο-
ρεία του Ωλτερμάστον το 1963.  
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε 
στην Απείρανθο της Νάξου το 
1922. Το 1940 πέτυχε στην 
ανώτερη σχολή ΑΣΟΕΕ. Μαθη-
τής γυμνασίου ακόμη, δημιούρ-
γησε αντιφασιστική ομάδα για 
την απελευθέρωση της Δωδε-
κανήσου, ενώ την περίοδο της 
ναζιστικής κατοχής ανέπτυξε 
έντονη και πολυποίκιλη απελευ-
θερωτική δράση. 
Όνειρο του Χίτλερ ήταν να υψώ-
σει τη Γερμανική σημαία πάνω 
στην Ακρόπολη, δηλώνοντας ότι 
από τούδε και στο εξής ολόκλη-
ρος ο κόσμος θα ζούσε κάτω 
από ους Γερμανούς Ναζί για μια 
χιλιετία. 

Kι εδώ φάνηκε η ελληνική 
λεβεντιά της Αντίστασης. 
Τη νύχτα της 30ής Μαΐου 

1941 μαζί με τον συμμαθητή 
του Απόστολο Σάντα ανέβηκαν 
σιγά – σιγά την Ακρόπολη όπου 
περιπολούσαν Γερμανοί στρα-
τιώτες, ο Γλέζος αναρριχήθηκε 
στην κολώνα του Παρθενώνα, 
κατέβασε την σβάστικα και 
ύψωσε την Ελληνική σημαία. 
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση 
της ηρωικής πράξης του Γλέζου 
– η πρώτη πράξη αντίστασης 
στον φασισμό – γέμισε ρίγη εν-

θουσιασμού και ελπίδας στην 
Ευρώπη. Μάλιστα, ο τότε Βρε-
τανός Πρωθυπουργός Ουίν-
στον Τσώρτσιλ, επισκέφθηκε το 
Ελληνικό Τμήμα του BBC και 
διακήρυξε εκείνο το περίφημο 
«Από τώρα και στο εξής δεν θα 
λέμε Οι Έλληνες αγωνίζονται 
σαν Ήρωες αλλά οι Ήρωες 
αγωνίζονται σαν Έλληνες! Το 
όνομα του Μανώλη Γλέζου θα 
παραμείνει αθάνατο στην Ιστο-
ρία!».  

Ο Μανώλης Γλέζος έχει 
καταδικαστεί 28 φορές 
για την πολιτική δρα-

στηριότητά του, από τις οποίες 
τρεις φορές σε θάνατο. Οι  θα-
νατικές ποινές που επιβλήθη-
καν μία από Γερμανούς και δύο 
από «ελληνiκές» κυβερνήσεις 
που δεν εκτελέστηκαν λόγω της 
παγκόσμιας κατακραυγής. 
Μετά την απελευθέρωση δού-
λεψε στην εφημερίδα Ριζοσπά-
στης. Το 1951 εξελέγη βουλευ-
τής Αθηνών της ΕΔΑ, το 1961 
επανεξελέγη βουλευτής Αθη-
νών. Το 1981 εξελέγη πρώτος 
βουλευτής της Αθήνας, το 1984 
εξελέγη ευρωβουλευτής και το 
1985 βουλευτής Β' Πειραιά, συ-
νεργαζόμενος και τις τρεις φο-
ρές με το ΠΑΣΟΚ Τελευταία 
υπήρξε ευρωβουλευτής, συνερ-
γαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Πέρα από την αρθρογρα-
φία του σε εφημερίδες 
και περιοδικά, από το 

1944 μέχρι σήμερα έχουν εκδο-
θεί σε βιβλία τα έργα του, Η 
Ιστορία του Βιβλίου, Από τη Δι-
κτατορία στη Δημοκρατία, Το 
Φαινόμενο της αλλοτρίωσης 
στη γλώσσα, Βίγλα Μνήμης, Η 
Συνείδηση της Πετρέας Γης, 
Ύδωρ, Αύρα, Νερό και ο Άν-
θρωπος και η Φύση.  
Ο Μανώλης Γλέζος μετά την 
απελευθέρωση δούλεψε ως συ-
ντάκτης, αρχισυντάκτης, υπεύ-
θυνος έκδοσης και διευθυντής 
στην εφημερίδα «Ριζοσπά-
στης». Το 1951 εξελέγη βουλευ-
τής της ΕΔΑ, αν και φυλακισμέ-
νος. Το 1956 θα οριστεί 
διευθυντής της εφημερίδας 
«Αυγή». Το 1961 επανεκλέγεται 
βουλευτής Αθηνών, ενώ το 
1974, μετά την αποφυλάκισή 
του, θα βοηθήσει στην ανασυ-

γκρότηση της ΕΔΑ για να διατε-
λέσει πρόεδρος της, 1985 -
1989. Εκλέγεται βουλευτής το 
1981, το 1985 και ευρωβουλευ-
τής το 1984. Οι θανατικές ποι-
νές δεν πραγματοποιήθηκαν 
ποτέ, έπειτα από τις έντονες 
διαμαρτυρίες του ελληνικού 
λαού και της διεθνούς κοινής 
γνώμης. 

Eκτός από την απελευθε-
ρωτική του δράση, η πα-
ρουσία του Μανώλη Γλέ-

ζου σε πατριωτικούς, 
δημοκρατικούς και κοινωνικούς 
αγώνες είναι διαρκής, ακόμα και 
τώρα που διανύει την όγδοη δε-
καετία της ζωής του. Έχει ανα-
γορευτεί σε 3 Πανεπιστήμια επί-
τιμος διδάκτορας, έχει 
βραβευτεί με το Διεθνές Βρα-
βείο Δημοσιογραφίας (1958), το 
χρυσό μετάλλιο Ζολιό Κιουρί 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ει-
ρήνης (1959), το χρυσό βραβείο 
Λένιν για την Ειρήνη (1963), τον 
Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα από 
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 
(1997), το Αργυρό Μετάλλιο 
από την Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Εκδοτών Βιβλιοπωλών 
(2001). Άλλα βιβλία του: «Η 
ιστορία του βιβλίου», «Από τη 
Δικτατορία στη Δημοκρατία», 
«Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης 
στη γλώσσα», «Βίγλα Μνήμης», 
«Η συνείδηση της πετραίας γης, 
Ύδωρ, Αύρα, Νερό» και «Ο άν-
θρωπος και η φύση». 
Το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου 
δίνει με τον πιο καθαρό και δι-
αυγή τρόπο την ιστορία ενός 
υπέροχου λαού που έδωσε τα 
πάντα για την Ελευθερία και την 
Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια. Ο 
ίδιος ο συγγραφέας τίμησε την 
Ελλάδα δίνοντας το πρώτο πα-
ράδειγμα Αντίστασης στην Ευ-
ρώπη ενάντια στο φασισμό και 
τη βαρβαρότητα, κατεβάζοντας 
τη γερμανική σβάστικα από την 
Ακρόπολη και ανυψώνοντας τη 
γαλανόλευκη πάνω στον Παρ-
θενώνα, το σύμβολο του πολι-
τισμού.  
Ο Ελληνικός λαός και οι άνθρω-
ποι όλου του κόσμου θα τον θυ-
μούνται με αγάπη και ευγνωμο-
σύνη! Το όνομά του θα 
παραμείνει αθάνατο στον αιώνα 
τον άπαντα!

19η Μαΐου: Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Γράφει και επιμελείται  
ο Καθηγητής 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΛΗΣ 
 

353 χιλιάδες ψυχές ήταν τα 
θύματα της γενοκτονίας 
εις βάρος των Ποντίων 

της Μικράς Ασίας… Μια από τό-
σες γενοκτονίες που συνήθιζε 
το Οθωμανικό και κατόπιν Κε-
μαλικό κράτος ψάχνει δικαίωση 
και αναγνώριση… Και όταν μια 
Κυβέρνηση τον 21ο αιώνα δεν 
παραδέχεται τα λάθη του πα-
ρελθόντος -για τα οποία ουδε-
μία ευθύνη φέρει- τότε εύκολα 
και χωρίς ενδοιασμούς μπορεί 
να τα επαναλάβει στο μέλλον! 
 
Η Σουηδία (μη αποικιακό κατά 
το παρελθόν κράτος) αναγνώ-
ρισε την γενοκτονία των Πο-
ντίων χωρίς ιδιαίτερες δυσκο-
λίες. Πολλά όμως κράτη, ιδίως 
της Ευρώπης, θα δυσκολευ-
θούν να αναγνωρίσουν μια γε-
νοκτονία 353 χιλιάδων πολιτών, 
γιατί έχουν παρόμοιες σε μέγε-
θος στο «ενεργητικό» τους πρά-
ξεις, λόγω των αποικιών τους 
και της βίας με την οποία εκεί 
κυριάρχησαν. 
Ποιο πρώην αποικιακό κράτος 
θα αναγνωρίσει λοιπόν μια τέ-
τοια γενοκτονία; Μήπως η Γαλ-
λία (Βλέπε Αλγερία), το Βέλγιο 
(Βλ. Κονγκό), η Αγγλία (Βλ. Ιν-
δία), η Ολλανδία (Βλ. Δυτικές Ιν-
δίες) η Πορτογαλία (Βλ. Βραζι-
λία) η Ισπανία (βλ. Λατινική 
Αμερική) κ.α. Αν την αναγνωρί-
σει ίσως ανοίξει τον Ασκό του 
Αιόλου για πράξεις όμοιου με-
γέθους στο όνομα του επεκτα-
τισμού του ή της Καθολικής εκ-
κλησίας 
… 
Για να έχει επιτυχή έκβαση η 
προσπάθεια αναγνώρισης των 
γενοκτονιών αυτής της μορφής 
που διέπραξε η Τουρκία θα ήταν 
σκόπιμο Πόντιοι, Μικρασιάτες 
και Θρακιώτες που αγγίζουν τα 
1 εκ. θύματα της Τουρκικής θη-
ριωδίας, να ενωθούν και να επι-
διώξουν ένα ψήφισμα και μια 
αναγνώριση μιας γενοκτονίας 
εις βάρος του Ελληνισμού! 
 
 

Μετά τη Γενοκτονία των 
Αρμενίων το 1915, οι 
τούρκοι εθνικιστές υπό 

τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν 
πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό 
μπροστά τους για να εξολο-
θρεύσουν τους Ελληνοπόντι-
ους. 
Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνι-

σμού ζούσε στα βόρεια της Μι-
κράς Ασίας, στην περιοχή του 
Πόντου, μετά τη διάλυση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η 
άλωση της Τραπεζούντας το 
1461 από τους Οθωμανούς δεν 
τους αλλοίωσε το φρόνημα και 
την ελληνική τους συνείδηση, 
παρότι ζούσαν αποκομμένοι 
από τον εθνικό κορμό. Μπορεί 
να αποτελούσαν μειονότητα -το 
40% του πληθυσμού, αλλά γρή-
γορα κυριάρχησαν στην οικονο-
μική ζωή της περιοχής, ζώντας 
κυρίως στα αστικά κέντρα. 
 

Η οικονομική τους ανά-
καμψη συνδυάστηκε με 
τη δημογραφική και την 

πνευματική τους άνοδο. Το 
1865 οι Έλληνες του Πόντου 
ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, 
το 1880 σε 330.000 και στις αρ-
χές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 
700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 
σχολεία στον Πόντο, ενώ το 
1919 υπολογίζονται σε 1401, 
ανάμεσά τους και το περίφημο 
Φροντιστήριο της Τραπεζού-
ντας. Εκτός από σχολεία διέθε-
ταν τυπογραφεία, περιοδικά, 
εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, 
που τόνιζαν το υψηλό τους 
πνευματικό επίπεδο. 
Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορό-
σημο για τους λαούς της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρο-
νιά αυτή εκδηλώθηκε και 
επικράτησε το κίνημα των Νεό-
τουρκων, που έθεσε στον περι-
θώριο τον Σουλτάνο. Πολλές 
ήταν οι ελπίδες που επενδύθη-
καν στους νεαρούς στρατιωτι-
κούς για μεταρρυθμίσεις στο 
εσωτερικό της θνήσκουσας Αυ-
τοκρατορίας. 
Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους 
διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι 
έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό 
τους πρόσωπο, εκπονώντας 
ένα σχέδιο διωγμού των χρι-
στιανικών πληθυσμών και 
εκτουρκισμού της περιοχής, 
επωφελούμενοι της εμπλοκής 
των ευρωπαϊκών κρατών στο Α' 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό 
κράτος, απασχολημένο με το 
«Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε τη 
διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη 
μέτωπο με την Τουρκία. 
 

Οι Τούρκοι με πρόσχημα 
την «ασφάλεια του κρά-
τους» εκτοπίζουν ένα 

μεγάλο μέρος του ελληνικού 
πληθυσμού στην αφιλόξενη μι-
κρασιατική ενδοχώρα, μέσω 
των λεγόμενων «ταγμάτων ερ-
γασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). 

Στα «Τάγματα Εργασίας» ανα-
γκάζονταν να υπηρετούν οι άν-
δρες που δεν κατατάσσονταν 
στο στρατό. Δούλευαν σε λατο-
μεία, ορυχεία και στη διάνοιξη 
δρόμων, κάτω από εξοντωτικές 
συνθήκες. Οι περισσότεροι πέ-
θαιναν από πείνα, κακουχίες και 
αρρώστιες. 
Αντιδρώντας στην καταπίεση 
των Τούρκων, τις δολοφονίες, 
τις εξορίες και τις πυρπολήσεις 
των χωριών τους, οι Ελληνοπό-
ντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, ανέ-
βηκαν αντάρτες στα βουνά για 
να περισώσουν ό,τι ήταν δυνα-
τόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρ-
μενίων το 1915, οι τούρκοι εθνι-
κιστές υπό τον Μουσταφά 
Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο 
ανοιχτό μπροστά τους για να 
εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπό-
ντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο 
Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέ-
τυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια! 
 

Το 1919 οι Έλληνες μαζί 
με τους Αρμένιους και την 
πρόσκαιρη υποστήριξη 

της κυβέρνησης Βενιζέλου προ-
σπάθησαν να δημιουργήσουν 
ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό 
κράτος. Το σχέδιο αυτό μαται-
ώθηκε από τους Τούρκους, οι 
οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γε-
γονός για να προχωρήσουν 
στην «τελική λύση». 
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μου-
σταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβι-
βάζεται στη Σαμψούντα για να 
ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο 
άγρια φάση της Ποντιακής Γε-
νοκτονίας, υπό την καθοδήγηση 
των γερμανών και σοβιετικών 
συμβούλων του. Μέχρι τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή το 
1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχα-
σαν τη ζωή τους ξεπέρασαν 
τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστο-
ρικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους 
στις 350.000. 
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό 
σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυ-
γες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω 
στις 400.000 ήλθαν στην Ελ-
λάδα. Με τις γνώσεις και το 
έργο τους συνεισέφεραν τα μέ-
γιστα στην ανόρθωση του κα-
θημαγμένου εκείνη την εποχή 
ελληνικού κράτους και άλλαξαν 
τις πληθυσμιακές ισορροπίες 
στη Βόρειο Ελλάδα. 
Με αρκετή, ομολογουμένως, κα-
θυστέρηση, η Βουλή των Ελλή-
νων ψήφισε ομόφωνα στις 24 
Φεβρουαρίου 1994 την ανακή-
ρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα 
Μνήμης για τη Γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισμού.
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Η Στέλλα Καζαμία Ρωτού, δίνει συνέντευξη στη Σούλλα Ορφανίδου και στην «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», όπου μιλά για το έργο της, στην ποίηση και τη λογοτεχνία
Στέλλα Καζαμία Ρωτού

1. Από πότε ασχολείσαι με την ποίηση και 
ευρύτερα με τη λογοτεχνία; 
 
Στο σχολείο έγραφα καλές εκθέσεις αλλά δεν είχα 
ποτέ σκεφτεί ότι κάποτε θα επιχειρούσα να γίνω 
συγγραφέας. Διαβάζω ακατάπαυστα πάντα και 
παντού. Ανάμεσα σ’ εμένα και στη λογοτεχνία 
υπάρχει μια βαθιά αγάπη, μια κατανόηση, είναι 
ένα ατέρμονο ταξίδι, ένας έρωτας. Είναι μια δίο-
δος να προσεγγίσω και να εμπιστευτώ τον εαυτό 
μου. Νομίζω πως η συγγραφή και κυρίως η πε-
ζογραφία ήρθε στη ζωή μου όταν πια δεν θα μπο-
ρούσα να την αποφύγω. Όταν οι υπαρξιακές μου 
αγωνίες είχαν γίνει επιτακτικές και με πίεζαν τόσο 
πολύ που, αν δεν έγραφα, θα γινόταν έκρηξη 
εντός μου.  Είναι η ανάγκη μου για έκφραση αλλά 
και για επικοινωνία με τον αναγνώστη, τον οποίον 
εκτιμώ χωρίς να γνωρίζω προσωπικά. 
 
2. Πόσα και ποια βιβλία έχεις στο ενεργητικό 
σου; 
 
Εκτός από τη συμμετοχή μου σε δύο ανθολογίες 
διηγημάτων και μια ανθολογία ποίησης, το «Μέσ’ 
από τις θάλασσες» είναι η πρώτη μου ατομική 
συλλογή διηγημάτων που εκδόθηκε από τις εκ-
δόσεις Γκοβόστη τον Οκτώβριο του 2018 στην 
Αθήνα. Στα δεκατέσσερα διηγήματα, ποικίλης θε-
ματολογίας –τα περισσότερα με βιωματική αφε-
τηρία– πραγματεύομαι  κοινωνικά και ανθρώπινα 
ζητήματα καθώς και τα τραυματικά βιώματά μου 
από την εισβολή, την κατοχή και τη διαίρεση της 
πατρίδας μου. Κάποτε σε πρωτοπρόσωπη και 
κάποτε σε τριτοπρόσωπη αφήγηση, ανάμεσα στο 
όνειρο και στην πραγματικότητα,  ανακαλώ μνή-
μες, πειραματίζομαι με τη γλώσσα φωτογραφίζο-
ντας τη σύγχρονη εποχή αλλά και το απώτερο 
παρελθόν. 
Τον Οκτώβριο 2020 γεννήθηκε το «Μετέωρο Τα-
ξίδι», διηγήματα επίσης, από τις εκδόσεις Γκο-
βόστη και πάλιν. 

3. Ποιους λογοτέχνες ή ποιητές είχες και έχεις 
ως πρότυπα; 
 
Υπάρχουν αξιόλογοι συγγραφείς τόσο ξένοι όσο 
και Έλληνες. Είναι πολλοί για να αναφερθώ σε 
ονόματα. Τα τελευταία χρόνια βυθίζομαι ολοένα 
και περισσότερο στον κόσμο του διηγήματος που 
είναι και το είδος στο οποίο ιδιαίτερα αρέσκομαι. 
Βρίσκω ότι το  διήγημα και η μαγεία της μικρής 
φόρμας μου ταιριάζουν. Ο λόγος είναι συμπυ-
κνωμένος, αφήνει πολλές φορές τον αναγνώστη 
να φανταστεί, να βάλει τη δική του πινελιά και 
δεν κουράζει.  Η ποίηση είναι κάτι άλλο. Η ποίηση 
είναι έρωτας κρυφός, παντοτινός. 
 
4. Πόσο σε στήριζε/στηρίζει στο έργο σου η 
οικογένεια; 
 
Θεωρώ ότι τα μέλη της οικογένειάς μου σέβονται 
τον χρόνο και τον χώρο μου. Όσον αφορά στα 

δυο μου εγγονάκια, αυτά αξίζουν κάθε μου στιγμή. 
Είναι για μένα πηγή απροσμέτρητης αγάπης, 
έμπνευσης, χαράς, ξεκούρασης. Η οικογένεια εί-
ναι πάντοτε η προτεραιότητά μου, την στηρίζω 
και με στηρίζει. 
 
5. Πόσο χρόνο αφιερώνεις στη συγγραφή; 
 
Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται εξάσκηση για να 
εξελίσσεται το συγγραφικό ταλέντο, ωστόσο 
υπάρχουν περίοδοι που ενσυνείδητα κάνω ένα 
μικρό διάλειμμα. Όταν έχω  πολλές άλλες υπο-
χρεώσεις, απέχω από το γράψιμο. Σ’ αυτές τις 
περιόδους συνεχίζω να διαβάζω, παίρνω ανάσες 

και επανέρχομαι δυναμικά.  Δεν μπορώ να καθο-
ρίσω τον χρόνο που αφιερώνω στη συγγραφή. 
Κάθε φορά διαφέρει, ανάλογα με το τι θέλω να 
εξωτερικεύσω, να εκφράσω και πώς να επικοι-
νωνήσω. 
 
6. Ποιο είναι το τελευταίο βιβλίο που έγραψες; 
(ποιος ο τίτλος και το θέμα του); 
 
Το «Μετέωρο Ταξίδι», όπως έχω ήδη αναφέρει,  
είναι η δεύτερη συλλογή διηγημάτων μου και απο-
τελείται από τριάντα τέσσερις ιστορίες, οι περισ-
σότερες βιωματικές, που εξελίσσονται με διαρκή 
εναλλαγή εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, 
ενώ το υποσυνείδητο παίζει σημαντικό ρόλο. Στο 
βιβλίο αυτό ανταποκρίνομαι σε κλίσεις του εσω-
τερικού μου κόσμου ή θα τολμούσα να πω, κα-
ταγράφω την εσωτερική μου περιπέτεια. Σε κά-
ποιες ιστορίες με γοητεύει η απροσδιοριστία, το 

συγκεχυμένο, το φανταστικό, ενώ η αφήγησή μου 
είναι ρεαλιστική με κριτική αντιμετώπιση των πρα-
γμάτων. Κάποιες φορές εμπιστεύομαι το συ-
νειρμό, παίζω με τους χρόνους αλλά  προσπαθώ 
να προσεγγίσω τα πράγματα ρεαλιστικά. Αντι-
δρώντας στις προκλήσεις της εποχής αγωνιώ για 
τη μοίρα του ανθρώπου και ταυτόχρονα αγωνιώ 
και για τη δική μου μοίρα. 
Πιστεύω ότι τα δύο μέγιστα που κεντρίζουν το 
ενδιαφέρον στη λογοτεχνία είναι ο έρωτας και ο 
θάνατος. Προϋπόθεσή του θανάτου είναι η ζωή. 
Τον θάνατο τον έχω εκθειάσει. Νομίζω ότι σε επό-
μενο βιβλίο μου θα πρέπει να νικηφορήσει ο έρω-
τας, από τον οποίο προκύπτει η ζωή. 

7. Πόσο σημαντική είναι πιστεύεις η ομογέ-
νειά μας ανά τον κόσμο, ως πρεσβευτής στην  
εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του 
πολιτισμού μας; 
 
Η συμβολή της ελληνικής διασποράς είναι σημα-
ντική και πολύτιμη. Συμβάλλει όχι μόνο στην εξά-
πλωση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτι-
σμού μας αλλά και στην οικονομική, κοινωνική 
και πολιτική εξέλιξη του ελληνισμού γενικότερα. 
Οι Έλληνες ανά τον κόσμο τιμούν τα ήθη και τα 
έθιμά μας προσπαθώντας να διατηρήσουν την 
ταυτότητά τους και τον ελληνισμό στο εξωτερικό 
ζωντανό. Επίσης απαραίτητη και ανεχτίμητη είναι 
η συμβολή της ομογένειας στο κυπριακό πρό-
βλημα. Υπερασπίζονται με πάθος τις θέσεις μας 
στα εθνικά θέματα και αποτελούν πολύτιμο κε-
φάλαιο για την πατρίδα μας. Πολλές φορές νιώ-
θουμε ασφάλεια, γιατί έχουμε στο εξωτερικό πρε-
σβευτές των δικαίων μας, της γλώσσας και του 
πολιτισμού μας. Η ομογένεια ίσως να είναι το πιο 
γνήσιο κομμάτι του εαυτού μας. 
 
8. Πιστεύεις πως οι λογοτέχνες μας  είναι οι 
καλύτεροι πρεσβευτές και εκπρόσωποι του 
πολιτισμού μας και αν ναι, γιατί; 
 
Σίγουρα, ναι. Η γλώσσα μας, εκτός που είναι η 
ίδια η παράδοση και ο πολιτισμός μας,  είναι οι 
μνήμες και η ιστορική μας ταυτότητα. Είναι τα 
βιώματα, οι αξίες και οι εθνικές μας αντιλήψεις 
ανά τους αιώνες. Επομένως οι λογοτέχνες με 
όχημα τη γλώσσα μεταδίδουν και προάγουν τον 
πολιτισμό μας και συμβάλλουν στη διατήρηση 
και την εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας και του 
πολιτισμού μας, αφού θεωρούνται οι ευαίσθητοι 
δέκτες και πομποί των μηνυμάτων του λαού μας. 
 
9. Είναι ή δεν είναι απαραίτητο να διατηρήσει 
μια χώρα την πολιτιστική της ταυτότητα; 
 
Η παγκοσμιοποίηση σήμερα αποτελεί επικίνδυνο 
παράγοντα ισοπέδωσης των πάντων και εξάλει-
ψης των εθνικών διαφορών και της πολιτισμικής 
ιδιοπροσωπίας του καθενός μας.  Γι΄ αυτό επι-
βάλλεται η διατήρηση της  πολιτιστικής μας ταυ-
τότητας που είναι το σήμα κατατεθέν του λαού, 
της κουλτούρας, της ιστορίας, της παράδοσης 
και των εθίμων μας. Η πολιτιστική μας ταυτότητα 
είναι η εθνική μας ταυτότητα. 
 
10. Πώς θα μπορούσαν οι αναγνώστες να 
προμηθευτούν τα βιβλία σου; 
 
Στην Κύπρο και στην Ελλάδα τα βιβλία μου είναι 
στα βιβλιοπωλεία. Ωστόσο, όποιος επιθυμεί μπο-
ρεί να τα παραγγείλει διαδικτυακά από βιβλιο-
πωλεία, είτε κατευθείαν από τις εκδόσεις Γκοβό-
στη (https://www.govostis.gr) 
 
Συνέντευξη: Σούλλα Ορφανίδου
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Η συμβουλευτική μας υπηρεσία 
ιδρύθηκε το 1999 για τις ελλη-
νόφωνες κοινότητες του Enfield 
με βάση την αναγνωρισμένη 
ανάγκη για μια πολιτισμικά ευαί-
σθητη και γλωσσικά κατάλληλη 
ψυχολογική υποστήριξη. Οι πα-
ραπομπές που δημιουργήθη-
καν σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα επιβεβαιώνουν 
πρώτα απ 'όλα ότι η επικοινω-
νία κατανόησης στη γλώσσα 
κάποιου, με το παράλληλο σε-
βασμό στις πολιτιστικές διαφο-
ρές, είναι καθοριστικοί παράγο-
ντες για την 
αποτελεσματικότητα. Πράγματι, 
για εκείνους των οποίων η 
γλώσσα ήταν εμπόδιο και η 
προοπτική εύρεσης βοήθειας 
μέσω της χρήσης διερμηνέων 
ήταν αποθαρρυντική, αυτή η 
προσφερόμενη ευκαιρία συνέ-
βαλε επίσης θετικά στην μεί-
ωση του στίγματος που συνδέ-
εται με την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
Ομοίως, και για εκείνους τους 
γεννημένους Βρετανούς από τις 
εθνικές μας μειονότητες των 
οποίων οι παρουσιαζόμενες 
ανησυχίες έπρεπε να προσεγγι-
στούν με πολιτιστική κατανόηση. 
Κατά τη διάρκεια αυτών των τε-
λευταίων είκοσι δύο ετών, η 
υπηρεσία έχει δει πολλές αλλα-
γές με τις αρχές χρηματοδότη-
σης και τις εφαρμοσμένες απαι-
τήσεις, ενώ καταβλήθηκε 
μεγάλη προσπάθεια για τη δια-
τήρηση των πόρων της προκει-
μένου να προσφερθεί δωρεάν. 
Μετά την ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ψυχικής υγείας την πε-
ρασμένη εβδομάδα, η υπηρε-
σία μας διατηρεί την προσιτή 
πρακτική της και σε κάθε ευκαι-
ρία καταβάλλει μια συνεχή προ-
σπάθεια να ξεπεραστούν τα 
εμπόδια που σταματούν τους 
ανθρώπους από το να ζητούν 
βοήθεια. Από την άλλη πλευρά, 
η πολιτιστική ευαισθησία και κα-
τανόηση εφαρμόζονται σε μια 
πληθώρα θεμάτων που συχνά 
συνδέονται με ένα πιο ευρέως 
καθορισμένα θέμα της «διαφο-

ράς». Άτομα και οικογένειες 
φαίνονται απελπισμένοι στον 
αγώνα τους για να αντιμετωπή-
σουν και να αποδεχτούν μια 
επιλογή στη ζωή κάποιου που 
δεν είναι σύμφωνη με αυτό που 
είναι οικείο ή εννοείται, είτε στο 
πλαίσιο μιας καριέρας, ενός 
τρόπου ζωής, ενός συντρόφου 
ή άλλως. Τα μέλη της οικογέ-
νειας εν γένει αποδίδουν αυτά 
τα προβλήματα σε λόγους 
όπως στενή σκέψη, άγνοια, πεί-
σμα, έλλειψη κατανόησης, 
ισχυρά συστήματα πεποιθήσεων, 
φόβο, διαφορές γενεών, κοινω-
νική πίεση, στίγμα ή προκατά-
ληψη μεταξύ άλλων. Και πολλοί 
από αυτούς που επηρεάζονται 
από τέτοια ζητήματα μοιράζονται 
συχνά τις συναισθηματικές τους 
εμπειρίες τραυματισμού, απογοή-
τευσης, οργής, αποξένωσης ή 
απόρριψης. 
Πολιτιστικά ή όχι, μπορεί να 
έχουμε την τάση να επικεντρω-
θούμε περισσότερο στο πόσο 
διαφέρουμε από το άτομο που 
βρίσκεται δίπλα μας και δι-
καίως, περιμένουμε το σεβα-
σμό στη μοναδικότητά μας. 
Ωστόσο, αυτό που μας φέρνει 
κοντά είναι τα κοινά μας σημεία, 
οι ομοιότητες και οι γνήσιες 
προσπάθειές μας να είμαστε 
ανοιχτοί και πρόθυμοι να μά-
θουμε ο ένας από τον άλλο. Εί-
ναι πάντοτε λυπηρό να έχουμε 
μια πανδημία ή μια απώλεια 
ενός αγαπημένου προσώπου 
να μας θυμίζει τι πρέπει πρα-
γματικά να έχει σημασία στη 
ζωή. Ενώ μπορεί να βρεθούμε 
πιο εύκολα συμπαθητικοί σε 
αυτό που μπορούμε να συσχε-
τιστούμε, φτάνοντας με μια γνή-
σια προσπάθεια να κατανοή-
σουμε τις διαφορές μας, είτε 
ορίζονται πολιτισμικά είτε όχι, 
φέρνει την πραγματική ελπίδα 
για ουσιαστική αλλαγή στις δύ-
σκολες πορείες μας.” 
Antony Sigalas Psychothera-
pist for the Alpha Care Coun-
selling Services Tel: 
02083736287.

Προσεγγίζοντας τηv  
Διαφορά στην Ψυχική Υγεία

  
Αυτό το Σαββατοκυρίακο όπως είχαμε συ-
νηθίσει κάθε χρόνο, από το 1982 μέχρι και 
το 2019, θα βρισκόμασταν όλοι μαζί για την 
φεστβάλ του κρασιού, παρέα με την καλύ-
τερη διασκέδαση. Αυτή την χρονιά όπως 
και την περσινή, οι συνθήκες μας απέτρε-
ψαν να οργανώσουμε το Φεστιβάλ λόγω 
της πανδημίας. Τo Φεστιβάλ Κυπριακού 
Κρασιού το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός 
για τους ομογενείς σε όλο το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φε-
στιβάλ που διοργανώνουν Κύπριοι ανά τον 
κόσμο και προβάλλει την παράδοση, τα 
έθιμα και τις γεύσεις της Κύπρου, σε ένα 
διαμορφωμένο χώρο που κάθε χρόνο φτιά-
χνει η ομάδα της Παροικιακής με κέφι και 
μεράκι.  
Δυστυχώς όμως και η χρονιά αυτή η παν-
δημία έχει σταθεί εμπόδιο στη διασκέδαση 
του κόσμου και ενώ έχουν αρχίσει οι χαλα-
ρώσεις δεν επιτρέπεται ακόμη, η συγκέ-
ντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων 
όπως συνηθίζεται στο Φεστιβάλ Κυπριακού 
κρασιού. Παρ’ όλα αυτά ευχόμαστε ότι με 
τους εμβολιασμούς και την υπέρμετρη προ-
σοχή του κόσμου θα ξεπεραστεί σύντομα 
και θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, να χορέ-
ψουμε, και με τραγούδια και χορούς να δια-
σκεδάσουμε όπως σας έχουμε συνηθίσει 
όλα αυτά τα χρόνια! Η παροικία μας δυστυ-
χώς έχει μετρήσει τις δικές της ανθρώπινες 
απώλειες, και το φεστιβάλ κυπριακού κρα-
σιού έχει χάσει από την πανδημία ένα εξαι-
ρετικό συνεργάτη και πάνω απ'όλα καλό 
άνθρωπο, τον Νεόφυτο Νικολάου, κάτι που 
θλίβει όλους μας και θέτει ως προτεραιότητα 
μας την συνέχιση της διασφάλισης της 
υγείας όλων των ανθρώπων και την υπό-
σχεση ότι, παρά την ακύρωση του φεστιβάλ 

και αυτή την χρονιά, με την υπακοή και την 
συνέχιση των εμβολιασμών, σύντομα θα 
ξανανταμώσουμε. 
Η ιστορία του Φεστιβάλ Κυπριακού Κρα-
σιού 
Όλα ξεκίνησαν  το 1982 όταν η Διαχειριστική 
Επιτροπή, με επικεφαλής τον τότε διευθυ-
ντή της εφημερίδας  Κυριάκο Τσιούπρα, άρ-
χισαν να ασχολούνται με διάφορους τρό-
πους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
οικονομικών προβλημάτων που ταλάνιζαν 
την εφημερίδα. Μετά από την αρχική ιδέα 
που έθεσε ο Ανδρέας Τσιαλούφας λέγοντας 
την ατάκα «γιατί όχι ένα παζάρ!», άρχισαν 
οι συζητήσεις και το πρώτο Παζάρ βρέθηκε 
στην διαδικασία οργάνωσης του. Επρόκειτο 
για μόνο μια μέρα στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, το στέκι όλων των Κυπρίων του 
Λονδίνου. Mε πολύ μεράκι και σκληρή δου-
λειά το πρώτο παζάρι, στέφθηκε με επιτυ-
χία, καθώς η κοσμοσυρροή αλλά και τα 
έσοδα, ήταν πολύ πέραν του αναμενόμε-
νου, ενώ κανένας δεν είχε μείνει παραπο-
νεμένος. Η εξαιρετική επιτυχία του παζάρ 
από την πρώτη απόπειρα, έδωσε στους 
διοργανωτές τροφή για πολλές σκέψεις και 
νέες ιδέες για βελτίωση του. Έτσι χρόνο με 
το χρόνο, όλο και κάτι προστίθετο στην 
διοργάνωση, περισσότερα προϊόντα, μεγα-
λύτερη ποικιλία, καλύτερη ποιότητα, πιο ξέ-
φρενη διασκέδαση και σιγά σιγά από μια 
απλή ιδέα, το παζάρ μετονομάστηκε σε Φε-
στιβάλ Κυπριακού Κρασιού και έγινε ολό-
κληρος θεσμός, ενώ πλέον αποτελεί την 
μεγαλύτερη εκδήλωση Κυπρίων στο εξω-
τερικό. 
Μετά το κοινοτικό κέντρο, καθώς ο κόσμος 
που ακολουθούσε το φεστιβάλ αυξανόταν, 
η διοργάνωση άρχισε να γίνεται στο Αle-

xandra Palace ενώ τα τρία τελευταία χρόνια 
στο Lee Valley, πάντοτε υπό την αιγίδα της 
Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας στο Λoν-
δίνο. 
Ακύρωση Φεστιβάλ Κυπριακού Κρα-
σιού 2021 
Άννα Βίσση, Γλυκερία, Νταλάρας, Πλούταρ-
χος, Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλενα Παπα-
ρίζου, Πέγκυ Ζήνα ήταν κάποιοι από τους 
καλλιτέχνες που εμπλούτισαν τις γεμάτο 
παράδοση και με καλό κυπριακό κρασί βρα-
διές μας, όλα αυτά τα χρόνια. 39 ολόκληρα 
χρόνια τώρα, οι δυσκολίες που προέκυψαν 
στις διαδικασίες διοργάνωσης του φεστιβάλ 
του κρασιού, ήταν αμέτρητες, τόσο στις επι-
λογές αλλαγής χώρου που προέκυψαν, η 
οικονομική στήριξη που χρειαζόταν για την 
προετοιμασία του φεστιβάλ, όσο και η επι-
λογή των καλλιτεχνών που αρκετές φορές 
υπήρξαν δυσκολίες και έκτακτες αλλαγές. 
Παρόλα αυτά, πάντα με την βοήθεια της 
παροικίας, εθελοντών αλλά και από διάφο-
ρους φορείς και υπουργεία από την Κύπρο, 
κατάφερναν το καλύτερο δυνατό αποτέλε-
σμα. Άλλωστε και για αυτό πολλοί αξιωμα-
τούχοι από την Κύπρο έδιναν το παρών 
τους κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ. Παρ’όλα 
αυτά η μάχη με τον κορωνοιό όλο αυτό τον 
καιρό ήταν άνιση. Η ακύρωση του Φεστιβάλ 
Κυπριακού Κρασιού για δεύτερη χρονιά, εί-
ναι κάτι που θα λείψει σε όλους, αλλά ευ-
χόμαστε ότι σύντομα με υγεία θα ξαναβρε-
θούμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε να 
χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να φάμε 
και να πιούμε γεύσεις από την Κυπριακή 
παράδοση. 

Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ  21:30  
Μάθε Παιδί μου Γράμματα 
(1981).  
Σάτιρα με 
τους Βα-
σίλη Δια-
μ α ν τ ό -
π ο υ λ ο , 
Άννα Μαντζουράνη, Νίκο Κα-
λογερόπουλο, Κώστα Τσά-
κωνα. Ο Περικλής Παπαχρι-
στόφορος, γυμνασιάρχης της 
ιστορικής κωμόπολης όπου 
διαμένει, υποδέχεται την κα-
θηγήτρια Ελπίδα την οποία 
μόλις παντρεύτηκε. 
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ  23:05  
Κρουαζιέρα στην Ρόδο 
(1960). Κωμωδία με τους Λά-
μπρο Κωνσταντάρα, Ντίνα 
Τριάντη, Κώστα Κακκαβά, 
Βούλα Χαριλάου, Σταύρο Ξε-
νίδη, Μιράντα,  Ντόρα Κωστί-
δου, Κούλη Στολίγκα και Βαγ-
γέλη Πλοιό.  Ο Πέτρος Ράμπο 
έχει χάσει όλη την περιουσία 
του, χωρίς όμως να έχει απο-
γοητευτεί έστω και μια στιγμή. 
Μαζί με τον Τάκη εγκαθίσταται 
σε μεγάλο ξενοδοχείο της Ρό-
δου και παριστάνει τον μεγάλο 
επιχειρηματία, ελπίζοντας να 
γνωριστεί με κάποια πλούσια.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΙΟΥ  
21:30        
Ένας Άνδρας με Συνείδηση 
(1967). Μελόδραμα με τούς 
Νίκο Ξανθόπουλο, Καίτη Πα-
πανίκα, Κατερίνα Βασιλάκου, 
Τζόλη Γαρπή, Δήμο Σταρένιο. 
Ο Στέλιος, ορφανός και τίμιος 
βιοπαλαιστής από τη Θεσσα-
λονίκη, αγαπάει και θέλει να 
παντρευτεί την Καίτη, αλλά η 
μητέρα της δεν τον θέλει για 
γαμπρό.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΙΟΥ  
22:50        
Ληστές και Ασφα...λιστές 
(1986). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Σπύρο Καλο-
γήρου, Πουλχερία Λουκά, 
Πάνο Κορκότα και Μαρία 
Ιωαννίδου. Ο Αντώνης, υπάλ-
ληλος συνεργείου μένει άνερ-
γος, μετά από μια μεγάλη 
πυρκαγιά που προκάλεσε 
κατά λάθος ο ίδιος στο συνερ-
γείο. Ένας ασφαλιστής προ-
σπαθεί να τον πείσει να αλλά-
ξει επάγγελμα για να φύγει 
απ΄ την ανεργία, όμως εκείνος 
δεν πείθεται τόσο εύκολα γιατί 
δεν συμπαθεί τους ασφαλι-
στές.         
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΜΑΙΟΥ  
12:25        

Διαμάντια στο Γυμνό σου 
Σώμα (1972). Δράμα με τους 
Ανδρέα  Μπαρκούλη, Ελένη 
Ανουσάκη, Κώστα Ρήγα, 
Στάθη  Ψάλτη. Μια τέως 
πόρνη, η Μπέλλα, κουμαντά-
ρει τώρα ένα φτηνό ξενοδο-
χείο στον Πειραιά και κάποια 
μέρα ανακαλύπτει ότι ένας 
από τους ενοίκους, ο Γαρ-
μπής, κρύβει στο δωμάτιό του 
διαμάντια.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΙΟΥ  21:20  
Σταυραετοί στα Μετέωρα 
(1970). Δραμα-
τική περιπέτεια 
με τους Ερρίκο 
Μπριόλα, Ίλια 
Λιβυκού, Λαυ-
ρέντη Δια-
νέλλο, Γιώργο Τζωρτζή, 
Γιώργο Οικονόμου. Στη Θεσ-
σαλία του 19ου αιώνα, ένας 
Τούρκος λήσταρχος, και η 
συμμορία του, θα απαγάγουν 
μια Ελληνίδα.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΙΟΥ  22:40  
Πανδώρα (2007). Κοινωνική 
ταινία με τους Γιάννο Περλέ-
γκα, Θεοδώρα Τζήμου, Γιάννη 
Στάνκογλου, Σοφία Ολυμπίου,  
Γκέισι Ζίου, Θεοδώρα Τζήμου. 
Ο Μάνος, ήταν ακόμα εξορία 
όταν στο χωριό εμφανίστηκε 
ξαφνικά μια ελληνοαμερικάνα-
η Πανδώρα-που, όπως κι η 
μυθική συνονόματή της, έφερε 
την καταστροφή. Ο Κωστής 
την ερωτεύθηκε, και στη μικρή 
κοινωνία του χωριού, που 
έζησε για λίγο την ψευδαί-
σθηση μιας αλλαγής, τα ήθη 
άρχισαν ν' αλλοιώνονται.  
KYΡIAKH 30 ΜΑΙΟΥ  22:35  
Το Πουλί της Κύπρου 
(2014). Κωμωδία με τους 

Αντώνη Κατσαρή, Μάριο Δη-
μητρίου, Λώρη Λοιζίδη, Βίκη 
Χατζηβασίλειου, Κατερίνα Κα-
ραβάτου, Φώτη Γεωργίδη. 
Πρόκειται για κωμωδία δρά-
σης (Action comedy) , στην 
οποία πρωταγωνιστούν πολ-
λοί Κύπριοι και Ελλαδίτες ηθο-
ποιοί. Η ταινία ασχολείται με 
την κρίση και τα συνεπακό-
λουθά της μέσα από μια 
άκρως συναρπαστική και συ-
νάμα ξεκαρδιστική οπτική γω-
νία.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΙΟΥ  21:05  
Και Μαζί και Μόνος (1995). 
Θέατρο – Κωμωδία με τους 
Βασίλη Τσιβιλίκα, Παύλο 
Ευαγγελόπουλο, Άννα Κα-
λουτά, Μαριάννα Τουμασά-
του, Ηρώ Μουκίου. Ο Γιώρ-
γος, ένας εργένης φοβάται 
πολύ τον γάμο αλλά και την 
φίλη του, η οποία του κάνει 
διάφορες σκηνές ζηλοτυπίας. 
όταν  βρίσκει στο πορτοφόλι 
του την φωτογραφία μιας 
όμορφης γυναίκας. 
ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:00  
Στο Δάσκαλο μας με Αγάπη 
(1969). Κοινωνικό δράμα με 
τους Άγγελο Αντωνόπουλο, 
Νίκη Τριανταφυλλίδη, Βασι-
λάκη Καίλα, Γιάννη Αργύρη. 
Ένας νεαρός δάσκαλος φτάνει 
στο απομακρυσμένο και σχε-
δόν ερειπωμένο από την με-
τανάστευση χωριό Αγρά-
μπελη. Θα προσπαθήσει να 
προσφέρει στα παιδιά μόρ-
φωση, αλλά και να γεφυρώσει 
τις διαφορές των κατοίκων, οι 
οποίες ξεκινούν από τις ραδι-
ουργίες ενός ισχυρού γαιοκτή-
μονα. 

ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:3  
Το Μελαχροινάκι (1983). 
Κωμωδία με την Τέτα Ντού-
ζου, Χρήστο Κάλοου και 
Στέλλα Κωνσταντινίδου.  Ο 
τζόγος και ο ιππόδρομος είναι 
τα μοναδικά πάθη στη ζωή 
ενός πολιτικού μηχανικού μέ-
χρι τη στιγμή που εμφανίζεται 
εκείνη. Νέα και πανέμορφη, 
εμφανίζεται τις πιο απίθανες 
στιγμές και εξαφανίζεται αμέ-
σως μετά, ενώ οι προσπά-
θειές του να την κατακτήσει, 
τον μπλέκουν σε περιπέτειες 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ  20:50  
Φτωχό μου Σπουργιτάκι 
(1965). Αισθηματική κωμωδία 
με τους Νίκο Σταυρίδη, Σάσα 
Σοφού, Έφη Οικονόμου, 
Θάνο Μαρτίνο, Νανά Σκιαδά, 
Ράλλη Αγγελίδη, Χρήστο 
Πάρλα. Ένας πλούσιος και 
αργόσχολος νέος που λανσά-
ρεται ως ζωγράφος συναντάει 
μια φτωχή και ευγενική κο-
πέλα, την οποία προσλαμβά-
νει ως μοντέλο του.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:05  
Το Δίδυμο της Συμφοράς 
(1989). Κωμωδία 
με τους Θανάση 
Βέγγο, Παύλο 
Χαικάλη, Αθηνό-
δωρο Προύσαλη, 
Ζάνο Ντάνια και 
Περικλή Μα-
τσούκα. Δυο φτω-
χαδάκια, ο Θανά-
σης και ο Παναγός δουλεύουν 
το πρωί στα λιπάσματα αλλά 
το μεροκάματο δεν τους φτά-
νει. Αποφασίζουν λοιπόν να 
δουλέψουν και τη νύχτα ως 
σερβιτόροι σε ένα κέντρο δια-
σκέδασης.  
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ΠΕΜΠΤΗ 27/5 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας   
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05  Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/5 
7.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι θέμα υγείας  
19.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας   
13.35 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Ειδήσεις  και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00  Χρονογράφημα (Ε) 
10.30  Γυναίκα της Κύπρου  
12.15 Προσωπογραφίες 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Χρονογράφημα 
20:00 Ταινία «Sunrise in 
Kimmeria» 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι  
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/5 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-

λούδας 
ΤΡΙΤΗ 01/06 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 

ΤΕΤΑΡΤΗ 02/06 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας  
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast. 
10:00 Ligo Prin To Mesimeri 13:00 
Τραγούδια από τον Ελληνικό 
Κινηματογράφο 14:00 Απογευ-
ματινή απόλαυση με τον 
Γιάννη Κυριακίδη 16:00 Home-
Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
19:00 Alternate #Community-
Chest or #Throwback  21:00  
Music Biography  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Γιάννης Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με την Κατερίνα Νεο-
κλέους 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 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 #Fri-
dayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 The Big Greek 
Breakfast με τη Σούλλα Βιολάρη 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τον Βασίλη Παναγή 12:00  
Laikο Αpogevma με την Άντρεα 
Γερολέμου 14:00 Σαββατοκυ-
ρίακο στον LGR  με την Κατερίνα 
Νεοκλέους16:00 Στέλιος Σιδερί-
δης #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 Επι-
λογές 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάν-
νου 16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sun-
day με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00 
In The Mix Nightshift  
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση    με 
το βασίλη Παναγή 17:00 Home-
Run 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 Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυρια-
κίδη 16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Scandalous 21:00 Tony Neophy-
tou #ThirstyThursday 22:00 
#TuesdayTunes ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Πιέρ Πέτρου 
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη  19:00 Μιχάλης Γερμα-
νός #WednesdayWisdom 21:00 
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWed-
nesday

ΠΕΜΠΤΗ 27 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 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλλα Χριστοδούλου  
21:30 Ελληνική Ταινία: Μάθε Παιδί 
μου Γράμματα  
23:05 Ελληνική Ταινία: Κρουαζιέρα 
στην Ρόδο  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 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: Ένας Άν-
δρας με Συνείδηση  
22:50 Ελληνική Ταινία: Ληστές και 
Ασφα...λιστές  
00:25 Ελληνική Ταινία: Διαμάντια 
στο Γυμνό σου Σώμα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 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: Ο 
Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί την δημο-
φιλή κωμικό Χρύσα Κατσαρίνη. Η 
Χρύσα μιλά για την ενασχόληση της 
με το stand up comedy, την ζωή στην 
περίοδο της πανδημίας και την ση-
μασία του χιούμορ στην ζωή μας. 
20:35 Ακάλυπτος S2E20 
21:20 Ελληνική Ταινία: Σταυραετοί 
στα Μετέωρα  
22:40 Ελληνική Ταινία:  Πανδώρα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  

19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου.  
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή:  
22:35 Ελληνική Ταινία: Το Πουλί της 
Κύπρου  
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΙΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Και 
Mαζί και Mόνος  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 1 IOYNIOY 
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: Στο Δάσκαλο 
με Αγάπη  
22:30 Ελληνική Ταινία: Το Μελα-
χροινάκι  
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 IOYNIOY 
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: Φτωχό μου 
Σπουργιτακ́ι  
22:05 Ελληνική Ταινία:  ο Δίδυμο της 
Συμφοράς 
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Premier League: Λίβερπουλ και Τσέλσι  
πήραν τα εισιτήρια για το Champions League  

Ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε  
κυπελλούχος Ελλάδας  
κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 2-1  

O ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυ-
μπιακό με 2-1 στον τελικό του 
Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ 
και κατέκτησε το 8ο Κύπελλο 
στην ιστορία του και το τέταρτο 
τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Χρυσή αναδείχθηκε για τον «δι-
κέφαλο του Βορρά» η είσοδος 

του  Κρμέντσικ στο 81ο λεπτό, 
αφού στο 90’ πέτυχε το νικητή-
ριο γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 
με πέναλτι του Βιεϊρίνια στο 
36ο λεπτό, ενώ οι πρωταθλη-
τές είχαν ισοφαρίσει ο Εμβιλά 
στο 50ο λεπτό.

Λίβερπουλ και Τσέλσι ήταν οι 
μεγάλες «κερδισμένες» της 
38ης και τελευταίας αγωνιστικής 
της Premier League καθώς κα-
τάφεραν να ολοκληρώσουν τη 
σεζόν στην 3η και 4η θέση που 
οδηγούν στο Champions 
League της επόμενης περιό-
δου. 
  
Οι κόκκινοι νίκησαν με 2-0 την 
Κρίσταλ Πάλας και τερμάτισαν 
3οι μετά από πέντε συνεχόμε-
νες νίκες. Η δε Τσέλσι αν και ητ-
τήθηκε με 2-1 απ` την αδιάφορη 
Άστον Βίλα και μέχρι το 76ο λε-

πτό ήταν εκτός Champions 
League, πήρε εντέλει το 4ο «ει-
σιτήριο» χάρις στο μεγάλο «δι-
πλό» της Τότεναμ με 4-2 επί της 
Λέστερ, η οποία έμεινε στην 5η 
θέση και στο Europa League. 
  
Στον αντίποδα, η Τότεναμ με το 
εμφατικό πέρασμά της από το 
«King Power Stadium», πρό-
λαβε την 7η θέση που οδηγεί 
στο Conference League της 
νέας σεζόν, και άφησε στην 8η 
θέση και εκτός Ευρώπης την 
Άρσεναλ για πρώτη φορά μετά 
από 25 χρόνια. 

Τα αποτελέσματα της 38ης και 
τελευταίας αγωνιστικής στην 
Premier League και η τελική 
βαθμολογία έχουν ως εξής: 
  
Άρσεναλ-Μπράιτον           2-0 
Άστον Βίλα-Τσέλσι             2-1 
Φούλαμ-Νιούκαστλ            0-2 
Λιντς-Γουέστ Μπρομ         3-1 
Λέστερ-Τότεναμ                 2-3 
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας 2-0 
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον   5-0 
Σέφιλντ Γιουν.-Μπέρνλι     1-0 
Γουέστ Χαμ-Σαουθάμπτον  3-0 
Γουλβς-Μάντσεστερ Γ.      1-2 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 
38 αγώνες) 
 
Μάντσεστερ Σίτι                86  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions 
League 
Μάντσεστερ Γιουν.             74  
--Champions League-- 
Λίβερπουλ                          69  
--Champions League-- 
Τσέλσι                                   67 
--Champions League-- 
 
Λέστερ                       66  
--Europa League-- 
Γουέστ Χαμ                  65  
--Europa League-- 
 
Τότεναμ                 62  
--Conference League-- 
 
Άρσεναλ                                61 
Λιντς                         59 
Έβερτον                  59 
Άστον Βίλα                    55 
Νιούκαστλ                       45 
Γουλβς                          45 
Κρίσταλ Πάλας                  44 
Σαουθάμπτον                 43 
Μπράιτον                   41 
Μπέρνλι                    39 
-------------------- 
Φούλαμ                    28 
--Υποβιβάστηκε-- 
Γουέστ Μπρομ                    26 
 --Υποβιβάστηκε-- 
Σέφιλντ Γιουν.               23  
--Υποβιβάστηκε—

ΚΟΠΑ λιγκ 

Κατάκτηση του τίτλου στην 
Λιόν, από τον Στέφανο Τσι-
τσιπά σε αντίθεση με τον πρό-
ωρο αποκλεισμό του Ντόμινικ 
Τιμ, μείωσε τη μεταξύ τους δια-
φορά στην παγκόσμια κατά-
ταξη κάτω από τους 1.000 βαθ-
μούς. 
Πιο αναλυτικά η απόσταση που 
χώριζε τον Νο4 του κόσμου 
από τον Νο5, πριν από το 
τουρνουά της Λυών ήταν στους 
1.415 βαθμούς και πλέον, μετά 
από τον τελικό της Κυριακής, 
έχει υποχωρήσει στους 945, 
κάτι που σημαίνει ότι το Παρίσι 
γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον... 

Από εκεί και πέρα το τοπ 10 
παρέμεινε σταθερό χωρίς αλ-
λαγές για μία ακόμη εβδομάδα 
και θα πάρει έτσι μέχρι την πρε-
μιέρα του κυρίως ταμπλό στο 
γαλλικό όπεν την ερχόμενη Κυ-
ριακή. 
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος 
θα αγωνιστεί αυτή την εβδο-
μάδα στο τουρνουά του αδερ-
φού του, Τζόρτζε στο Βελιγράδι, 
παραμένει στην κορυφή με 
11.063 βαθμούς, ο Ντανιίλ Με-
ντβέντεφ ακολουθεί στο Νο2 με 
9.793, ενώ ο Ράφα Ναδάλ είναι 
στο Νο3 με 9.630 βαθμούς.

Στον τελικό της Λιόν ο Τσιτσιπάς

Ήταν ημέρα πρωταθλήματος  
KOΠA, η περασμένη Κυριακή, 
με τα σενάρια για ανακοίρηξη 
πρωταθλήτριας την Ανόρθωση 
αν κερδίσει τον αγώνα με την 
Παντέλ και την Κώμη Κεπήρ 
εάν νικήσει τον αγώνα με την 
Ομόνοια. 
Ο πρώτος αγώνας ήταν Kώμη 
Κεπίρ - Ομόνοια, όπου οι πρά-
σινοι κατάφεραν το 2-0. 
Και τα δύο γκόλ προήλθαν από 
κόρνερ. Το πρώτο τους γκολ 
έφτασε μετά από μια αναμέ-
τρηση από τον Ομόνε και το 
δεύτερο από μια άμεση γωνία 
από το Vedat. 
Οπότε η Ανόρθωση πήγε στο 

παιχνίδι τους με την Παντέλ ως 
πρωταθλήτρια, με τον προπο-
νητή τους Ντίνο Ιπποκράτους 
να είναι περήφανος και πήγε 
στο παιχνίδι με χαρούμενη διά-
θεση. 
Η Παντέλ δυσκόλευε τους νέους 
πρωταθλητές με αμφότερες τις 
πλευρές να διεκδικούν πιθανό-
τητες και το πρώτο ημίχρονο να 
τελειώνει 0-0. 
Το δεύτερο ημίχρονο και οι δύο 
ομάδες είχαν περισσότερες πι-
θανότητες, έτσι ώστε η Ανόρ-
θωση με τον επιθετικό τους 
Andre McCollins να διαδραμα-
τίζει εξέχοντα ρόλο. Χτύπησε τη 
θέση από την άκρη του κουτιού 

και στη συνέχεια ένα μεγάλο 
ελεύθερο λάκτισμα από αυτόν 
σώθηκε υπέροχα από τον τερ-
ματοφύλακα της Pantel. 
Στη συνέχεια, ο Aντρέ δέχτηκε 
την μπάλα στην άκρη του κου-
τιού και προχώρησε και έβαλε 
την μπάλα να περάσει στη δεξιά 
πλευρά του τέρματος. 
Το δεύτερο γκολ ήρθε από τον 
Βασ Χρυσίκο μετά από καλή 
ομαδική εργασία για να κάνει η 
Ανόρθωση το 2-0. 
Η Ακάνθου με μόλις 1 βαθμό 
από την εξασφάλιση του τίτλου 
KOPA League Division 2 για 
πρώτη φορά στην ιστορία του 
έδωσε τον τόνο όλη την εβδο-
μάδα. H Aκανθού ξεκινώντας 
είχε το μερίδιο των λιονταριών  
με την Omonia Youth να εργά-
ζεται σκληρά για να παραμείνει 
στο παιχνίδι. Δεν πέρασε πολύς 
καιρός από τότε που η Ακάνθου 
πήρε το προβάδισμα από τον 
Τσάρλι Γεωργίου, αντιδρώντας 
ταχύτερα για να σουτάρειι την 
μπάλα στο πίσω μέρος του δι-
χτυού στο σήμα των 10 λεπτών 
έγινε το  
0 - 1. Η Ακάνθου βρέθηκε στο 0 

- 2 μετά από 30 λεπτά στο παι-
χνίδι, όταν ο Τζορτζ Λαταγιά 
ανέβηκε για να ανοίξει την κάτω 
γωνία του γηπέδου. Η Ακάνθου 
που βελτιώνεται με αυτοπεποί-
θηση στην μπάλα, κέρδισε ένα 
πέναλτι στο σκορ των 45 λε-
πτών, το οποίο κατέλειξε στα δί-
κτυα του τερματοφύλακα της, 
Harvey Simpson HT 0 - 3. Το 
δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με 
την Akanthou να ανεβαίνει σε 
ένα άλλο επίπεδο και να δείξει 
μερικά εκπληκτικά ξόρκια ατο-
μικής και ομαδικής λαμπρότη-
τας με τα τελικά γκολ που προ-
έρχονται από τον Brandon 
Dujon και τον George Lataaya. 
Οι παίκτες της Aκανθού θα συμ-
φωνήσουν ότι έπαιξαν καλύτερα 
με 10 παίκτες και η Omonia 
Youth καλύτερα από κάθε πε-
ρασμένη εβδομάδα. 
Ο Παναθηναϊκός νίκησε την 
Cinar 3-2 με τον Andrew Yi-
akoumi να σκοράρει δύο γκόλ 
και τον Farly να σκοράρει το 
άλλο. Τα γκόλ των Cinars έγιναν 
από τους Zane & Karim.

Κυπριακό ποδόσφαιρο
Ο Εθνικός Άχνας επικράτησε 
με 5-0 της Καρμιώτισσας για 
την 13η αγωνιστική των Πλέι 
Οφ στο 2ο γκρουπ του πρωτα-
θλήματος ποδοσφαίρου.  
Τα γκολ για την ομάδα της 
Άχνας πέτυχαν οι Ηλία, Κου-
μής, Κκολός και Παπαγεωρ-
γίου. Ο Εθνικός βρίσκεται 
πλέον στους 49 βαθμούς και 
στους 24 η Καρμιώτισσα. 
Νέα Σαλαμίνα 
Μετά από δέκα χρόνια συνε-
χούς παρουσίας στην Α` Κατη-
γορία και συγκεκριμένα από την 
ποδοσφαιρική περίοδο 2011-
2012, η Νέα Σαλαμίνα υποβι-
βάζεται στη Β` Κατηγορία. Η 
καταδικαστική ήττα για τη Νέα 
Σαλαμίνα ήρθε το απόγευμα 
της Τρίτης, με 4-1 εντός έδρας 
από τη Δόξα. Με τη νίκη της 
αυτή, η Δόξα ανέβηκε στους 48 
βαθμούς ενώ η Νέα Σαλαμίνα 
έμεινε στους 40 και ενώ απο-
μένει μόνο μια αγωνιστική για 
την ολοκλήρωση του Πρωτα-
θλήματος Cyta. 

Η Δόξα εξασφάλισε την παρα-
μονή της στην Α` Κατηγορία 
ενώ, από τις προηγούμενες 
αγωνιστικές είχε γίνει γνωστός 
ο υποβιβασμός της Καρμιώτισ-
σας, του Ερμή και της Ε.Ν. Πα-
ραλιμνίου. 
Βαθμολογία: Πάφος FC 63, 
ΑΠΟΕΛ 57, Εθνικός Άχνας 49, 
Δόξα Κατωκοπιάς 48, Νέα Σα-
λαμίνα 40, Ερμής Αραδίππου 
38, ΕΝ Παραλιμνίου 34, Καρ-
μιώτισσα Πολεμιδιών 24 βαθ-
μούς. 
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Παρασκευή 28.05.2021 
16:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 
– Νέα Σαλαμίνα 
18:30 ΑΠΟΕΛ – Ερμής Αραδίπ-
που 
Σάββατο 29.05.2021 
16:00 Πάφος FC – Εθνικός 
Άχνας 
18:00 Δόξα Κατωκοπιάς – ΕΝ 
Παραλιμνίου
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Parliamentary elections in 
Cyprus - how to vote in the UK

The 2021 Parliamentary Elections  
in Cyprus are taking place this 
Sunday 30 May.  

Around 1850 people have registered to 
vote in the United Kingdom. 

Four polling stations have been set up in 
London - two at the Cyprus High Commission 
(13 St. James's Square, London SW1Y 4LB) 
and two at the Cypriot Community Centre 
in Wood Green (Earlham Grove, London 
N22 5HJ). They will operate between 8am 
and 4pm, with a half-hour lunch break at 
noon. 

If you are registered to vote in the UK, 
you must bring along your ID or ballot paper 
(passport is NOT accepted).  

You should wear a face mask, unless   
exempt, and will be asked to disinfect your 
hands when entering the polling station.  

A maximum of four voters will be able to 
enter the polling stations at any one time, 
therefore, it is requested you demonstrate 
patience and understanding whilst following 
the instructions of the presiding officer and 
security staff. 

Similarly, working staff, candidate and 

media representatives entering any polling 
station, are required to wear a protective 
face covering during their stay. 

In addition they must present ONE of the 
following: 

- a negative Covid-19 rapid antigen test 
taken within 24 hours 

- a valid Covid-19 vaccination certificate 
indicating they have received both doses 
and that 7 days have elapsed since the   
last dose 

- proof they have contracted Covid-19 in 
the past 6 months 

Please note that voters who wear a         
face covering displaying the name or logo 
of a political party / candidate, or any other 
element that indicates their preference for 
a particular coalition, will NOT be permitted 
entry to the polling station. 

 
Vote battle intensifies  
 

Political parties intensified their efforts on 
Tuesday to gain the support of voters. 

Ministers of Finance Constantinos Petri-
des and Labour Zeta Emiliniades replied 

to Democratic Party (DIKO) President      
Nicolas Papadopoulos’ criticism, saying that 
he is conducting a “daily misinformation 
campaign” on the handling of the pandemic.  

On his part, Director of the President’s 
press office Victoras Papadopoulos called 
opposition AKEL to tell the Cypriot people 
whether it will contribute constructively in 
the effort to implement reforms so that the 
recovery plan’s goals can be achieved          
or whether it will continue a sterile, toxic 
and negative opposition and vote against 
everything. 

Ruling Democratic Rally (DISY) President 
Averof Neofytou said that any party follow-
ers who choose to vote smaller parties to 
express their dissatisfaction would indirectly 
boost AKEL and DIKO in their effort to lay 
the foundation in order to return to power 
and implement the policies of 2008 – 2013.  

AKEL called on its voters to send the 
Anastasiades – DISY government a “loud 
message” for the deadlocks it has caused 
and all the negatives and dangers it has 
amassed and to support the prospect of a 
progressive change which is what the   
country and society need.  

AKEL leader Andros Kyprianou, on Satur-
day accused President Nicos Anastasides 
of acting like DISY’s party leader and being 
involved in “pre-election conflict” after he 
publicly responded to the party’s criticism 
over the government’s failure to achieve a 
solution to the Cyprus problem. 

“We do not absolve Turkey of its respon-
sibilities,” but the president must reflect on 
“his constant contradictions and regressions,” 
he said. 

The government’s approach will lead to the 
division of the island and Anastasiades will 
go down as “the leader of division,” Kyprianou 
added. 

On Friday, Anastasiades said that the 
“daily criticism against the government 
while we have parliamentary elections and 
especially referrals to the national problem,” 
have to be contained to not “strengthen the 
arguments of our political rivals.” 

He went on to mention the five-year lead-
ership of Demetris Christofias suggesting 
AKEL had been in contact with then Turkish 
Cypriot leader Mehmet Ali Talat, without   
resolving the Cyprus problem. 

“Why did AKEL not implement during         
its rule everything it demands today from 
President Anastasiades to solve the Cyprus 
problem?” government spokesman Kyriacos 
Koushos said later on Saturday. 

Reminding of Christofias’ contribution to 
the national issue, Kyprianou said that Anas-
tasiades “received the Cyprus issue with joint 
announcements that secured key positions 
of our side,” and the international community 
recognising that “our side was one step 
ahead in trying to solve the Cyprus problem.” 

“Turkey was an obstacle to the solution,” 
the AKEL leader said. 

Meanwhile, Anastasiades’ main concern 
was the golden passport scheme so that       
the family businesses of those in charge 
get richer, Kyprianou added.

Boris Johnson has de-
fended his handling of 
the coronavirus pan-

demic, saying "none of the 
decisions have been easy." 

The prime minister has come 
under fire from his former chief 
adviser Dominic Cummings 
during an explosive appearance 
before MPs yesterday. 

Cummings accused the      
government of failing the British 
public in its early response to 
the coronavirus pandemic, apo-
logising to the families of those 
“who died unnecessarily.”  

He said the PM initially      
considered Covid a "scare story" 
like  swine flu, and even offered 
to be injected with the virus 
live on television. 

Cummings said Johnson 
was told on March 14, 2020, 
he needed to implement a 
lockdown, but the government 
did not have a plan. 

Furthermore, he accused the 
health ministry of believing that 
so-called herd immunity was 
inevitable because if the govern-
ment moved to try to suppress 

the spread of the coronavirus 
during the summer of last year, 
it would only rear its head again 
in the winter putting the health 
service under strain. 

Johnson’s former chief advi-
ser said the process of decid-
ing how to tackle the spread 
of coronavirus in the early days 
was “closed”, describing it as 
a “group think bubble” that 
struggled to change course. 

He said health minister Matt 
Hancock should have been 
fired for “lying” in government 
meetings on Covid-19; He 
listed two occasions when he 
believed Hancock had lied,   
including when the health   
minister told Johnson and 
Cummings that the situation 
with PPE was fine when, Cum-
mings said, the government 
did not have enough. 

The government has    
repeatedly denied many of his           
accusations with Johnson’s 
spokesman saying this week 
that “at all times we have been 
guided by the data and the      
latest evidence.”

PM defends pandemic 
response after  
ex-adviser lists failings

People aged 30 and over 
can now book their 
COVID-19 vaccine in 

England as the rollout opens 
up to more age groups. 

One million more people      
will now be invited by text over 
the coming days, leaving only 
adults aged between 18 and 29 
still having to wait. 

People aged 39 and under, 
and pregnant women, will be 
offered the Pfizer or Moderna 
Covid vaccine in line with recently 
updated guidance. 

The programme, which is now 
going down in two-year incre-
ments, has gone from 37-year-
olds to 30-year-olds in 10 days. 

Some areas, where the Indian 
variant is spreading, have        

increased the speed of their 
vaccine rollout over the past two 
weeks to try to protect people. 

Those aged 50 and over, and 
the clinically vulnerable, are 
also having their second doses 
brought forward because of the 
variant, on advice from the Joint 
Committee on Vaccination and 
Immunisation (JCVI). 

More than 38 million people 
have now had their first jab, 
with more than 23 million having 
also had their second dose. 

Anyone who is eligible for a 
jab is being urged to take up the 
offer at one of the 1,600 locations 
across the country. People can 
click on the link in their offer text 
and use the NHS' Covid booking 
website to get a reservation.

Overs 30s invited to book 
coronavirus jab in England



Cyprus’ improved epide-
miological picture might 
help put the country on 

Britain’s green list within one    
or two weeks, a tourist industry 
professional has said. 

The significant drop in the        
island’s 14-day cumulative diag-
nosis rate to 431.6 from 689.3 
per 100,000 residents moved 
Cyprus from the dark red to     
the red category based on the        
European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC). 

The improvement is expected 
to translate into placement on 
the UK’s travel lists. It was     
previously estimated that the 
country would be upgraded in 
up to six weeks. 

Cyprus is currently on the 
‘amber’ category, which sees 
travellers incur a ten-day self-
isolation upon return to Britain 
and undergoing two PCR tests. 

“After a year and a half (since) 
the pandemic, the first signs of 
optimism began to appear,” Haris 

Loizides, head of the Cyprus 
Hotel Association (Pasyxe), said 
after a meeting with the Leader 
of the ruling party DISY, Averof 
Neophytou, on Friday. 

The good epidemiological 
picture shows that it is “very, 
very likely that Cyprus will soon 
be included in the green category 
and when I say soon, I mean the 
next one to two weeks,” he said. 

Britain, one of the main tourist 
markets for the island, is expected 
to review the green, amber and 
red lists in early June, although 
the UK government has not yet 
confirmed an official date. 

Neophytou called on the  
public to be extremely careful 
since “as the number of cases 
decreases, we are heading to  
the green category,” which 
would help boost tourism and 
in turn contribute to the national 
economy. 

He said hotels were one of 
the main sectors affected by the 
pandemic, but hoteliers started 
seeing an increase in their book-
ings after the recent relaxation. 

“We have won the battle of the 

pandemic. We roll up our sleeves 
and we will win the battle of the 
economy,” Neophytou said. 

To ensure the country’s        
upgrade when Britain next       
reviews its traffic light list, Trans-
port Minister Yiannis Karousos 
called on everyone working in 
the tourist industry to get vacci-
nated. 

“The United Kingdom, (gives) 
great importance in the percent-
age of vaccinated population       
in the assessment of countries,” 
Karousos said. 

Cyprus allows vaccinated 
tourists from Britain and other 
countries to visit the island     
without a negative coronavirus 
test since May 1. 

The airports in Larnaca and 
Paphos provide flights to 115 
destinations from 50 compa-
nies in 35 countries, Karousos      
said.  

The number of countries is 
similar to 2019, when destina-
tions included 40 countries, 
“which was the best tourist      
season we have ever had,” he 
added.
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Cyprus expects to be on UK green 
list within a couple of weeks

Afxentis Zemenides, 
AKEL parliamentary 
candidate for Limassol

We all want to be proud 
of our island, Cyprus 
- our country of origin, 

and possibly the country where 
we, or our children, will decide 
to settle.  

Indeed over the past several 
years, we have experienced 
one struggle after another. In 
addition to our national struggle 
and the occupied areas, we had 
had to deal with a series of finan-
cial crises, numerous scandals 
- the list is endless. 

We need to have hope and 
visibility for a better Cyprus. We 
require a new generation to 
take the lead, breaking from our 
sinful past, but at the same time 
celebrating our proud history.  

At the forthcoming parliamen-
tary elections this Sunday, it is 
our opportunity to take charge 
and elect people who have a 
credible history and with solid 
technical skills acquired through 
a fruitful career in the industry; 
People who will be the architects 
of the new Cyprus. 

I am running for an MP posi-
tion for Limassol with AKEL. I am 
committed to working diligently 
with vision and passion, just as 
I have been doing in my work, 
towards improving the quality of 
life for our fellow Limassolians. 
And of course, our doors in       
Limassol are always open to our 
Cypriot community from over-
seas!   

My background as an account-
ant at KPMG, then as senior      
officer at the Limassol Cooper-
ative Society, offers me the  
platform to take a leading role 
in reigniting the economy of     
Limassol, increase the positions 
of work, reduce unemployment 
and attract more business both 
locally and internationally to     
establish offices in Limassol.   

We need to respect everyone 
who is working hard day in, day 
out, and we must focus on the 
future generation with education 
both in schools, as well as out-

side formal educational channels. 
Education should be regarded 
more widely in order to prepare 
the future-proof citizens.   

Health is another area we must 
address. We need effective 
healthcare accessible to all.   

We should also respect the 
environment; In general the 
ESG (Environmental, Social, 
Governance) themes we see 
internationally, should be put on 
the Cyprus agenda too.   

We need a new social and 
economic model for Cyprus. 

We have a long uphill journey 
and I am committed to passion-
ately and diligently working       
towards building a new Cyprus. 

  
Afxentis Zemenides  

AKEL parliamentary candidate 
- Limassol district  

 
659 people from 15 political 

parties, as well as eight indepen-
dents, are competing for 56 
seats in Cyprus’ parliamentary 
elections on Sunday 30 May. 

Polling stations will open at   
7am and close at 6pm, with a 
lunch break between noon and 
1pm.  

Polling stations in the UK will 
operate between 8am and 4pm 
local time, with a half-hour 
lunch break at noon.

British woman dies in  
Cyprus after AstraZeneca jab
A 39-year-old British woman, 

who was being treated at 
Nicosia General Hospital 

after a serious thrombotic episode 
after receiving the AstraZeneca 
COVID-19 vaccine, passed away 
on Saturday, 22 May. 

Charalambos Charilaou, 
spokesperson for the state health 
services, said that the European 
Medicines Agency (EMA) would 
investigate the death. 

Stephanie Dubois, a model 
who had been living in Tsada, 
Paphos for the past five months, 
received the first dose of the 
vaccine on 6 May. Days later, she 
posted on Facebook: “Woke up 
feeling fine and then within an 
hour I had full body shakes, all my 
joints seized and I was struggling 

to breathe and was cold to the 
bone with a persistent headache 
and dizziness. 

“Mum and dad came to look 
after me and took me for a Covid 
test, which thankfully was nega-
tive…but it still doesn’t explain 
what the problem is. Maybe I’m 
having a prolonged reaction to 
my Covid jab last week.” 

According to reports, she      
suffered a brain haemorrhage 
and slipped into a coma before 
she died. 

Cyprus health authorities have 
opened an investigation to see 
if the blood clotting incident was 
linked to the AstraZeneca jab. 
Four similar cases - three of which 
occurred after an AstraZeneca 
shot and one after a Pfizer jab - 

are also being investigated. 
Some countries have restricted 

or dropped AstraZeneca shots 
from national vaccine campaigns 
over very rare blood clots, though 
the EMA says the benefits out-
weigh the risks. 

The scientific body overseeing 
Britain's coronavirus vaccination 
programme has recommended 
that under-40s be offered an     
alternative to AstraZeneca jabs. 

AstraZeneca is the backbone 
of the vaccination rollout in      
Cyprus, where family doctors are 
allowed to administer the jab to 
anybody aged over 20. But many 
people booking online to get the 
vaccine have snubbed Astra-
Zeneca and opted for other shots. 

Nearly 49 percent of Cyprus' 
adult population has received a 
COVID-19 vaccine shot, and 21 
percent are fully vaccinated.
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Cypriot Wine Festival time!

Once again, the clock  
has gone full circle and 
we commemorate what 

would have been the 39th Cypriot 
Wine Festival & Business Expo!  

This event symbolises the 
Cypriot community in the UK      
on many different levels; for one 
it is a meeting place for all to     
congregate and be part of the 
festivities. In our busy schedules 
we often try to plan to meet with 
relatives and friends, however, 
it always gets put on the back 
burner for another time, but this 
event provides that gathering 
place and many often talk of 
these sporadic annual reunions. 
Given the past 15 months, there 
is most certainly a need for the 
public to galvanise and to collec-
tively celebrate life.  

This event contains so many 
different elements acting as a 
symbol for a strong return to      
our much-loved norms. For local 
businesses it provides a platform 
to promote and trade and re-

generate the local community, 
it also allows for traders exploring 
other business opportunities to 
test their products and market 
their services to a large pool of 
customers.  

Caterers also have launched 
new products and conducted 
surveys, getting feedback from 
the free samples provided and 
when they get it right, this trans-
lates to income. Visitors are        
always drawn in by the aroma of 
the food courtyard and are often 
looking for something to eat at 
least once throughout the day, 
whether it be a craving for the 
classic sit-down meal kleftiko, 
or looking for some street food 
halloumi fries. That is the beauty 
of the event, the multifaceted 
functions provide so many         
different activities, from DJ Chris 
Theoharous on the set keeping 
the rhythm going throughout the 
day, to live music acts, Cypriot 
folk dancers performing their 
amazing gravity deifying stunts, 

or waiting the grand finale of 
quality artists from the Greek 
music industry.  

Being open from mid-morning 
to late evening provides excep-
tional value for money as your 
wristband allows for re-entry (on 
the day of your ticket purchase), 
discounted two-day tickets are 
also available for those who want 
to do a big shop on the one day 
and catch the live entertainment 
on the following.  

The selection of Cypriot wine 
keeps growing with more on 
offer and given the boom in the 
online market, a lot more wine 
is available for purchase in the 
UK with visitors spoilt for choice 
- with their unlimited wine tasting, 
they can try, try, and try again to 
ensure they have the right wine 
for them. Wine is not all that’s 
on offer of course, Cypriot beer 
and spirits are in plentiful supply.  

The food courtyard assembles 
a lot of the different Cypriot 
dishes fitting as much variety    

as we can, however, due to       
increasing demand for food stalls 
and variety, the organisers have 
been looking into accommoda-
ting the expanding demand.  

For almost 40 years, this event 
has been beside the community, 
promoting many local busines-
ses, community organisations, 
football teams and above all, 
linking UK to Cyprus. Our         
beloved Cyprus needs us more 
than ever with being a year  
without the majority of its market, 
with an average of approximately 
60% of tourism hailing from the 
UK.  

With all this on offer, it is easy 
to see why there has been such 
a demand for a return; both the 
community and the organisers 
have vested much to ensure its 
longevity but do not despair, the 
organisers have not stopped 
planning and prepping, keeping 
up to date with the guidelines 
and doing their utmost to bring 
you an event soon! 

New book on Cypriot literature and culture

Vadi Restaurant in Palmers 
Green offers a wide selec-
tion of authentic Mediter-

ranean dishes. 
Established in 2011, the fully 

licenced, air conditioned restau-
rant with a refrigerated display of 
raw kebabs, a steaming, sizzling 
ocak grill and a hot table laden 
with simmering stews and braises, 
has a capacity of 150 people and 
a private function room which can 
accommodate 75 people. 

Hot pide and sac breads      

accompany starters of lentil soup 
or garlicky cacik, and ezme, 
roasted aubergines mashed with 
olive oil, fresh tomato, green 
herbs and hot pepper. 

Vadi Restaurant, 430-434 
Green Lanes, Palmers Green 
N13 5XG, is open seven days 
a week 9am- 12 midnight. Open 
buffet breakfast every Sunday 
from 9am – 1pm.   

For bookings and enquiries, 
call 020 8882 2228 or email 
info@vadipalmersgreen.com

Greek Deli 2 U has Cypriot 
favourites down to a tea!
Cosy up this week with 

your favourite Cypriot 
tea blend! It may be dull 

and grey outside, but Greek Deli 
2 U can surely brighten up your 
day with a cosy cuppa! Not for-
getting their range of traditional 
sweet Cypriot biscuits for the 
perfect tea break combination! 

You also don’t  want to miss 
these limited time tempting    
offers from Greek Deli 2 U...       
3 for 2 on selected items includ-
ing tasty Halloumi Ravioles, 
Sliced Lountza, Koulouri and 
much more! And buy 12 get 12 
free on Leon Beer 330ml.  

Visit their website at 
www.greekdeli2u.co.uk to place 
your order now. With over 600 
Greek and Cypriot products to 
choose from, there is something 

for everyone. 
Local customers can also Click 

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

 
Instagram and Facebook: 

@greekdeli2u  
www.greekdeli2u.co.uk

Vadi Restaurant - a touch of 
the Med in Palmers Green

UK Cypriot Dr Daniele Nunziata is a 
Lecturer in English Literature at the 
University of Oxford. He recently 

published his first book, titled Colonial and 
Postcolonial Cyprus: Transportal Literatures 
of Empire, Nationalism, and Sectarianism.  

The inspiration for the book came from his 
Cypriot mother, whose family hails from near 
Lefkoniko, Ammochostos.  

The book analyses colonial and postcolonial 

writing about Cyprus, before and after its 
independence from the British Empire in 1960. 
These works are understood as ‘transportal 
literatures’ in that they navigate the liminal 
and layered forms of colonialism which        
impede the freedom of the island, including 
the residues of British imperialism, the         
impact of Greek and Turkish nationalisms, 
and the ethnolinguistic border between 
north and south.  

This study puts pressure on the post-
colonial discipline by evaluating the unique 
hegemonic relationship Cyprus has with 
three metropolitan centres.  

Contemporary Cypriot writers address 
this in order to resist sectarian division and 
grapple with their deferred post coloniality. 

Cyprus is a particularly charged political 
and imaginative environment: once a British 
colony, now partitioned and caught between 
Greek and Turkish influence. In this context, 
writing in English has had a complex and 
evolving role: at first the medium of colonial 
oppression, English is now one of the lan-
guages of the island, to some extent a neutral 
tongue, and a language of opportunity, though 
still bearing traces of its imperialist past.  

The texts written in or translated into   
English which Daniele Nunziata explores, 
from Victorian travellers like Esmé Scott-
Stevenson, through to mid-twentieth century 
figures like Lawrence Durrell and Costas 
Montis, to contemporary Cypriot writers      
like Yiannis Papadakis and Nora Nadjarian,      
reveal surprising continuities as well as 
striking divergences and fractures. As he 
explores them, Nunziata develops an argu-
ment which (like the case of Cyprus itself) 
has much to offer the overlapping fields of 
postcolonial studies, translation studies, and 
comparative and world literature. 

Colonial and Postcolonial Cyprus: Trans-
portal Literatures of Empire, Nationalism, and 
Sectarianism is published by Palgrave Mac-
millan - order online at www.palgrave.com/ 
gb/book/9783030582357 

Dr Nunziata’s research on postcolonial 
literature has been published in numerous 
journals (including PMLA and the Journal 
of Postcolonial Writing) and in the Columbia 
University Press series, Studies in World 
Literature.  

He is a contributor to Writers Make 
Worlds.

Four UK Cypriots in  
Enfield Council cabinet

Four UK Cypriots will serve 
a second term in Enfield 
Council cabinet - Cllr Nesil 

Caliskan who will continue as the 
Leader of the Council, Cllr Alev 
Cazimoglu - Health and social 
care, Cllr George Savva - Licen-
sing and regulatory services, and 
Cllr Gina Needs - Social housing. 

Cllr Caliskan said: “Our cabinet 
members will take up important 
roles to serve the people of      
Enfield, to deliver decent public 

services. We will continue to focus 
our efforts of providing more 
genuinely affordable housing for 
residents, tackling crime and 
disorder and raising standards in 
our schools so that every child 
in our borough can reach its full 
potential. 

“I congratulate all the cabinet 
members and I look forward       
to working with our new, diverse 
and enthusiastic cabinet    
colleagues.”
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Larnaka re-vamps Thematic Cycling Routes 
2021 to encourage sustainable mobility

As Europe begins to re-
open for foreign travel, 
the Larnaka Tourism 

Board has updated its Larnaka 
Thematic Cycling Routes to      
encourage sustainable mobility 
and showcase the variety of      
attractions across the region. 

Larnaka is a cyclist’s paradise 
with its excellent year-round      
climate, unique cultural attrac-
tions, stunning vistas, and variety 
of fauna and flora. Adults and 
older children/teenagers alike 
can enjoy cycling in fresh clean 
air, with challenging, yet varied 
and picturesque terrain.  

Now with these thematic 
routes, a bike ride can also be 
combined with a piece of history 
or tradition. There are eight 

themed cycling routes that can 
be downloaded from the website 
and include a map, distances, 
altitude differences, degree of 
difficulty, the type of bike that is 
recommended to be used, plus 
the various points of interest. 

Below are the key highlights 
for each of the eight routes: 

Neolithic Route - the oldest 
cycling route in Europe, this 28km 
route focuses on the antiquities 
of Choirokoitia and Kalavasos 
Tenta Neolithic Settlements,      
plus the villages of Tochni, Zygi,      
Maroni and Psematismenos. 

Wine & Gastronomy Route – 
a 54km route covering the pic-
turesque villages in the moun-
tainous province of Larnaka, such 
as Lefkara, Kato Drys, Skarinou 

and Choirokoitia, with opportu-
nities to visit traditional wineries, 
silversmith artisans and a        
Halloumi cheese workshop.  

Multi-religious Route – this 
18km route visits various places 
of worship of various religions 
within the city. Although the island 
has strong ties to Christianity 
throughout its history, a basic 
characteristic of Cyprus is the 
peaceful coexistence of several 
other religions, including those of 
Catholics, Muslims, Armenians 
and Maronites. 

Venetian Towers (Eastern) - 
Constructed over 500 years ago, 
the Venetian Watchtowers acted 
as an early warning system 
against naval attacks and remain 
intact in four separate villages 
within the district. This 46km 
route includes watchtowers at 
the villages of Pyla and Xylofa-
gou. 

Venetian Towers (Western) – 
This 17km bike tour takes         
cyclists to two watchtowers in 
the western area of Larnaka       
at the villages of Pervolia and      
Alaminos. 

Camel & Donkey Route – 
This 50km route introduces       
cyclists to the island’s furry 
friends - an integral part of daily 
life just 60 -70 years ago - and 
offers a unique insight on how 

the locals would move around 
the island in olden days. It          
includes suggested visits to 
Camel Park Mazotos and the 
Golden Donkeys multi-site farm 
in Skarinou. 

Wheat & Bread Route – This 
60km route showcases the        
region’s long history of tradi-
tional bread-making as it passes 
through golden wheat fields and 
takes in a beautifully-restored 
flour mill, which now serves as 
a time capsule of Athienou 
town’s bread-making tradition. 

Larnaka Birdwatching Route 
– This 11km route is recommen-
ded between November and 
April. With its location on the 
south-eastern edge of the Medi-
terranean Sea, Cyprus attracts 
more than 370 different bird 
species during their migration 
from Africa to Europe - and back 
again. This is one of the best 
areas on the island to observe 
these majestic birds, and this 
route offers the opportunity to 
visit Voroklini Lake, Larnaka 
Salt Lake, Larnaka Marina and 
Larnaka Medieval Castle.  

For more information visit: 
www.larnakaregion.com/page/ 
thematic-cycling-routes 

For more information on        
Larnaka Tourism Board, visit 
www.larnakaregion.com

Consider the following sequence:         
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. And so 
on, into infinity. What do you notice? 

You get the next number in the sequence 
by adding up the previous two numbers. 
This is the Fibonacci series.  

 
Life 

 
Leonardo of Pisa, known as Fibonacci, 

was born in 1170. He accompanied his 
father, Guglielmo dei Bonacci, a wealthy 
merchant, on his travels. Leonardo studied 
with a Muslim teacher, who guided him in 
calculation techniques with Indo-Arabic 
numbers, which were not yet used in        
Europe.  

Fibonacci was educated along the trade 
routes in Egypt, Syria and Greece, before 
returning to Pisa in 1200. He spent the next 
25 years writing mathematical manuscripts.  

His book ‘Liber Abaci’ was written for     

merchants, and covered product prices,   
calculating business profit and converting 
Mediterranean currencies.  

He discovered his famous sequence 
when studying rabbits and the number and 
frequency of children that they, and their 
offspring, have.  

 
Golden ratio  

 
The Fibonacci series has a ratio between 

any number and the previous one that tends 
towards a well-defined value, 1.618. This is 
known as the ‘Golden ratio’, φ (Phi), that 
frequently occurs in nature. It’s believed to 
be the most aesthetically pleasing ratio – 
faces often approximate this 1.6:1 aspect.  

Observing geometry in plants, flowers       
or fruit, we recognise recurring structures. 
The Fibonacci sequence plays a role in 
phyllotaxis, which studies leaves, branches 
or seeds, highlighting patterns. Curiously, 
the plant kingdom prefers spiral symmetries 
and follows surprising mathematical regu-
larities.  

We find Fibonacci numbers in the circular 
shapes of daisies, sunflowers, cauliflowers 
and broccoli. Leaves are aligned in patterns 
that include two Fibonacci numbers. Starting 
from any leaf, after one, two, three or five 
turns of the spiral there is always a leaf 
aligned with the first and, depending on the 
species, this will be the second, the third, 
the fifth, the eighth or the thirteenth leaf. 

 
Practical use 

 
The Fibonacci sequence can be used to 

estimate tasks in technology projects, and 

in ‘Agile’ software development.  
A critical part of managing an Agile team             

is estimating the time that tasks will take to      
complete. Functionality and features are 
grouped into a logical process sequence 
called a “User Story”. For example, “I want 
to invoice a customer, in an accurate and 
paperless way, and send the invoice           
digitally on the day the work was done,”    
We call this the “What, How, Wow.” The  
business outcome being to collect cash 
more quickly.  

A points system is often used for fore-
casts. While you could use a different scale 
for estimating the functional components of 
this user story, such as shirt sizes (XS, S, 
M, L, XL), using Fibonacci’s sequence up 
to 21 (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) is a great choice, 
because it’s exponential: when estimating 
time, the shorter the time span the more 
certainty there is. Longer tasks are more 
complex, and the estimates are less precise. 
An exponential scale (growing at an              
increasing rate) provides detail for small 
tasks (“Is it a 1 or a 2?”) and forces uncer-
tainty for large tasks (“Is it a 13 or a 21?”). 

Perhaps “1” could equate to half a day, 
or two hours. You then have a basis for       
estimating effort (in hours/days). You can 
constantly refine this – nothing is set in 
stone, and no-one has a crystal ball. 

The Golden Ratio and Fibonacci often 
get attributed to architecture: the Pyramids 
and the Parthenon, and to art: Da Vinci and 
Picasso. Some of this is conjecture. No 
matter. Truth is much more compelling than 
facts. 

 
James Neophytou 

The Fibonacci Sequence:  
Mathematical patterns in nature and projects

Weird and wonderful 
sensations overcame 
me as I walked care-

fully, the virus still has a strong 
psychological hold, into the 
Covid secure Duchess Theatre 
to experience a live show for 
the first time in almost a year. 
I was singing a mash up of 
“Alive, alive oh”, part of the 
chorus from The Dubliners’ 
song Molly Malone and the Bee 
Gees’ Stayin’ Alive.  

Cruise is a tough yet joyfully 
uplifting elegy to a generation 
of gay men who lived through 
the AIDS epidemic of the 
Eighties. It is also a poignant 
commentary on how we can 
often forget the efforts of those 
who have come before us and 
all that they did to pave the 
way for those that follow.  

Written and performed by 
Jack Holden, this one-man 
show is based on a conversa-
tion he had when volunteering 
for Switchboard LGBT+, the 
original Gay Switchboard, which 
provides invaluable advice and 
support to that community. 
Holden plays himself, a nervous 
young man in his early twenties. 
The phone rings and on the 
other end is Michael, a middle-
aged man who has a tale to tell 
about having a ball in 1980’s 
Soho, as so many did in spite of, 
and in many cases in defiance 
of, a virus that was wreaking 
havoc.  

Holden re-enacts Michael’s 
story and the eclectic mix of 
colourful characters that filled 
his life. They include Michael’s 
lover, Slutty Dave, drag queen 
Jacky Shit and Polari Gordon 
who speaks a secret language 
unique to gay men. Each have 
their own back stories and 
Holden brings it all to life with 
a wonderful energy and skilful 
portrayal of characters that 
make the ninety minutes fly 
by. He is a natural charismatic 
storyteller and the rollercoaster 
of emotions are punctuated by 
a terrific electronic score played 
by John Elliot who takes us 
from hedonistic life to horrible 
death with music that is at    
once a pulsating disco beat 
and then gently accompanies 
the heartache of yet another 
funeral.  

A production that entertains 
and educates and an acknow-
ledgment from Holden and      
his generation (he is 30) that 
the veterans of the LGBT 
community such as Michael 
should be celebrated and        
respected. Michael survived, 
Slutty Dave and thousands of 
others did not. Go see. You  
will laugh, cry and be thankful 
for having survived, by hook 
or by crook, the past sixteen 
months.  

Meanwhile Jonoulla Bankiou 
eventually becomes a dancing 
queen… 

I could not wait to get back 
out there! Shielding, isolating, 
social distancing, face coverings 
and being confused by mixed 
messages, I was in the mood 
for a party. What better than      
a night on the town enjoying 
the music of one of my favou-
rite groups. We are told that 
ABBA Mania (Shaftesbury 
Theatre) is a recreation of the 
group’s final live show. I have 
little idea if that is the case      
but what I do know is that all 
the greatest hits are there      
and this is a jukebox musical 
production that is the perfect 
antidote to restrictions and 
confinement.  

A slightly awkward audience 
took a little time to warm up, 
not knowing what the post 
lockdown protocols are regard-
ing having fun in a live venue. 
When we relaxed and got the 
hang of it, we were on our feet 
and behaving like unruly teen-
agers. 

The Beatles were the     
original fab four but I believe 
that Agnetha (Tamsin Stewart), 
Benny (Duncan Walsh-Atkins), 
Bjorn (Edward Handoll) and 
Frida (Jojo) are without doubt 
equally fab and this tribute act 
does them proud. Backed up 
by a brilliant band with Dan Hall 
(Bass), Paul Gregory (Drums) 
and Anders Rye (Guitar) they 
create a wonderful atmosphere  
as collectively they are excel-
lent singers and musicians. 
Stewart is also director and 
choreographer and Walsh-     
Atkins is musical director. 

Unsurprisingly it opens with 
Waterloo, Eurovision winning 
song in 1974. The following 
evening I watched this year’s 
Eurovision and none of the 
songs even came close to it in 
terms of composition and tune. 
As for those seventies outfits… 
This show featured some      
gloriously camp costumes and 
I loved the way they played 
with the songs, changing the 
intros and in the case of 
Mamma Mia adding a touch of 
melodrama.  

The finale, by which time 
euphoria had overcome the 
couple sat close by, socially 
distanced of course, is Dancing 
Queen plus glitter ball. An 
ending that had us all singing 
along and a chance to practice 
some of our mothballed dance 
moves. Take a chance on this. 

 
CRUISE -  

www.nimaxtheatres.com/
shows/cruise 

 
ABBA MANIA -  

www.shaftesburytheatre.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

I will  
survive... 
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In conversation with Theo Paphitis

On Sunday 23rd May,      
the National Federation 
of Cypriots in the UK     

interviewed Theo Paphitis about 
his life and career. Theo spoke 
about his childhood, retail career, 
Dragons’ Den, passion for football, 
and his Cypriot background. The 
interview was held virtually and 
was hosted by Christos Karaolis, 
President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK. 

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

The Presidential Commis-
sioner of the Republic of Cyprus, 
Mr Photis Photiou, opened the 
event by acknowledging Theo’s 
successes and his trailblazing 
and prominent career as a 
member of the Cypriot diaspora. 
The Presidential Commissioner 
concluded by saying that he 
looked forward to welcoming 
Theo Paphitis to Cyprus soon. 

Christos Karaolis began the 
interview with a brief outline of 
Theo Paphitis’ life and career. 
Theo moved from Cyprus to the 
UK when he was very young 

and left school at the age of 16 
with no qualifications due to his 
dyslexia. He then began work 
as a teaboy and filing clerk in a 
Lloyds of London brokerage. His 
Theo Paphitis Retail Group now 
encompasses Ryman Stationery, 
Robert Dyas, Boux Avenue and 
London Graphic Centre, acquired 
in 2016. The combined group 
comprises over 330 stores and 
4,000 employees who serve over 
28 million customers a year. Theo 
Paphitis has also been one of 
the dragons on BBC’s Dragons’ 
Den and was chairman of Millwall 
FC from 1997-2005. 

 
Moving from Cyprus to the UK 

 
Theo was born in 1959 in       

Limassol, Cyprus and moved to 
the UK with his parents and 
siblings in the early 1960s,   
making the journey by boat and 
by train. His family settled in the 
Gorton area of Manchester, and 
Theo only knew a few English 
words at the time of his arrival 
in the country. He explained that 
it was a tough area to grow up 
in but that he has maintained a 

fondness of it and has since 
helped with local initiatives. 

After a few years in Manches-
ter, his family moved to north 
London, and he spent the rest 
of his childhood there. 

 
Tackling dyslexia 
 

Theo explained that he really 
struggled at school and didn’t do 
well academically. Later, he was 
diagnosed with dyslexia but there 
was very little understanding of 
the learning disorder whilst he 
was at school, and he was simply 
placed in the lowest sets. Theo 
explained how fortunately, a cover 
teacher connected with Theo and 
took an interest in his progress. 
He asked Theo to take extra tests 
and then moved Theo to more 
advanced classes where he was 
challenged more appropriately. 

 
Early career 
 

His first real work experience 
was as a teaboy for Lloyd’s of 
London, making tea for the 
brokers in the office every morn-
ing and then filing documents all 

afternoon. Due to his dyslexia, he 
really struggled with filing and 
realised that he had to approach 
tasks that other people may have 
found simple with a lot more 
creativity.  

When asked about who           
inspired him as he was growing 
up, Theo said that his main role 
models were the people he met 
in person, rather than celebrities, 
such as his manager, colleagues, 
his own parents, as well as his 
friends' parents. 

 
Retail career 
 

Asked about the secret to his 
success, Theo said that the most 
important thing is “passion and 
desire.” He said that everything 
he has done in his career has 
been a product of his passion. 
He also credited the “fantastic” 
people he has worked with over 
the years. He said that his      
success in turning around failing 
businesses was all about “listen-
ing, understanding, and doing the 
details – there's no quick win.” 

On a similar note, he said that 
his advice to young people 
starting out in their working life 
or thinking about their careers is 
to “find something that you are 
passionate about.” 

Theo said that he is an          
“archetypal shopkeeper” whose 
favourite pastime is to speak to 
customers, employees, and 
managers of other shops to learn 
and understand as much as he 
can. He said that “the high street 
is not dead, and it isn’t going to 
die.” He added that online shop-
ping has become much more 
prominent, however, the easing 
of COVID-19 restrictions has 
shown how much people value 
physically going into shops. He 
also called for a modernisation 
of the UK tax system to ease the 
burden on small businesses, 
but to also ensure that the tax 

system better deals with those 
making lots of money online. 

Theo was also asked about his 
Small Business Sunday (SBS) 
initiative that sees him ‘retweet’ 
six small businesses each week. 
Theo explained that SBS was 
born out of his passion for small 
businesses and a realisation 
about how helpful his social 
media reach could be for small 
businesses, so he decided to 
help give them a boost through 
exposure. He said that SBS has 
grown to become a network of 
over 3,000 small businesses that 
help each other out and have 
organised conferences together. 

He also spoke about just how 
important small businesses are 
to the UK economy, making up 
around half of UK GDP. However, 
he said that more support should 
be given to small businesses and 
that half of all small businesses 
fail in the first two years. He, 
therefore, emphasised the impor-
tance of cashflow when starting 
a new business, saying that a 
common mistake that people 
make is prioritising profit over 
cashflow. He also encouraged 
people not to seek early start-up 
investment from “Friends, Fools 
or Family”, but instead to seek 
out people that will truly challenge 
their business idea. 

 
Dragons’ Den and Millwall FC 

 
Theo said that he didn’t know 

what to expect when he signed 
up for Dragons’ Den, but he 
loved his time on the show and 
revealed that he is going to        
returning to the programme this 
Sunday evening. He said that 
Dragons' Den showed the public 
that business is primarily about 
common sense and doesn’t have 
to be complicated. Theo said he 
learned so much from his time 
on the programme and feels that 
it inspired many entrepreneurs 

across Britain. 
He also discussed his time as 

chairman of Millwall FC between 
1997-2005. During his stint as 
Chairman, Millwall were promoted 
from the third division to the 
championship, reached a FA Cup 
final, and even qualified for       
European football for the first 
time in their history. Theo said 
that despite being a Manchester 
United fan, he started going to 
watch Millwall FC when he moved 
in with his future wife near their 
ground in south London. Later 
in life he was approached when 
the club were in administration 
and told that they were about to 
be completely shut down as a 
club. His passion inspired him to 
help out and he became chair-
man of the club. He guided them 
out of administration and to a 
remarkably successful period in 
the club’s history. 

 
Cypriot background 
 

Asked about his feelings      
towards his Cypriot identity and 
heritage, Theo said that he was 
incredibly proud of being Cypriot. 
He said that Cypriots are smart, 
hardworking, sharp and passion-
ate - “maybe too passionate at 
times.” Theo added, “there isn’t 
another nation that is as generous 
as us (Cypriots)”. He also said that 
he thinks “Cypriots punch above 
our weight but we can punch 
even higher.”  

The High Commissioner of the 
Republic of Cyprus in the UK, 
Mr Andreas Kakouris, closed the 
event by thanking Theo Paphitis 
for sharing his story and also 
highlighted how his passion 
stands out in everything he says 
and does. He also acknowledged 
how difficult it must have been 
for Theo to struggle at school and 
said that, as the High Commis-
sioner for Cyprus, he’s incredibly 
proud of Theo’s achievements.

Kyriacos Tsioupras: Cypriot Who’s Who book a record of achievements

Kyriacos Tsioupras is the 
former editor of Parikiaki 
and Vema newspapers, 

former General Manager ofLGR, 
co-founder of the Cypriot Wine 
Festival, and former correspon-
dent for RIK TV and the Cyprus 
News Agency. 

 
Why are the publications       

of the ‘Cypriots in the UK’   
and ‘Cypriots Worldwide: A 

Directory of Who’s Who’ very 
important? 

The reason we have such pub-
lications is that it is a summary 
of the listing of communities in 
the UK and Cypriots worldwide. 
It’s a registry of what Cypriots 
have achieved in stages and 
what we are able to achieve in 
the future. 

 
Why should these publica-

tions have a place in the      
Cypriot community? 

Without these books we have 
an emptiness; we would not 
have a record of what we have 
achieved within our communities 
away from our homeland.  

These books also give us a 
preview of our next stage, where 
we learn from our past, and it 
will get more interesting in the 
future. 

Unfortunately no-one had the 
idea to register the previous      
50 years and so it leaves a 

blank in our community - the 
young would have liked to know 
more about their ancestors, and 
Cypriots in our homeland would 
like to have known how their 
brothers and sisters and families 
coped with hardship and success 
in their lives. 

It is 15 years since the last 
publication; you will find the  
new editions even more interes-
ting. 

 
Entrants are being invited     

for the new Greek Cypriots in 
the UK and Greek Cypriots 
Worldwide books.  

The publications are a snap-
shot of the worldwide Cypriot 
community today, a celebration 
of what they have achieved      
outside their homeland, and the 
greater potential that awaits 
them in the future. 

It is free to nominate yourself, 
or someone you feel deserves 
to be included - Cypriots who 

have contributed socially or  
professionally to their commu-
nities, those involved in politics, 
media, business, sports, theatre, 

music and the arts, or who have 
carried out invaluable social and 
charitable work. 

For further information, please 

visit www.cypriotsworldwide.com, 
call 07958 207 412 (UK) /  00357 
99 887 329 (Cyprus) or email 
info@cypriotsworldwide.com
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EUREKA! 

Continuously inhabited for five millennia,       
and at one point the most powerful city in 
Ancient Greece; its better-known rivals, 

Athens and Sparta, have overshadowed Thebes. 
According to myth, the city was founded when 

Kadmos sowed dragon’s teeth into the ground and 
warriors sprang forth, ready not only to build the 
fledgling city but also to defend it from all-comers. It 
was Hercules’ birthplace and the home of the Sphinx, 
whose riddle Oedipus solved, winning the Theban 
crown and the king’s widow in marriage, little know-
ing that the widow was his mother, Jocasta. 

In Thebes: The Forgotten City of Ancient Greece, 
the acclaimed classical historian Paul Cartledge 
brings the city vividly to life, and argues that it is 
central to our understanding of the ancient Greeks’ 
achievements – whether politically or culturally – 
and thus to our own culture and civilization. 
 
Oedipus and the Riddle of the Sphinx  

Oedipus, in Greek mythology, the king of Thebes 
who unwittingly killed his father and married his 
mother. The son of Laius and Jocasta, King and 
Queen of Thebes, Oedipus is the unfortunate main 
protagonist of one of the best-known of all legends 
in ancient Greek mythology. Left, while still a baby, 
to die in the mountains by his father – who had been 
warned that his son would kill him and marry his 
queen. Oedipus was found by a shepherd and was 
eventually adopted by the childless King Polybus 
and Queen Merope of Corinth. 

After accidentally finding about the gruesome 
prophecy himself, in fear and disgust the young  
Oedipus fled Corinth and – guided by cruel destiny 
– wound up crossing paths with his real father at a 
narrow crossroad; after a brief argument with Laius’ 
charioteer over who had the right to go first, Oedipus 
killed both of them.  

Wandering aimlessly, he subsequently reached the 
city of Thebes where he encountered the monstrous 
gate-guarding Sphinx; The Sphinx has the head of 
a woman, the haunches of a lion, and the wings of 
a bird and sat in front of Thebes and asked a riddle 
of everyone who tried to enter the city. If you could 
answer the riddle, the Sphinx let you go, but if you 
could not, then you were eaten alive. Nobody ever 
knew the answer.  

This was the Sphinx's riddle: What goes on four feet 
in the morning, two feet at noon, and three feet in 
the evening? Answer: a person: A person as a baby 
in the morning of their life crawls on four feet (hands 
and knees). As an adult in the noon of their life, they 
walk on two feet. But when they are old, in the even-
ing of their life, they walk with a cane, on three feet.  

When Oedipus answered the riddle correctly, the 
Sphinx went mad and hurled herself to her death. As 
a reward for rescuing the city from this vicious beast, 
Oedipus was offered the vacant throne of Thebes 
and the hand in marriage of the ex-king’s widow, his 
very own mother. Jocasta bore her son four children, 
before a belated investigation into the death of Laius 
led Oedipus into discovering the dreadful truth of his 
marriage. Upon realization, Jocasta hanged herself, 
and Oedipus gouged his eyes with two pins snatched 
from her regal dress. 

 
Epaminondas  

Epaminondas was a general and statesman who 
transformed the ancient Greek city-state of Thebes, 
leading it out of Spartan subjugation into a pre-eminent 
position in Greek politics. In the process he broke 
Spartan military power with his victory at Leuctra and 
liberated the Messenian helots, a group of Pelopon-
nesian Greeks who had been enslaved under Spartan 
rule for some 230 years after being defeated in the 
Messenian War ending in 600 BC.  

A mere twenty-seven years after his death, a       
recalcitrant Thebes was obliterated by Alexander the 
Great. Thus Epaminondas - who had been praised 
in his time as an idealist and liberator - is today 
largely remembered for a decade of campaigning 
that sapped the strength of the great city-states and 
paved the way for the Macedonian conquest. 

 
Battle of Leuctra 

Fought in Boeotia, Greece, the battle made 
Thebes the leading military power among the Greek 
city-states, ending the long dominance of Sparta.  

Thebes defied the Spartans by leading a league 
of Boeotian city-states that Sparta was determined 
to suppress. A force of Spartan and other Pelopon-
nesian troops was thus sent to attack Thebes, which 
hastily prepared to defend itself with its Boeotian 
League allies. Although the Thebans were out-
numbered and their allies were unreliable, Theban      
general Epaminondas persuaded his colleagues 
that they should give battle on the plain at Leuctra. 

Thebes was strong in cavalry but its infantry phalanx 
looked certain to lose against the experienced and 
battle hardened Spartans. Epaminondas improvised 
a major departure from Greek military convention. 
Traditionally the armoured hoplite phalanx fought in 
a block twelve deep, with the best troops in the place 
of honour on the right. But Epaminondas packed his 
hoplites on the left of his line in a column about fifty 
deep, fronted by the elite Theban Sacred Band. The 
centre and right of his line, weak and depleted, he 
held back from contact with the Spartan phalanx, 
screened by skirmishers and horsemen. Advancing 
obliquely to the attack, the Thebans delivered a 
crushing blow to the Spartan right, smashing it apart 
with heavy losses. The rest of the Peloponnesian 
forces, exposed to attack from the flank, put up little 
resistance. Sparta suffered above all a blow to its 
prestige, which encouraged allies and subject states 
to drift away from its political orbit. 

 
Battle of Mantinea 

The Second Battle of Mantinea was fought on July 
4, 362 BC between the Thebans, led by Epaminondas 
and supported by the Arcadians and the Boeotian 
league against the Spartans, led by King Agesilaus 
II and supported by the Eleans, Athenians, and 
Mantineans. The battle was to determine which of the 
two alliances would have hegemony over Greece.  

Despite Thebes winning the battle, Epaminondas 
in the thick of the fighting, was mortally wounded 
when facing the Spartan phalanx. On his deathbed, 
Epaminondas, upon hearing of the deaths of his  
fellow leaders, instructed the Thebans to make peace, 
despite having won the battle. Without his leadership, 
Theban hopes for hegemony faded. The Spartans, 
however, having again been defeated in battle, were 
unable to replace their losses. The ultimate result of 
the battle was to pave the way for the Macedonian rise 
as the leading force that subjugated the rest of Greece. 

 
Philip II 

Born in Aegean now Vergina, Greece. 18th king of 
Macedonia who restored internal peace to his country 
and by 339 had gained domination over all of Greece 
by military and diplomatic means, thus laying the foun-
dations for its expansion under his son Alexander 
III the Great. 

Philip came to the throne suddenly and unexpectedly 
in 359, when his brother Perdiccas was killed meeting 
an Illyrian invasion. The Illyrians prepared to close in; 
the Paeonians were raiding from the north, and two 
claimants to the throne were supported by foreign 
powers. In this crisis Philip showed a good sense of 
priorities by buying off his dangerous neighbours and, 
with a treaty, ceding Amphipolis to Athens. He used 

the time gained in military preparations. The army that 
later conquered Persia was developed all through his 
reign, but the decisive innovations in arms - the sarissa, 
a pike nearly one and a half times as long as the spear 
of the Greeks - tactics, and training belong probably 
to this first year. 

 
Battle of Chaeronea 

The battle, in Boeotia, central Greece, in which 
Philip II of Macedonia defeated a coalition of Greek 
city-states led by Thebes and Athens. The victory, 
partly credited to Philip’s 18-year-old son Alexander, 
cemented the Macedonian hegemony in Greece 
and ended effective military resistance to Philip in 
the region. 

By 338 BC Philip was well into the second decade 
of his methodical conquest of Greece. The Athenian 
orator Demosthenes had perceived the threat posed 
by Macedonian ambitions at a relatively early date, 
but Philip used diplomacy and the threat of force to 
isolate Athens and play rival Greek city-states against 
each other. Thebes, previously a supporter of Philip, 
was won to the Athenian cause and dispatched troops 
to supplement the Athenian army and its allies in 
their efforts to check the Macedonian advance. The 
Greeks had placed a blocking force at the pass at 
Thermopylae, so Philip maneuvered his army south 
toward Boeotia, north of Thebes. 

Philip led a force of about 30,000 infantry and 2,000 
cavalry. The combined Greek host numbered about 
35,000 men. Philip placed Alexander on the left,    
opposite the Thebans and their elite Sacred Band. 
The Macedonian phalanx occupied the centre,      
facing the allied Greek infantry. Philip took positions 
on the right, across from the Athenians. 

There are two dominating interpretations of the 
events at Chaeronea. The first, firmly established 
by historian Nicholas G. Hammond in the 1930s and 

supported by Ian Worthington in the early 21st century, 
relies on combining the various fragments of ancient 
texts to provide a complex set of manoeuvres used 
by Philip to secure victory. In that account, Philip drew 
the inexperienced Athenian militia out of position with 
a feigned retreat. As the Athenians sought to exploit 
their perceived advantage, the troops at the Greek 
centre moved left in an attempt to preserve the line. 
That opened a gap between the Greek centre and 
the Thebans, and Alexander, at the head of Philip’s 
hetairoi cavalry, charged through. The Thebans and 
allied Greeks were taken from the rear, while the 
Macedonians routed the Athenians. 

 
Lion of Chaeronea 

Chaeronea was the site of several historical battles. 
Best known is that of 338 BC, between Philip II of 
Macedon and a coalition of various Greek states, 
mainly Thebes and Athens. During the battle, the 
elite unit of Theban soldiers known as the Sacred 
Band of Thebes was wiped out completely. 

In 1818, the so-called Lion of Chaeronea, a 
nearly 20-foot-tall funerary monument erected in 
honour of the Sacred Band, was rediscovered by 
English travellers. The fragmentary monument was 
reassembled and installed in 1902 by an organisation 
called the Order of Chaeronea atop a pedestal at 
the site of its discovery. 

 
About the Author 

Paul Anthony Cartledge (born 24 March 1947)      
is a British ancient historian and academic. From 
2008 to 2014 he was the A. G. Leventis Professor 
of Greek Culture at the University of Cambridge. He 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Cruella 
 
“You are Estella not Cruella,” a 

young mother tells her little girl, 
who is about to tear her cuddly 
toy to pieces. She is a fiercely       
independent little girl and soon 
after a tragic accident little Estella 
finds herself in London under      
the protection of two young boy 
thieves. The action now moves to 
the seventies and the three friends 
are now fully grown but still prefer 
to make a living by thieving across 
the city. That is until Estella (Emma 
Stone) decides she wants a career 
in fashion and as fate would have 
it, she soon lands a job under the 
legendary Baroness von Hellman 
(Emma Thompson)… 

This prequel to the classic 101 
DALMATIANS introduces magni-
ficently the iconic villain Cruella 
de Vil. Early in the film it becomes 
evident why Estella despises   
Dalmatians with such hatred. They 
ate of course the precious pets of 
the Baroness who describes them 
as “Gorgeous and vicious – a 
perfect combination.”  

Stone is amazing as the feisty 
heroine determined to reach her 
goal at any cost, while Thompson 
relishes her pompous megalo-
maniac. Still, it is the terrific set 
and costume designs that deserve 
awards and threaten to steal the 
movie. Graig Gillespie, the director 
of LARS AND THE REAL GIRL 
and I, TONYA, delivers one of the 
most enjoyable and stylish films 
of the year!   

 
Frankie 

A sensitive film from director   
Ira Sacks, and writer Mauricio  

Zacharias - the team behind 
LOVE IS STRANGE and LITTLE 
MEN. The action takes place in 
the stunning Portuguese town of 
Sintra and the story follows Fran-
kie (Isabelle Huppert), a popular 
French actress on a family holi-
day. They meet old friends and 
make new acquaintances but most 
importantly it is time to face some 
new realities.  

A stellar cast that includes      
Marisa Tomei and Greg Kinnear in 
this character driver drama which 
relies on smart dialogue and 
strong acting rather than heavy 
action sequences.  

An intelligent film worth discove-
ring on the big screen! 

 
The Conjuring: 
The Devil Made 
Me Do It 

Another chapter from THE 
CONJURING universe based on 
true stories, featuring paranormal 
investigators Ed and Lorraine 
Bennet (Patrick Wilson & Vera 
Farmiga). Their new challenge is 
to help with an exorcism of a 
young boy, but his uncontrollable 
possession soon escalates to 
something even more horrific and 
unimaginable… 

Director Michael Chaves           
delivers a heavily atmospheric 
production complimented by strong 
sound effects and creepy set       
designs that recreate the early 
eighties most persuasively.  

Farmiga and Wilson still work 
brilliantly together but it is good       
to see young actors like Ruairi 
O’Connor and Sarah Catherine 
Hook embracing their challenging 
roles with energy and commit-
ment.  

A treat for horror fans! 

Felix And The 
Hidden Treasure 

Nicola Lemay’s family friendly 
Canadian animation feature tells 
the story of Felix, a 12-year-old 
boy determined to find his father, 
who mysteriously disappeared 
without a trace two years earlier. 
It is like trying to find a needle in 
a haystack, but the adventure  
begins after Felix boards Old 
Tom’s fishing boat along with his 
beloved cat Rover and a mischie-
vous parrot called Squawk…  

There is a subplot featuring the 
megalomaniac Morgaa, which is 
loud and lacking in subtlety which 
at first seems totally unconnected 
to the main story. But once the 
whole thing gels together it is all 
very watchable with colourful and 
likable characters. 

 
The Virtuoso 

A tense thriller from Nick       
Stagliano who tells the story of a 
professional assassin (Anson 
Mount), a true virtuoso when it 
comes to delivering the goods. 
However, during his last assign-
ment an innocent bystander is 
spared, and now under his      
Mentor’s (Anthony Hopkins) strict 
instructions The Virtuoso is sent 
for a new case in a remote loca-
tion. His cryptic clues lead him      
to a diner and a deserted motel 
where anybody could be his next 
contract…  

Director and co-writer Stagliano 
wisely takes its time in developing 
his characters and setting up the 
situation before the unpredictable 
action hits the screen. Mount 
makes a suitably moody protago-
nist while Hopkins’s presence 
adds gravitas to the proceedings. 

 
My New York 
Year 
 

The original title of Phillipe        
Faledreau’s likable movie is MY 
SALLINGER YEAR which is 
based on Joanna Rakoff’s auto-
biographical novel.  

The time is the early nineties 
and aspiring writer Joanna       
(Margaret Qualley) is excited to 

get a job as assistant to J.D      
Salinger’s literary agent Margaret 
(Sigourney Weaver). But she         
is also frustrated that she is not        
allowed to meet the writer of 
“THE CATCHER IN THE RYE” in 
person … 

The main premise brings to 
mind THE DEVIL WEARS 
PRADA” but lacks its bite, while 
Weaver’s powerful agent reminds 
of Vanessa Redgrave’s portrayal 
of Peggy Ramsay in PRICK UP 
YOUR EARS.  

Rising star Qualley is fresh and 
highly watchable in her first lead-
ing role. 

 
Drunk Bus 

This is an unexpected delight 
thanks to the winning chemistry 
between Michael (Charlie Tahan), 
a recent graduate now forced by 
circumstanced to drive the noto-
rious “Drunk Bus” and Pineapple 
(Pineapple Tangaroa), the gigan-
tic Samoan security guard… 

An impressive directorial debut 
from Brandon LaGanke and John 
Carlucci which is much more that 
a gross out comedy because the 
action relies on the characters’ 
unpredictable friendship. 

 
Demon Slayer: 
Mugen Train 

This Japanese manga anima-
tion boasts incredible designs and 
a labyrinthine plot about a young 
boy called Tanjiro Kamado, who 
embarks on a dangerous mission 
on the Mugen train following his 
family’s brutal murder.  

It looks amazing but the action 
feels repetitive while the over 
complicated plot is strictly suitable 
for the fans of the genre. 

 
Vanquish 

Morgan Freeman literary 
phones in his performance for 

this action thriller. He plays a       
retired police commissioner, now 
confined to a wheelchair. One 
day he blackmails his caretaker 
Victoria (Ruby Rose) by kidnap-
ping her daughter to execute a 
dangerous mission and during her 
suicide act he continues to give 
her instructions through an ear-
piece… 

It is a preposterous premise 
and its only redeeming feature is 
Rose’s feisty heroine. 

 
Granada Nights 

Writer/director Abid Khan sets 
his action in the stunning Andalu-
sian city of Granada and follows 
the story of Ben (Antonio Aakeel), 
a young British tourist who after 
he is dumped by his girlfriend, he 
makes a new circle of friends…  

A familiar premise like the 
vastly superior THE SPANISH 
APARTMENT which ignited two 
sequels. This film is not going to 
do that! 

 
Zebra Girl 

This project started as a one-
woman show at the Edinburgh 
Fringe called “Catherine and       
Victoria” written by Derek Ahenen. 
Its leading lady Sarah Roy along 
with her director Stephanie Zan 
and various other writers have 

now decided to extent it into a 
feature about the mental turmoil 
of a young woman.  

Even though it is only 79       
minutes it feels overextended 
and overstays its welcome long 
before the final credits. 

 
Bank Job 

Director Dan Edelstyn and his 
partner Hilary Powell had a mod-
erate success a few years ago 
with HOW TO RE-ESTABLISH A 
VODKA EMPIRE. Now in their   
latest documentary they set out, 
along with their local community, 
to take on the world of finance by 
setting up a bank.  

It is an eccentric film from        
an eccentric duo of filmmakers 
which surprisingly works because 
it is told from the heart! 

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

George Savvides 
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1. The blue badge scheme, administered by your local authority provides a 
national range of parking concessions for disabled people with severe 
mobility problems who have difficulty using public transport. 

2. The scheme is designed to help people who have disabilities to travel 
independently, as either a driver or passenger, by allowing them to park 
close to their destination.  

3. You should contact them directly for inquires or information about the 
administration of the scheme  

IS YOUR BLUE 
BADGE 

Advice from your Safer Neighbourhood Team 

        WHAT IS THE SCHEME? 1 

AT RISK? 
P 

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

      BADGE PROTECTORS 2 

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

        PREVENT THE THEFT 3 

Please report any suspicious behaviour to the Police, 
999 in an emergency or 101 if non-emergency. To find 
out who your local safer neighbourhood Policing 
team are please visit  

www.met.police.uk/a/your-area 

         SECURING YOUR BOUNDARIES 4 

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

         COMPANION BADGES  5 

 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 
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As we start to get out and 
everything unravels once 
again, this eventful week 

has shown me a lot; from the drunk 
and disorderly with undesirable 
behavioural attitude and a lack 
of any respectful social distancing 
to the verbal headache of pros 
or cons with vaccines, as well as 
other personal choices that had 
given me a headache for almost 
an hour worth of conversation. 
Why do people have to try and 
draw you into their way of         
important decision making? Why 
do people have to enforce their 
opinion as the only one that 
counts or is absolutely correct? 

As the week progressed, I 
seemed to notice more people 
around with pressured demands 
to do what they see as appro-
priate. Were they seeking an 
argument or was it just to prove 
they are an authoritative figure 
in a situation? Is it because they 
underestimate our own capability 
of mental capacity of thinking and 

decision making? It didn't seem 
to be an age issue, because 
these people were running down 
other people’s ideas who were 
also older than themselves. Isn't 
it strange that these people seem 
to think that they know best and 
that they also know what's best 
for you and your own needs. 
Why is it some people just feed 
off this form of control? 

I have always been one to 
tolerate a great deal, I consider 
myself to be easy going the 
majority of the time, but when 
pushed to my boundary limit, I 
will speak my mind to the point 
of no return. Surprisingly to the 
many, I do have a brain and oh, 
I can even think for myself. So 
when verbal bullies step in with 
forceful views and judgemental 
opinion, can one be reminded 
that it is exactly just that - their 
own opinion - and often people's 
opinions don't count when  
making personal choices that 
are important to us personally 

and our own wellbeing. 
Let's be open and appreciate 

others opinions and suggested 
advice. Let's appreciate it, take 
it in, filter it, and use what may 
suit us and our situation, but let's 
not verbally bully others into our 
own ideal way of thinking that is 
good for us as an individual. 

So to all those verbal bullies 
out there, who don't even see 
what they are doing, please feel 
free to air opinions, but don't 
expect others to conform to what 
is believed to be your right.      
Everyone is an individual and 
everyone has a choice. 

At sixteen years old, one has 
the right to choose who they 
want to live with, at eighteen 
years old, a person can vote and 
make decisions to get married 
and buy a home in many states. 
Being an adult comes with full 
responsibilities and of course 
with all these legal rights, they 
can at this point also get sued 
and get taken in for breaking 

the law. 
We all know about healthy 

eating, exercise, smoking, 
drinking, and many other things 
that are good or bad for us,      
however, we don't force others 
to the gym etc, we can only be 
advised of all the pros and cons 
in all and then make a choice  
to do what we want or find a 
moderate balance in doing what 
works for us.  

We have to hope that people 
of all ages learn through the  
experience of listening, reading, 
and seeing the consequences 
of inappropriate bad behaviour 
and/or decision making. No one 
is perfect and many learn through 
some non-desirable choices and 
decisions in life, but sometimes 
we have to learn and gain some-
thing from that unique experience. 

When we are older, we hope 
that we have gained some      

wisdom along the way and       
will continue to do so with the        
experience of life itself. We will 
always be constantly learning 
from others and even other’s 
mistakes, but it is always essen-
tial that we do what is right for 
ourselves at that time for our 
preservation of sanity. Does it 
make sense to do what others 
want us to do because it makes 
them happy? Is it the right thing 
to do if it makes you personally 
miserable? What kind of life is 
that - it will have a domino and 
roll on effect of disharmony. How 
many people have been forced 
to marry people that were not of 
their own choice only to please 
their family, and then find them-
selves stuck in a empty loveless 
relationship, even though it may 
be comfortable. There are those 
that may be content to settle with 
that type of relationship and if it 

was to be of their own personal 
choice rather than enforcement, 
then it would seem to be more 
acceptable. 

Let's not be irate at others      
for their choice, if they are doing 
what they feel to be right for 
them at that moment in time. 
One can just speak their view 
and then let it be. Why can we 
not just respect other people's 
decisions? Why are some people 
so argumentative, just because 
we do not agree on some       
subject matter? Why can we 
not just 'agree to disagree' on 
some things?!  

It's your life and it's your 
choice! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

It is your choice

Cooking with Loulla Astin 
Pilaf with Snails / Πιλάφι με Σαλιγκάρια

Snails - you either love 
them or hate them! Could 
you eat them? Would you 

cook them? Well they love them 
in Cyprus and Greece!  

When it rain heavily in Cyprus, 
my mum used to say “nice day for 
καραολους (snails)!” They would 
come out to play which meant 
only one thing, get your wellies 
on! We would collect the snails 
after the rain stopped and bring 
them home where my mum would 
place them in a round wicker 
basket with some wild thyme  
or oregano and tighten the top  
with a tea towel so they couldn’t      
escape. She would feed them 
flour or dried pasta for a couple 
of days to clean them from the 
inside out, to fatten them up  
and flavour them. This controlled 
feeding of the snails ensures that 
their digestive tracts are clean of 
impurities, toxins, and dirt. 

You can make this pilafi dish 
with rice or bulgar wheat. 

 
Ingredients: 

1kg of fresh, medium sized, 
live snails (fast them for a few 
days) 

1 large onion, sliced or 
chopped  

2-3 cloves garlic, chopped  
2/3 cups olive oil  
4 large ripe tomatoes, grated 

or blended  
1 tbsp tomato paste 
1 tsp sugar  

Salt & freshly ground black 
pepper 

A pinch of chilli flakes  
2 bay leaves 
1/2 tsp dried oregano  
3 cups of water (may need 

more)  
1 chicken stock cube 
1 cup risotto rice or coarse 

cracked wheat  
 

Method:  
Clean and wash the snails very 

well, place them in a bowl of cold 
water so that they come out of 
their shells; the ones that don’t 
come out are dead so throw them 
away.  

Wash and drain the snails, 
place them in a pot with salted 
water and bring to the boil - boil 
for about 4 minutes, then drain 

them. Repeat this once more, 
then place them in a sieve and 
let them drain. With a small, 
sharp knife, cut each snail      
bottom shell off - this makes it 
easier to eat. 

Fry the onion in olive oil for  
2-3 minutes, add the garlic,       
tomatoes, tomato purée, sugar, 
salt, pepper, chilli flakes, bay 
leaves and oregano, and cook 
for 4-5 minutes or until the 
sauce thickens.  

Mix the rice and hot water with 
the chicken stock cube, mix well 
and cook for about 15 minutes. 
When the rice is ready, mix in the 
cooked snails lightly, cover 
saucepan with a lid and give the 
saucepan a shake. Cook for      
5 minutes and serve at once! 

Bon appetite! Καλή όρεξη! 



Friends: The Reunion airs today 
on Sky in the UK and Ireland 

The Friends reunion special airs this evening in the UK and 
Ireland! The long-awaited follow-up to the popular US sitcom, 
featuring all six of its original stars, will be broadcast on Sky One 
at 8pm. Friends: The Reunion, hosted by James Corden, will also 
feature special guests such as David Beckham, Justin Bieber 
and Lady Gaga.  

The original programme, starring Jennifer Aniston, Courteney 
Cox, Lisa Kudrow Matt LeBlanc, Matthew Perry and David 
Schwimmer, aired from 1994 to 2004. The final episode was 
watched by 52.5m viewers in the US, making it the most 
watched TV episode of the 2000s.  

The official trailer for Friends: The Reunion was released last 
week. It showed the stars walking around the original set at 
Warner Bros Studios in California, taking part in a trivia game 
and doing a table read of well-known scenes, including Phoebe 
spotting Monica and Chandler kissing from the fifth series. 

The cast will not be in character and will appear as themselves 
in the special. 

"We have such a bond from this show," said Kudrow, who 
played Phoebe Buffay. Schwimmer, who starred as Ross Geller, 
added: "Everyone was so perfectly cast." And Cox, who played 
Monica Geller, said: "It was an incredible time. We became best 
friends." The trailer ends with Jennifer Aniston, who played      
Rachel Green, telling the rest of the cast that she loves them 
as they embrace.
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Andrea Georgiou 

Cypriot star  
Loukas Yiorkas 
releases  
new single 
 

Cypriot singer Loukas Yiorkas 
has just released his new        
single, titled Yia Tin Ellada, with 
music and lyrics by Yorgos 
Moukides. 

Released by Cobalt Music, 
it’s a great zeimbekiko, accom-
panied by an impressive music 
video directed by Vangelis 
Tsaousopoulos and shot at 
Klafthmonos Square in the heart 
of Athens, with passers-by     
joining in, dancing and singing 
along! 

Loukas was born in Aradippou, 
Cyprus.  

In 2005, aged 19, and after 

having completed his military 
service, he moved to Greece to 
study Biology at the University 
of Patras. 

In 2008, at the age of 22, he 
competed in and won the first 
season of The X Factor Greece.  

A year later he released his 
debut album, Mazi.  

A string of successful singles 
followed. 

Together with Stereo Mike, 
Loukas represented Greece       
in the Eurovision Song Contest 
2011 in Germany with the song 
Watch My Dance, gaining       
seventh place. 

His 2020 release Pame Ap’Tin 
Arhi, composed by Loukas  
himself and penned by Stavros 
Stavrou, was a huge favourite 
with fans.  

Yia Tin Ellada follows on from 
Mou Eleipses Poli released 
earlier this year.

Celine Dion’s highly anticipa-
ted Courage World Tour which 
was postponed because of the 
coronavirus pandemic, has now 
been rescheduled for June 2023. 

In a statement, organisers said 
that due to restrictions on mass 
gatherings still in place, the tour 
is once again being rescheduled. 

“I was really looking forward 
to seeing all of you in Europe 
this summer, but unfortunately 

because of the situation in our 
world, things just keep getting 
pushed back,” Dion said. 

Greece’s concert is set for 
June 9, 2023, whilst the concert 
in Cyprus is due to take place on 
June 3, 2023. 

“But please don’t despair, we 
feel really good about doing the 
shows in 2023 and I can’t wait 
to finally see you. 2023 here we 
come!” she added.

Celine Dion concerts in Greece and 
Cyprus rescheduled for 2023

Rock band Måneskin won 
the 65th Eurovision Song 
Contest on Saturday with 

the song Zitti e Buoni.  
26 countries took part in the 

Grand Final of the world’s largest 
live music event, hosted this 
year in Rotterdam.  

Måneskin wrote the winning 
song which finished with 524 
points, 25 points ahead of 2nd 
placed France represented by 
Barbara Pravi singing Voila. 
Switzerland’s Gjon’s Tears with 
Tout l’Univers finished in third 
place.  

Greece, with Last Dance, per-
formed by Stefani Liberakakis, 
gained 170 points, placing them 
in 10th place, whilst Cyprus’ entry 
El Diablo, performed by Elena 
Tsagrinou, finished in 16th place 
with 94 points.  

The UK’s entry, Embers, by 

James Newman, failed to secure 
a single vote, finishing the night 
in last place. 

A spectacular interval per-
formance saw six previous  
Eurovision winners ‘Rock the 
Roof’ high above Rotterdam’s 
iconic skyline. Among them was 
pop goddess Elena Paparizou 
who performed the 2005 winning 
entry for Greece, My Number 
One, on the roof top of Hotel 
New York. 

Måneskin celebrated their 
win by letting the audience 
know that “rock and roll never 
dies.” 

Meanwhile, lead singer      
Damiano took a voluntary drug 
test earlier this week after 
speculation arose over a video 
clip of his behaviour at the 
competition. The footage, 
which appeared to show him 

bent over the table as if snort-
ing a line of cocaine, went viral 
on Saturday night.  

A statement from the Euro-
pean Broadcasting Union said: 
“Following allegations of drug 
use in the green room of the 
Eurovision Song Contest Grand 
Final on Saturday 22 May, the 
European Broadcasting Union 
(EBU), as requested by the 
Italian delegation, has conduc-
ted a thorough review of the 
facts, including checking all 
available footage. 

“A drug test was also volun-
tarily undertaken earlier today 
by the lead singer of the band 
Måneskin which has returned 
a negative result seen by the 
EBU. 

“No drug use took place         
in the green room and we  
consider the matter closed.”

Rock band Maneskin win  
Eurovision Song Contest for Italy 
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Community Youth Football

We can now confirm that the 
National League System (NLS) 
restructure at Steps 4-6 has 
been completed and the club 
allocations for the 2021-22 sea-
son have been confirmed, sub-
ject to FA Council ratification.  
The restructure will see 107 
clubs in total upwardly moved 
within the pyramid at Steps 4-6 
in order to facilitate the new di-
visions, with a new additional 
division at Step 4 and two ad-
ditional new divisions at Step 5 
and a reduction of divisions, 

from 20 to 17, at Step 6. 
The restructure will have a pos-
itive impact on a significant 
number of clubs, supporting 
them with reduced travel and 
costs and providing greater op-
portunities for generating in-
come via localised fixtures. 
The FA thank all of the clubs 
across the National League 
System for their hard work and 
effort in completing their appli-
cations for upwards movement 
and we look forward to welcom-
ing them back for the 2021-22 

season. 
Both UK Cypriot clubs New Sa-
lamis and St Panteleimon who 
were last year playing in the 
Spartan South Midlands 
League First Division have both 
been promoted to the same 
level Step 5. 
New Salamis to Spartan South 
Midlands Premier and St Pan-
teleimon to Combined Counties 
Football League they are both 
feeder divisions to the Isthmian 
League and Southern League. 
Well done to both clubs.

UK Cypriot Clubs New Salamis 
and St Panteleimon promoted to 
step 5

New Salamis promoted to Spartan South Midlands League Premier

St Panteleimon promoted to Combined Counties Football League 

Last Sunday victory for the 
Under 13 White team secured 
not only three points but the di-
visional championship. A won-
derful reward for the coaches, 
parents and of course the 
players. 
The team who are coached by 
Mike Koumi, Adam Broomfield 
and Pany Panayiotou got the 
three points they needed to seal 
the title with two games left to 
play. In a very nervy game, 
which had so much riding on it, 
saw the boys do everything but 
play their usual free flowing 
football. However, their class 

told in the end and two out-
standing individual goals, one a 
volley from outside the box saw 
the Under 13 White go 2-0 up. 
The second half was a scrappy 
affair but boys stuck at it and 
sealed the win, eventually run-
ning out 4-1 winners. The cele-
brations at full time were great 
with parents, supporters and 
friends joining the coaches and 
players.  
Plenty of deserved plaudits 
were bestowed on the players 
and lots of photos taken. 
After their match was over on 
the adjacent pitch, the Under 16 

White gave the Under 13 White 
a guard of honour as they ap-
plauded and congratulated the 
younger players on their brilliant 
achievement.  
This was another example that 
while there are many teams, 
Omonia Youth FC is indeed one 
club. William got two goals with 
Davide and Thomas getting one 
each. Man of the Match went to 
Thomas and Alexie. Huge con-
gratulations and well done to 
Mike, Adam, Pany and of 
course the players.Congratula-
tions to Omonia Youth U13 
Whites.

Omonia Youth U13 White Champions

Greek Stefanos Tsitsipas is 
brimming with confidence and 
will be heading to Roland Gar-
ros this week with his best 
Grand Slam preparation after 
picking up his seventh ATP Tour 
title in Lyon on Sunday. 
Basking in the glow of his 
maiden ATP Masters 1000 title 

last month at Monte-Carlo, the 
22-year-old added the Lyon 
crown for his second title in 
2021 and leads the 2021 sea-
son with most wins at 33. 
“I’ve been feeling my game well; 
I’ve been using my patterns 
really well,” Tsitsipas told re-
porters. “I’ve been pressing a 

lot with my serve. Just consis-
tent on court, consistent with my 
power and the way that I attack 
and way I (take) risks. 
Tsitsipas reached the semi-fi-
nals on the red clay at Roland 
Garros last year before falling 
to Novak Djokovic in five sets 
andhis coach believes the two-

time Australian Open semi-final-
ist was getting closer to a 
maiden major title. 
“Rafa and Novak are still at the 
top of the game. But I think their 
margin is getting smaller and 
smaller. Several young guys 
can beat them now. ” Mourato-
glou added.

Greek tennis star Stefanos Tsitsipas wins  ATP  title  

Chris and Jimmy Mousicos’ 
Under 16 Gold, who play in the 
top division, needed a win in 
their last match to secure at 
least a share of the title. Playing 
at the Radiomarathon Centre in 
Enfield, the club’s spiritual 
home, the Under 16 Gold got 
into their stride early on and 
once they scored the first goal 
they ran out comprehensive 
winners to secure the title. It is 
a fabulous achievement for the 
team, many of whom have 
been together for many years. 
Louis G (2), Kristian, Ziya, 
Vansh and Lewie scored the 
goals in a 6-1 win. After the 
match, manager Chris said:  
“This season we started with 9 
players and ended with 17. As 
with all of us, Covid interrupted 
the season but on top of that 
we suffered the devastating 
blow of losing Ella, one of our 
originals’ baby sister at just 13 

years of age. Today was the 6-
month anniversary of her pass-
ing so we dedicate this title to 
Ella, Jay and the family. The 
boys were ruthless and as one 
today. Great memories.”  
Chairman Michael Pieri, whose 
own team are in the same age 
group said this: “Together this 
team have overcome many hur-
dles over the years but they 

stayed true to a philosophy of 
wanting to coach and develop 
players, playing aesthetically 
pleasing football that provides 
them the platform to be brave 
on the ball. I am very proud of 
their achievement and this is a 
title that vindicates a positive 
approach to grassroots football. 
Congratulations to Chris, 
Jimmy, the parents and players.

Omonia Youth U16 Gold Champions
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Anorthosis KOPA Football 
League Champions

Akanthou KOPA League Division Two 
Champions

 It wasn’t long before Akanthou 
took an early lead from Charlie 
Georgiou reacting quickest to 
settle the ball in the back of the 
net on the 10min mark. 0 – 1. 
Going down to 10 men after a 
reckless challenge was reacted  
Akanthou found themselves 0 
– 2 up after 30mins when 
George Latayaa stepped up to 

slot the ball bottom corner. 
Akanthou growing in confidence 
on the ball won a penalty on the 
45min mark which was blasted 
home by unstoppable  Harvey 
Simpson.  
Second half kicked off with 
Akanthou stepping up another 
level and showing some scintil-
lating spells of individual and 

team brilliance with the final 
goals coming from Brandon 
Dujon and George Lataaya.to 
give Akanthou a 5-0 win. 
second placed in division two-
Panathinaikos beat Cinar 3-2 
with Andrew Yiakoumi scoring 
twice and Farly scoring the 
other. Cinars goals came from 
Zane & Karim.

KOPA League Fixtures
Challenge Cup Preliminary round. Sunday 30th May 2021 
Omonia v Komi Kebir 11.30am Edmonton County School, 4G, EN1 1HQ  
Pantel v Anorthosis 9.30am Southgate School, 3G, EN4 0BL 
Division Two Panathinaikos  v Omonia Youth 12.00pm Enfield Playing Fields, 3G  EN1 4LP

Premier League

Liverpool and Chelsea grabbed 
the final two Champions 
League places but Leicester 
City fell short of a top-four finish 
for the second successive sea-
son on a nerve-jangling final 
day of the Premier League sea-
son on Sunday. 
Liverpool avoided any drama as 
they beat Crystal Palace 2-0 to 
finish in third spot — a silver lin-
ing to a difficult season in which 
their defence of the title crum-
bled. read more 
Chelsea lost 2-1 at Aston Villa 
— a result that could have been 
curtains for them in the top-four 
battle. read more 
But they were saved as arch-ri-
vals Tottenham Hotspur twice 
came from a goal down to win 
4-2 at Leicester City. 
Harry Kane was on target for 
Tottenham to win the Premier 
League Golden Boot award for 
the third time with 23 goals 
while Gareth Bale struck twice 
late on.Jamie Vardy scored 
twice from the spot for Leicester 
who also let a top-four finish slip 
last season in the final week. 
Liverpool finished on 69 points 
with Chelsea on 67 and Leices-
ter, who will enter the Europa 
League, on 66. 
Sergio Aguero came on in the 
65th minute and scored twice 
in his final league game for 
champions Manchester City as 
they thrashed Everton 5-0 be-
fore being presented with the 
trophy on the pitch in front of 
10,000 fans at The Etihad. 
Argentine Aguero now has 184 
Premier League goals for City, 
the most of any player for a sin-
gle club in the competition – one 
ahead of Wayne Rooney’s tally 
for Manchester United. City 
manager Pep Guardiola, who 
has now won three Premier 
League titles in his five seasons 
at te club, broke down in tears 
as spoke of 32-year-old 
Aguero’s impact at the club 
where he has spent a decade 
and became their all-time lead-
ing scorer. 
“We love him so much, he’s a 

special person for us. He was a 
legend,” Guardiola, who will 
lead City out in their first Cham-
pions League final when they 
play Chelsea in Porto next 
week, said on the pitch. “We 
cannot replace him.”Aguero, 
who could end up at Barcelona 
next season after his contract 
ends next month, will always be 
remembered and adored by 
City’s fans for his heart-stopping 
late goal earned the first of the 
club’s five Premier League titles 
in 2012. 
“Before the game I felt so 
strange, the sensation is not 
good. I prefer to think about the 
good moments,” he said. 
Second-placed Manchester 
United beat Wolverhampton 
Wanderers 2-1 to finish 12 
points adrift of City. It was Nuno 
Espirito Santo’s final game as 
manager of Wolves. 
West Ham United will join 
Leicester City in the Europa 
League after finishing sixth – 
rounding off a superb season in 
style with a 3-0 home win over 
Southampton. 
Tottenham will be England’s 
representative in the inaugural 
Europa Conference League al-
though that will be scant con-

solation for the London club for 
whom Kane could have pos-
sibly played his last game on 
Sunday, with a big-money move 
likely. Bale also scored twice for 
Tottenham on what was prob-
ably the last game of his loan 
spell from Real Madrid. 
For a long time it had looked as 
though Liverpool would miss 
out on the Champions League, 
but Juergen Klopp’s injury-hit 
side ended the season with five 
successive wins. 
Sadio Mane struck twice 
against Palace in what was 73-
year-old Roy Hodgson’s last 
game in charge of the south 
London club. 
“If you had told me five weeks 
ago that we would finish third, I 
would think it is not possible,” 
Klopp said. 
“I’m so proud of what they’ve 
done the last 10 or 15 games 
and the reaction of the team in 
bad times.” 
Chelsea can now go into next 
weekend’s Champions League 
final against Manchester City 
without the added pressure of 
needing to win it to be part of 
next season’s competition. 
But they hardly helped them-
selves. Villa led 2-0 with goals 
by Bertrand Traore and an 
Anwar El Ghazi penalty before 
Ben Chilwell pulled a goal back 
for Thomas Tuchel’s side. 
I“The performance was by far 
good enough to win the game. 
We did not score, conceded two 
cheap goals and it was a defeat 
in the end. We are lucky to es-
cape today,” Tuchel said. 
Chelsea’s midweek win over 
Leicester, revenge for their FA 
Cup final defeat, ultimately 
proved decisive.“It’s hugely dis-
appointing for us. We fought so 
hard all season,” Foxes boss 
Brendan Rodgers said. 
Bottom club Sheffield United 
bowed out with a 1-0 win over 
Burnley, while Leeds United 
claimed an impressive ninth 
place by beating relegated West 
Bromwich Albion 3-1. Arsenal 
finished one position higher with 
a 2-0 home win over Brighton.

Liverpool and Chelsea grab top-four spots

It was Championship day in the 
KOPA league on Sunday in the 
build up we had the scenario of 
if Anorthosis win they are cham-
pions if they lose and Komi 
Kebir FC win then Komi are 
champions. 
The first match was Komi Kebir 
v Omonia which the Greens 
Omonia won 2-0. 
Both their goals came from 
corners their first goal came 
after a goalmouth scramble 
from Onome and the second 
from a direct corner from Vedat. 
So Anorthosis went into their 
game with Pantel as champions 
with their manager Dino Ippo-
cratous proud and into the 
game with a glorified mood. 
Pantel made it difficult for the 
new champions with both sides 
clamouring for chances and the 
first half ending 0-0. 
The second half both teams 
had chances more so Anortho-
sis with their striker Andre 
McCollins playing a prominent 

role.he hit the post from the 
edge of the box and then a 
great free kick from him was 
brilliantly saved by the Pantel 
keeper. 
Then Andre recieved the ball on 
the edge of the box and he ad-

vanced and placed the ball 
passed the keeper into the far 
right side of the goal. 
The second goal came from 
Vas Chrisikos after some good 
teamwork to give Anorthosis a 
2-0 win and the League cham-
pionship 2020/21.

Anorthosis Coach Prod Theori, Manager  
Dino Ippocratous and Captain Harry Vazanias
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Community Youth football
New Salamis youth football trials

New Salamis trials for Under 12s  
(current school year 6 ) and Under 11s ((current school year 7).  
Saturday 5th June 2021 11.30am to 12.30pm at Trent Park N14 4UW. 
To play in Watford Friendly League. There will be FA qualified coaches 
For more details Telephone: Ban 07973 670659 or bd_07@hotmail.co.uk 
www.newsalamisfcuk.com

PAOK beat champions Olympia-
kos to win their eighth Greek Cup
PAOK won its eighth Greek Cup 
on Saturday thanks to a dra-
matic, 90th-minute winner by 
Michael Krmencik for a 2-1 vic-
tory over champion Olympiakos 
in Athens. 
The spectacular final at the 
Olympic Stadium grew more in-
teresting as it went along, to cul-
minate into a nail-biting finish 
that had PAOK snatch victory 
despite being outplayed for 
most of the second half by 
Olympiakos. 
In the first half the Thessaloniki 
team appeared the most pas-
sionate about this game, chas-
ing all the balls and putting pres-
sure on the Reds. That 
translated into a huge opportu-
nity that Karol Swiderski missed 
by hitting the goal frame, and 
then into a 36th-minute penalty 
that Stefan Schwab earned and 
captain Adelino Vieirinha con-
verted to give PAOK a 1-0 half-
time lead.The introduction of 
Greece captain Kostas Fort-
ounis changed the balance in 

the midfield in favor of Olympi-
akos. 
 The Reds quickly equalized 
with Yann M’Vila five minutes 
after the interval and missed a 
great chance with Giorgos Mas-
souras a few minutes later to 

snatch the lead. Still, a couple 
of masterful substitutions by 
Uruguayan coach Pablo Garcia, 
bringing on Krmencik and Haris 
Tsingaras restored PAOK’s 
dominance and gave it a win-
ning goal on the 90th minute. 

Atletico Madrid have been 
crowned La Liga champions for 
the first time since 2014 with 
veteran striker Luis Suarez 
scoring the winner in a 2-1 vic-
tory over Valladolid. 
Suarez scored in the 58th mi-
nute for Atletico after Angel Cor-
rea had equalised Oscar 
Plano’s opener for Valladolid on 
Saturday. 
Elsewhere, closest rivals Real 
Madrid beat Villarreal 2-1 but 
that was not enough to overhaul 
a two-point deficit. 
Karim Benzema’s late headed 
equaliser and Luka Modric’s 
last-minute goal gave Real vic-
tory but it was too little, too late 
as Atletico claimed the title for 
the 11th time in their history. 
Real trailed at home to a 20th-
minute goal by Yeremi Pino for 
Villarreal.Meanwhile, an acro-
batic late effort from Antoine 

Griezmann saw Barcelona con-
firm a third-placed finish in La 
Liga for the season, as they 
crept past already relegated 

Eibar 1-0.Atletico finished top of 
the standings with 86 points, wh 
Real finished second.84.points.

Spain: Atletico Madrid crowned 
La Liga champions

Haringey Borough welcome back 
the fans

 Haringey Borough welcome 
backfans for  their Cup extrav-
aganza with Hanwell Town 
This is what cup fever is about 
when Haringey Borough wel-
comed back the fans and fellow 
Isthmian league team Hanwell 
Town for a cup feast. 
It was the quarter final of the 
London Senior Cup played at 
White Hart Lane the home of 
Boro and what a game it was. 
Hanwell took the lead with a 
goal from Trevan Robinson in 
the 6th minute ten minutes later 
Haringey Borough equalised 
with a spectacular goal from 
Callum Ismail who shot from the 
edge of the box the Hanwell 
keeper Sopte managed to get 

a hand to it but not able to stop 
it going into the back of the net. 
The game went quiet for a while 
until Hanwell were awarded a 
penalty which Ogo scored from 
the spot in the 35th minute to 
go into the half time break 2-1 
up.Haringey Borough equalised 
in the 55th minute when Rakim 
Richards scrambled the ball into 
the back of the Hanwell goal. 
Thereon Haringey pounded the 
Hanwell rearguard and their op-
position were dangerous on the 
counter attack to set up a end 
to end football classic which 
ended 2-2 after 90 minutes. 
So into penalties it went with 
Hanwell Town coming out vic-
tors and a place in the semis.

The Bees looked to start 
brightly in front of the Bee Army 
and had the better of the early 
exchanges, with Harry Taylor 
having our best chance on three 
minutes as he headed Ephron 
Mason-Clark’s cross just wide.  
The Magpies had an opening 
of their own on 20 minutes, but 
Adam Parkes was equal to the 
strike from Daniel Orsi. 
Simon Bassey’s Bees came fly-
ing out the traps for the second 
half and got their reward just 12 
minutes into the second half, as 
Harry Taylor netted his first ever 
Barnet goal on his 151st ap-
pearance. The Bees academy 
graduate picked the ball up on 
the edge of the box before find-
ing the space to lash an effort 
into the back of the net. It could-
n’t have been a more fitting mo-
ment on a night where fans re-
turned to The Hive London.  
It only took eight minutes for the 
Bees to a second goal and what 
a goal it was, Sam Skeffington 
delightfully turned in the centre 

of the pitch, before finding Tomi 
Adeloye who held up brilliantly, 
he played in Wordsworth who 
made no mistake with a sweep-
ing finish from ten yards out.  
The fans were simply superb as 
the game went on and barring 
a couple of Maidenhead 

corners, it was mostly one way 
traffic in the second forty-five.  
All in all, it was the perfect night 
to welcome the Bee Army back 
to The Hive London and it was 
a richly deserved three points 
for the Bees, who took the ac-
claim of the fans at the end.

The Barnet fans give the Hive a 
buzz

Cyprus is to to host the Davis 
Cup Europe Group III in  Me-
neou, Larnaca district. It will 
take place between June 14 
and 20, 2021. 
Nnations include: Georgia, Ire-
land, Iceland, Luxembourg, 
Malta, and Monaco..  
The top seeded country of the 
2 groups, and twinner of the 
match between the runner-up  
of each group will win ticket for 
the World Group II play-offs The 
Cypriot Davis Cup team players 
are: Petros Chrysochos, Melios 
Efstathiou, Sergios Kyratzis and 
Eleftherios Neos.and Demetris 
Herodotou.

Tennis: Davis Cup Cyprus
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It is with deep sadness and heavy hearts that we announce the 
 peaceful passing of our beautiful, beloved mother, grandmother, sister, 

aunty and friend Panayiota Nicolaou, on May 7th 2021, aged 79.  
Panayiota leaves behind her doting sons, Andreas and Nicholas and his 

partner Penny, her much loved granddaughter Honey, sister Loulla, 
nephews, nieces and many friends. She was a wonderful mother and 

grandmother loved dearly by her family and will be deeply missed.  
Panayiota came to England when she was 17 and worked as a  

seamstress later building her home and family with her loving husband 
Stassis, who passed away in 2007. She will be fondly and  

lovingly remembered as a warm, generous, hospitable lady with the 
loveliest of smiles. She was extremely house-proud and an excellent 

cook. Her door was always open, and it was hard to say goodbye to her 
as she loved company. For those who knew her, will also remember her 

love for her precious cats.The funeral will be held on Friday 4th June 
2021 at 10:00am at All Saints Cathedral, Pratt Street, London NW1  

followed by the burial at New Southgate Cemetery. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής, θείας και φίλης Παναγιώτας 

Νικολάου, στις 7 Μαΐου 2021, σε ηλικία 79 ετών. Η Παναγιώτα αφήνει πίσω 
τους γιούς της, Ανδρέα και Νικόλα και τον σύντροφό του Πένυ, την  
αγαπημένη της εγγονή Honey αλλά και την αδερφή της Λούλλα,  

αδελφoτέχνια της, και πολλούς φίλους. Ήταν μια υπέροχη μητέρα και  
γιαγιά που αγαπούσε πολύ την οικογένειά της και θα λείψει σε όλους μας. 

 Η Παναγιώτα ήρθε στην Αγγλία όταν ήταν 17 ετών και εργάστηκε ως  
μοδίστρα, αργότερα, δημιούργησε το δικό της σπίτι και τη δική της  

οικογένεια με τον αγαπημένο της σύζυγο Αναστάση, ο οποίος απεβιώσε το 
2007. Θα τη θυμόμαστε με αγάπη και στοργή ως μια ζεστή, γενναιόδωρη 

και φιλόξενη γυναίκα με το ομορφότερo χαμόγελo. Ήταν εξαιρετικά  
υπερήφανη και εξαιρετική μαγείρισσα. Η πόρτα της ήταν πάντα ανοιχτή και 

ήταν δύσκολο να την αποχαιρετήσει κάποιος, καθώς αγαπούσε την 
 συντροφιά. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 στις 

10:00μ.μ στους Αγίους Πάντες, Pratt Street, London NW1, και η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate. Για περισσότερες πληροφορίες 

 τηλεφωνήστε του Νικόλα 07881344974

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiota (Yiotoulla) Nicolaou 
(from Lefkonico, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτα (Γιωτούλα) Νικολάου 
(από Λευκόνοικο, Κύπρος)

19.06.1941 - 07.05.2021

15.11.1948 - 14.5.2021

† DEATH ANNOUNCMENT
 

Christos Kyriacou Pirkoti 
(from Kalopsida, Cyprus)

  
 

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved Christos Kyriacou Pirkoti who passed away on 
Friday 14th May 2021, at the age of 72. He was born on 
15.11.1948 in Kalopsida, Cyprus. He leaves behind his 

loving wife, three children, four grandchildren and family. 
The funeral will be held on Monday 7th June, at 12:00 

noon, at All Saints Church, Park Road, Peterborough PE1 
2UL and the burial at Eastfield Cemetery, Eastfield Road 

Peterborough PE1 4RD. Flowers can be sent to the  
funeral directors Demetriou & English,131- 133  

Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, by 
8.00am the latest on the day of the funeral.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Χρήστος Κυριάκου Πυρκώτης  

(από Καλοψίδα, Κύπρος)
 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου  
μας Χρίστου Κυριάκου Πυρκώτη που απεβίωσε την  

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, σε ηλικία 72 ετών. Γεννήθηκε στις 
15.11.1948 στην Καλοψίδα της Κύπρου. Αφήνει πίσω την  

αγαπημένη του σύζυγο, τρία παιδιά, τέσσερα εγγόνια και την 
οικογένεια του. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 7 Ιουνίου, στις 

12:00μμ το μεσημέρι, στην εκκλησία των Αγίων Πάντων,  
Park Road, Peterborough PE1 2UL και η ταφή στο  

κοιμητήριο του Eastfield Road, Peterborough PE1 4RD. 
 Λουλούδια μπορούν να σταλθούν στο γραφείο κηδειών  

Demetriou & English,131-133 Myddleton Road, Wood Green, 
London N22 8NG, έως τις 8.00 π.μ. το αργότερο την ημέρα 

της κηδείας.
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It is with great sadness that the family of 
 Kyriakos Zenonos shares the news of his passing on May 6th, at 
the age of 79.  He was born on 31.10.1941 in  Dhavlos, Cyprus. 

He leaves behind his wife, Androulla Zenonos, 2 children, George 
and Maria, son in law, Michael, 3 grandchildren, Demetri,Christina 
and Andreas. 4 sisters and many friends and relatives. He was a 
kind hard working family man, who will be greatly missed by all 

those who knew him. A quiet and compassionate man who 
helped others when he could. The funeral will be held on Friday 
4th June at 13:00pm at St Mary’s Church, Wood Green, N22 8LB 
and burial at 14:30pm at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Rd, London N11 1JJ. There will be a donation box to the 

church to help with cancer research in the UK. Measures against  
coronavirus have been reduced. You are all welcome.

† DEATH ANNOUNCMENT 

Kyriacos Zenonos  
(from Dhavlos, Cyprus)

 
Με μεγάλη λύπη, η οικογένεια του  

Κυριάκου Ζήνωνος μοιράζεται μαζί σας την είδηση του 
 θανάτου του στις 6 Μαΐου, σε ηλικία 79 ετών. Γεννήθηκε στις 
31.10.1941 στο Δαυλό, Κύπρου. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του  

Ανδρούλα Ζήνωνος, 2 παιδιά, Γιώργος, Μαρία, γαμπρός Μιχάλης και  
3 εγγόνια, Δημήτρης, Χριστίνα και Ανδρέας.  

Ήταν ένας καλός εργατικός οικογενειάρχης, ο οποίος θα λείψει πολύ 
σε όλους εκείνους που τον γνώριζαν. Ήταν ένας φιλήσυχος και  
συμπονετικός άνθρωπος, πρόθυμος να βοηθήσει τους πάντες.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου στις 13:00μμ στην 
Εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, N22 8LB και η ταφή στις 
14:30μμ στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, 

London N11 1JJ. Στην εκκλησία θα βρίσκεται ένα κουτί δωρεάς για 
να βοηθήσουμε στην ερεύνα του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο.   

Τα μέτρα κατά του κορωνοΐου έχουν περιοριστεί.  
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.  31.10.1941- 06.05.2021 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Ζήνωνος 
(από Δαυλός, Κύπρου) 

Με μεγάλη λύπη, οι οικογένεια της Φανούς Κυπριανού μοιράζεται 
μαζί σας την είδηση του θανάτου της, στις 8 Μαΐου 2021, σε 

 ηλικία 84 ετών. Αρραβωνιασμένη μικρή, άφησε την Κύπρο για μια 
νέα ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο στο MS Messapia το 1957. Πάντα 
εργατική και πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες. Ένας δυναμικός 
χαρακτήρας, με εκπληκτική αίσθηση του χιούμορ που πάντα 

 ζέστανε τις καρδιές μας. Απολάμβανε αρκετά συχνά τις διακοπές 
της, στο  Ντέβον και στη Κορνουάλη της Αγγλίας και τα τελευταία 

χρόνια στη Λάρνακα, Κύπρου. Αφήνει πίσω τον σύζυγο της  
Γιώργο, 4 παιδιά, Κύπρος, Χρήστος, Μαρία και Αντρέας.  

8 εγγόνια, Χριστόφορος, Γιάννης, Ζωή, Γιώργος, Αντρέας, 
 Μαρίνα, Έλενα και Νίκος, καθώς και πολλούς συγγενείς και  
φίλους. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 8 Ιουνίου στον 

 Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου,305 Camberwell New Road, 
SE5 0TF at 12:00μμ και η ταφή στις 13:30μμ στο κοιμητήριο στο 

Camberwell New, Brenchley Gardens, London, SE23 3RD.

 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
 Φανoύ Κυπριανού (από Βατυλή, Κύπρου)

 22.08.1936 - 08.05.2021 

It is with great sadness that the family of Phanou Kyprianou shares 
the news of her passing on May 8th, at the age of 84. She was born 
on 22.08.1936. Newly engaged, left Cyprus for a new life in the UK 

on the MS Messapia in 1957. She was always hard working  
providing for her family and always putting other people first.  

She was a huge character with a great sense of humor with a kind  
caring heart. She enjoyed many holidays in Devon and Cornwall 

and in the later years in the holiday home in Larnaca, Cyprus. She 
leaves behind her husband Georgios, 4 children, Kypros, Christos, 

Maria and Andrew, 8 Grandchildren, Christopher, John, Zoe,  
Georgios, Andreas, Marina, Elena and Nicholas as well as other 

relatives and friends. Her funeral will be held on Tuesday 8th June 
at St Mary's Greek Orthodox Cathedral Camberwell,  

305 Camberwell New Road, SE5 0TF at 12:00pm and burial at 
13:30pm at Camberwell New Cemetery, Brenchley Gardens,  

London, SE23 3RD.

† DEATH ANNOUNCMENT 

Phanou Kyprianou 
(from Vatili, Cyprus)

24.10.1952-15.05.2021 

It is with great sadness that we announce the death of our dearest Elenitsa Evripidou, who passed away on 
15th May 2021, at the age of 68. She leaves behind her two daughters Olivia and  

Maritsa, their husbands Jimmy and Andoni (Her son Evros, who passed away on 23.02.20). Her siblings 
Phota, Bobby, Lambros, Anna, Vera, Maro, Michalis and Elias. Her 9 grandchildren, nieces, nephews and 

relatives and friends. We lost the most amazing mother anyone could ever ask for. A woman with the  
biggest heart, who would do anything for anyone. She would welcome everyone that walked through her 

door. Her smile and her laughter were hugely infectious, and she would light up a room. Nitsa was so kind 
and never spoke out of turn about anyone, her heart was truly made of gold.  

The funeral will take place on Wednesday 2nd June at the St Mary's Greek Orthodox Church, Trinity Road, 
Wood Green. The burial will be at New Southgate Cemetery. The family ask that only close family and 

friends attend the church and everyone is welcome at the cemetery.  Flowers or donations for the Parkview 
House Residential Care Home in Edmonton, who took great care of our mother over the last  

4 years as she battled Alzheimer’s.

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας, Ελενίτσας Ευρυπίδου, που απεβίωσε στις 
15 Μαΐου 2021, σε ηλικία 68 ετών. Αφήνει πίσω τις δυο κόρες της, Ολίβια και Μαρίτσα και τους συζύγους 
τους Δημήτρη και Αντώνη (Ο γιός της Έβρος απεβίωσε στις 23.02.2020). Τα αδέλφια της Φώτα, Μπόμπι, 
Λάμπρο, Άννα, Βέρα, Μάρω, Μιχάλη και Ηλία. 9 εγγόνια, ανιψιές, ανιψιούς, συγγενείς και φίλους. Χάσαμε 
την πιο καταπληκτική μητέρα που θα μπορούσε κανείς ποτέ να ζητήσει. Μια γυναίκα με  μεγάλη καρδιά, 

που θα έκανε τα πάντα για να βοηθήσει τους πάντες. Θα βοηθούσε όσους φτάνανε στην πόρτα του σπιτιού 
της, χωρίς δεύτερη σκέψη. Το χαμόγελο και το γέλιο της ήταν μεταδοτικό, γλυκύτατο και φώτιζε το μέρος, 
όπου βρισκόταν. Η Νίτσα ήταν τόσο ευγενική που δεν μίλησε ποτέ για κανέναν με κακά λόγια, η καρδιά της 
ήταν πραγματικά χρυσός. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 2 Ιουνίου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate. Η οικογένεια 

ζήτα να παραβρεθούν μόνο φίλοι και συγγενείς στη εκκλησία.  
Στο κοιητήριο είστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Λουλούδια ή δωρεές είναι καλοδεχούμενες για το Parkview House 

Residential Care Home στο Edmonton, το οποίο φρόντισε τη μητέρα μας τα τελευταία 
 4 χρόνια στην μάχη της με το Αλτσχάιμερ.

† DEATH ANNOUNCMENT 

Elenitsa Evripidou 
(from Varosi, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελενίτσα Ευρυπίδου 
(από Βαρώσι, Κύπρου)
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† Ευχαριστήριο - Note of thanks  

Σταύρος Πιττορτής 

We would like to express our heartfelt thanks to all our family and friends for 
their support during this difficult time. We would also like to thank everyone who 

attended the funeral of our beloved Stavros who was laid to rest on Friday  
21st of May 2021. Thank you for all your messages of support, flowers and  

donations. 
 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλη την οικογένεια και 
τους φίλους μας για την υποστήριξη τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα θέλαμε 

επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία του  
αγαπημένου μας Σταύρου, ο οποίος κηδεύτηκε την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021. 
Σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα υποστήριξης, τα λουλούδια και τις 

 εισφορές σας.

 † MΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Λούλλα Σοφοκλέους 

(από Λεμεσό, Κύπρος) 
  

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30.05.2021, 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 
 Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

 London N22 8LB, το 16ον ετήσιο  
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και  
αξέχαστης μας μητέρας και γιαγιάς  

 
Λούλλας Σοφοκλέους 

  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της  

όπως παρευρεθούν.  
Παιδιά: Ευούλλα και Σοφοκλής, νύφη 

Μαίρη, εγγόνια και δισέγγονα.

It is with great sadness and heavy heart that we announce the death of our 
dear mother, grandmother and great-grandmother Theodora Stassi, who 

passed away on Thursday 13 May 2021, at the age of 94.  
She was born on 15.10.1926 in Choirokoitia, Cyprus.  

She was an exceptional mother, kind, generous and she will be greatly 
missed by everyone who knew her.   

The funeral will take place at 11.30am on Wednesday 2nd June,  
at Panayia Church, 21 Trinity Road N22 8LB, and the burial will follow  

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.  
Due to Covid restrictions, the wake will be held, at the cemetery.  

Daughter Maria and the family.

Με μεγάλη λύπη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Θεοδώρα Στασή, που 
απεβιώσε την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, σε ηλικία 94 ετών. Γεννήθηκε στις 

15.10.1926 στη Χοιροκοιτία της Κύπρου. Ήταν μια εξαιρετική μητέρα,  
ευγενική, γενναιόδωρη και θα λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11.30 π.μ. την Τετάρτη 2 Ιουνίου, στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, N22 8LB και η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. 

Λόγω της πανδημίας (Covid-19), η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 
Η κόρη της Μαρία και η οικογένεια της. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Theodora Stassi 
(from Choirokoitia, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θεοδώρα Στασή  
(από Χοιροκοιτία, Κύπρος) 

15.10.1926 - 13.05.2021

Συλλυπητήρια 

 

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα 
θερμά και ειλικρινά συλλυπητήρια στο Χριστάκη 
και Παναγιώτη για τον θάνατο της αδελφής  

τους Φωτεινή που απεβίωσε  
πρόσφατα στην  Κύπρο.  

Ως επίσης και στους οικείους της. 
Αιωνία της η μνήμη.
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It is with such great sadness and utter heartbreak that we 
announce that Yiannis (John) Charalambous from  

Pigenia, Pyrgos, Cyprus, peacefully passed away on 
Wednesday 19th May 2021 in his home in Brixham, 

Devon. He leaves behind his beloved wife Antigoni, His 
three daughters; Maria, Helen and Stella. His five  

grandchildren; Andie, Joanna, Demetris, Michael and 
Melanie. His seven great grandchildren; Crystal, Mario, 

James, Joey, Bella, Neo and Louis. He was such a 
 wonderful, caring, thoughtful, kind, generous and most of 
all, loving human being. A true gentleman, who was loved 

by all that were lucky enough to meet him. Everybody 
speaks so highly of him and he has left such a lasting 

and positive impact, with nothing but fond memories. He 
was so relaxed and chilled, that he made you feel  

comfortable, secure, happy and would put a huge smile 
on your face in an instance when with him. A completely 

genuine and charming man whose presence was  
welcomed everywhere he went. The best husband, father 
and most of all; pappou, anyone could wish for. He will be 

sorely missed by all. The wisest and most wonderful 
man. Known as a true LEGEND!!  

May you rest in Peace Pappou and you will forever be 
cherished and in our hearts. Until we meet again. A small 

funeral will take place with his immediate family on  
Wednesday 9th June at St Andrews Greek Orthodox 

Church in Torquay and the burial at Torquay Cemetery. 
 If you would like to send flowers, please send them to 

the church or alternatively, if you would prefer to make a 
charitable donation then please do, to Rowcroft Hospice 
who took care of him in his final days. Please follow the 

link below where there is a page set up for him 
(www.stockmanandloram.co.uk/donations)  

May He Rest In Peace. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον  
θάνατο του Γιάννης (John) Χαραλάμπους, από την  

Πηγένια, Πύργο, Κύπρος, που απεβίωσε την Τετάρτη 19 
Μαΐου 2021, στο σπίτι του στο Brixham, Devon. Αφήνει 
την αγαπημένη του σύζυγο Αντιγόνη, 3 κόρες, Μαρία, 

Ελένη και Στέλλα, 5 εγγόνια, Andie, Joanna,  
Demetris, Michael και Melanie, 7 δισεγγόνια, Crystal, 
Mario, James, Joey, Bella, Neo και Louis. Ήταν ένας 
υπέροχος, στοχαστικός, ευγενικός, γενναιόδωρος, όπου 

αγαπούσε τον άνθρωπο. Ένας αληθινός  
κύριος, που αγαπήθηκε από όλους και ήταν αρκετά  
τυχεροί εκείνοι που τον γνώρισαν. Όλοι μιλούν για  

αυτόν με τα καλύτερα λόγια. Εχει αφήσει ένα διαρκές και 
θετικό αντίκτυπο, με παρά πολλές ωραίες  

αναμνήσεις. Ήταν τόσο χαλαρός και προσιτός, που σε 
έκανε να νιώσεις άνετα και ασφαλή, όπου βρισκόταν. 
Ένας χαρούμενος άνθρωπος που πάντα είχε ένα  
τεράστιο χαμόγελο στο πρόσωπο του σε όλες τις   
περιπτώσεις, ακόμα και στις πιο δύσκολες. 

 Ένας  γνήσιος και γοητευτικός άντρας όπου η  
παρουσία του ήταν ευπρόσδεκτη  παντού. Ο καλύτερος 
σύζυγος, πατέρας και πάνω απ’ όλα πάππους, που ο 
καθένας θα επιθυμούσε να είχε. Θα λείψει πολύ σε 
όλους. Ο σοφότερος και πιο υπέροχος άνθρωπος.  

Γνωστός ως αληθινός θρύλος!!  
Αναπαύσου εν ειρήνη πάππου, θα είσαι για πάντα στις 

καρδιές μας, μέχρι να συναντηθούμε ξανά. 
 Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 9 Ιουνίου στην 

 Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του  
Αγίου Ανδρέα στο Torquay και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Torquay, με την παρουσία της οικογένειας του. 
Εάν θέλετε να στείλετε λουλούδια, στείλτε τα στην  
εκκλησία ή εναλλακτικά, εάν προτιμάτε να κάνετε  

φιλανθρωπική εισφορά, τότε παρακαλούμε να κάνετε, 
στο Rowcroft Hospice που τον φρόντιζε τις τελευταίες 
μέρες της ζωής του, στην ιστοσελίδα (www.stockma-

nandloram.co.uk/donations)    
Αναπαύσου εν ειρήνη.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannis (John) Charalambous 
(from Pigenia, Pyrgos, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

  Γιάννης (John) Χαραλάμπους 

 (από Πηγένια, Πύργο, Κύπρος)

05.05.1934 - 19.05.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της  
Κατερίνας, της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, που  
απεβίωσε στις 27 Απριλίου 2021. Η Κατερίνα Λυσάνδρου 
ήρθε στο Λονδίνο από την Κύπρο το 1953. Παντρεύτηκε τον 
Παναγή Τρανδά και έζησαν στο Waterloo. Η Κατερίνα  
εργάστηκε ως μοδίστρα για πολλά χρόνια για να φροντίσει 
την οικογένεια της. Εργάστηκε επίσης στο οικογενειακό  
εστιατόριο The Cream Dairy στο Farringdon του Λονδίνου.  
Η Κατερίνα αγαπούσε το σπίτι και το κήπο της, εκεί έβρισκε 
την ηρεμία και την γαλήνη, ανάμεσα στα λουλούδια και τα  
λαχανικά της. Η Κατερίνα λάτρευε τα παιδιά και τα εγγόνια 
της, πάντα αφοσιωμένη, δείχνοντας την αγάπη και την  
απεριόριστη υποστήριξη της. Όπως και ο σύζυγος της  
Παναγής που απεβίωσε δυστυχώς τον περασμένο Ιούλιο.  
H Κατερίνα έζησε μια απλή ζωή. Ήταν μια δυναμική και  
ευγενική κυρία, πιστή γυναίκα και αφοσιωμένη χριστιανή.  
Η Κατερίνα αφήνει 5 παιδιά, Γιώργο, Άλεξ, Μαρία,  
Παρασκευούλλα και την Στέλλα, την νύφη της Μαίρη και τον 
γαμπρό της Νίκο μαζί με 12 εγγόνια. Η Κατερίνα αφήνει 
επίσης πολλούς αγαπητούς φίλους, συγγενείς και τα  
αδέλφια της Εύα, Βασιλού, Στέλλα και γαμπρών: Τζορτζ, 
Μάλκολμ (Λονδίνο), Βάσος (Κύπρος). Νύφες: Χριστίνα, 
Μαρία (Λονδίνο) και Κυριάκου (Αυστραλία). Η κηδεία  
τελέσθηκε τη Δευτέρα 24 Μαΐου, στην Εκκλησία της Αγίας  
Αικατερίνης και η Κατερίνα τέθηκε σε ανάπαυση στο  
κοιμητήριο του New Southgate. Για εισφορές στη μνήμη της 
Κατερίνας, μπορείτε να κάνετε δωρεά στην Ελληνική  
εκκλησία της ενορίας σας.  

Θα μας λείψει πολύ, Αιωνία της η Μνήμη.

It is with great sadness that we announce the death of 
Katerina, our beloved mother, grandmother, who passed 
away on 27th April 2021. Katerina Lysandrou came to  
London from Cyprus in 1953. She married Panayis 
Tranda and lived at Waterloo. Katerina worked as a  
dressmaker for many years to provide for her family.  
She also worked at the family restaurant The Cream Dairy 
in Farringdon, London. Katerina loved her home,  
especially her garden, which gave her peace and  
satisfaction amongst her flowers and vegetables. Katerina 
adored her children and grandchildren, always dedicated 
to them, showing love and support when needed. Like her 
husband Panayis who had sadly passed away in July last 
year, Katerina lived a simple life. She was a resilient and 
very kind lady, dedicated and loyal wife and devoted 
Christian. Katerina leaves five children: George, Alex, 
Maria, Paraskevoulla and Stella, daughter-in-law Mary 
and son-in-law Nicos along with twelve grandchildren. 
Katerina also leaves many dear friends and relatives, 
including her sisters Eva, Vasilou, Stella,  
and brother-in-laws: George, Malcolm (London), Vassos 
(Cyprus). Sister-in-laws: Christina, Maria (London), and 
Kyriacou (Australia).The funeral was held on Monday 24th 
May, at the Church of St Katherine’s, and Katerina was 
laid to rest at the New Southgate Cemetery.  
If you wish to donate in memory of Katerina, please give 
your donation to your local Greek church. 

 We will miss her very much, may she rest in peace.25 March 1936 - 27 April 2021

† Death Announcement  

KATERINA TRANDA  
(from Agios Andronikos, Famagusta, Cyprus) 

† Αγγελία θανάτου  

KATEPINA ΤΡΑΝΔΑ  

(από  Άγιο Ανδρόνικο, Καρπασία, Κύπρος) 
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It is with great sadness that we announce the death of 
our beloved mother, grandmother and  

great grandmother Melia Argyrou, who passed away 
on the 8th May 2021, at the age of 92. She was born in  

Rizokarpaso, Cyprus on the 14 October 1928. She 
leaves behind her daughter Flora, son Andreas, son in 
law Jimmy, daughter in law Yolla, 4 grandchildren and 

5 great grandchildren.  
She lived in London for 60 years.The funeral will take 

place on Tuesday 1st June 2021, at St. John the  
Baptist, Wightman Road, at 12.30pm and the burial  

at New Southgate cemetery. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Melia Argyrou 

(from Rizokarpaso, Cyprus) 

14.10.1928 - 08.05.2021

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς 
Μέλιας Αργυρού που απεβίωσε στις 8 Μαΐου 2021, 

σε ηλικία 92 ετών. Γεννήθηκε στο  
Ριζοκάρπασο της Κύπρου στις 14 Οκτωβρίου 1928. 

Αφήνει την θυγατέρα της Φλώρα, τον γιο της  
Ανδρέα, τον γαμπρό της Jimmy, την νύφη της Yolla, 
4 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Έζησε στο Λονδίνο για 60 
χρόνια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 1 Ιουνίου 
2021 στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, Wightman 

Road, στις 12.30μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του 
New Southgate.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Μέλια Αργυρού 
(από Ριζοκάρπασο, Κύπρου)

 

It is with great sadness and heavy hearts that we  
announce that Chris Theodoulou, sadly passed away on 
Monday 10.05.2021, at the age of 75. He leaves behind 

his beloved wife Androulla, his 3 children, Michael,  
Andi and Pany, his son in-law John, daughter in-law 

Amanda, 8 Grandchildren, Alex, Lucia, Jamie,  
Sophie, Ella, Sophia, Nicole, Lia and many more family 
and friends. He was a good man with a heart of gold, 

loved his family dearly and was loved by everyone who 
knew him. He will live forever in our hearts and will be 

deeply missed. The funeral will take place on Wednesday 
09.06.2021 at the Greek Orthodox Church St Demetrios, 

Edmonton at 12:30pm. He will then be laid to rest  
at Waltham Abbey Cemetery.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι 
ο Κρις Θεοδούλου, απεβίωσε τη Δευτέρα 10.05.2021, 
σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο 
Ανδρούλλα, 3 παιδιά, Μιχάλη, Άντι, Πάνυ, τον γαμπρό 
του Γιάννη, την νύφη του Αμάντα και 8 εγγόνια, Αλέξ, 

Lucia, Jamie, Sophie, Έλλα, Σοφία, Nicole, Λία και 
πολλούς συγγενείς και φίλους. Ήταν ένας καλός  
άνθρωπος με χρυσή καρδιά, αγαπούσε πολύ την 

 οικογένεια του και αγαπήθηκε από όλους όσους τον 
γνώριζαν. Θα ζει για πάντα στις καρδιές μας και θα 
λείψει πολύ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 

09.06.2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου 
Δημητρίου στο Edmonton στις 12:30μ.μ. Στη συνέχεια, 
η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Waltham Abbey.22.04.1946 - 10.05.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christodoulos Theodoulou (Chris Munga)  
(from Avgorou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόδουλος Θεοδούλου (Chris Munga)  
(από Αυγόρου, Κύπρος) 

  It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved father, brother, grandfather and great grandfather, 

Kyriacos Koulle, who sadly passed away on Wednesday 19th 
May 2021 at North Middlesex Hospital, at the age of 74.  

He leaves behind his daughters Gendia and Helen, his son  
Andreas, his grandchildren Christine, Daniel, Tallulah and  

Panikos, and his brothers George and Adam along with many 
more relatives and close friends. The funeral will take place on 

Thursday 10th June 2021 at the Greek Orthodox Church of  
St. Demetrios, Town Road/Logan Road, Edmonton N9 0LP  
at 1:00pm and the burial at Edmonton Cemetery, Cemetery 

House, Church Street, Edmonton N9 9HP at 2.30pm.  
Unfortunately, due to Covid-19 restrictions, we are not able to 

have a wake at the family home. Current Covid-19  
restrictions apply for the church and the cemetery. 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας  πατέρα, αδελφό, παππού και προπάππου, Κυριάκο 
Κουλλέ, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 στο 
Νοσοκομείο North Middlesex, σε ηλικία 74 ετών. Αφήνει πίσω 
τις κόρες του Gendia και Ελένη, τον γιο του Αντρέα, τα εγγόνια 
του Κριστίν, Daniel, Tallulah και Panikos, και τους αδελφούς 
του Γιώργο και Αδάμο και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town 

Road / Logan Road, Edmonton N9 0LP στη 1.00μμ το  
μεσημέρι και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church 
Street, Edmonton N9 9HP στις 2.30μμ. Δυστυχώς, λόγω της 
κατάστασης (Covid-19) η παρηγοριά δεν μπορεί να γίνει στο 
σπίτι της οικογένειας. Οι περιορισμοί ισχύουν για την εκκλησία 

και το κοιμητήριο. 

  † DEATH ANNOUNCEMENT 

 Kyriacos Koulle 
  (from Achna, Cyprus) 

16.11.1946 - 19.05.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΚΗΔΕΙΑ 

 Κυριάκος Κουλλέ 
(από  Άχνα, Κύπρος) 

The family of  

Eleni (Helen) Kyriacou 

Frixos, Maroulla, Maria, Andrew, Nitsa and 
Lucy will be remembering her memory and her 

life with a service at Saints Anargyron  
(St. Cosmas & St. Damián),1 Gordon House 
Road, London NW5 1LN and New Southgate 

Cemetery this Sunday 30 May 2021.  
Those friends and relatives wishing at attend 

should contact the family.

† 1st YEAR MEMORIAL

Η οικογένεια της  
Ελένης Κυριάκου 

 Φρίξος, Μαρούλλα, Μαρία, Αντρέας, Νίτσα και 
Λούση, θα τιμήσουν την μνήμη της τελώντας το 
πρώτο ετήσιο μνημόσυνο στην εκκλησία των 
Αγίων Αναργύρων (Κοσμά και Δαμιανού),  

1 Gordon House Road, London NW5 1LN και  
μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο κοιμητήριο 
του New Southgate αυτή την Κυριακή 30 Μαΐου 
2021. Οι συγγενείς και  φίλοι που επιθυμούν να  
παρευρεθούν για να τιμήσουν την μνήμη της 

εκλιπούσας μπορούν να επικοινωνήσουν με την 
οικογένεια.

† 1ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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