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 Τι είναι ο κορονοϊός; Πώς με-
ταδίδεται και πώς μπορούμε να 
προφυλαχθούμε;  
Οι κορωνοϊοί είναι μία μεγάλη οι-
κογένεια ιών που μπορεί να προ-
καλέσουν νόσο τόσο στα ζώα 
όσο και στον άνθρωπο...              
                        Σελ 12

Τι είναι ο κορωνοϊός;
Ενώ οι επιπτώσεις της πανδη-
μίας του κορωνοϊού πλήττουν 
παγκοσμίως εκατομμύρια κόσμο 
και τα κρούσματα αυξάνονται κα-
θημερινά το ένα μετά το άλλο, 
πολλοί κλέφτες στην Μεγάλη 
Βρετανία...                         
                          Σελ 3

Κύκλωμα ληστείας κορωνοϊού Η ΕΕ κλείνει τα σύνορα της

Απούσα η Ελλάδα στην  
τηλεδιάσκεψη για το προσφυγικό

σελ 7

Κορωνοϊός: “Το φιλί της ζωής” για τις επιχειρήσεις από τον Βρετανό υπουργό των Οικονομικών (ΣΕΛ 3)

Απεγνωμένοι και εγκλωβισμένοι 

 βρέθηκαν πολλοί Κύπριοι στην Βρετανία (σ.6) - 

Ανακοίνωση Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρου (σ.2)

σελ2, 6

Σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης η Κύπρος λόγω κορωνοϊού  (ΣΕΛ 5)

    Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκε-
ται η Ευρώπη εξαιτίας του κορω-
νοϊού, πράγμα που αποδεικνύε-
ται και από το γεγονός ότι οι 
ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν το 
κλείσιμο των συνόρων σε μη Ευ-
ρωπαίους πολίτες... 
                                       Σελ 8        

Συστάσεις αλλά όχι μέτρα από τον Τζόνσον-Εκτίμηση για θανάτους και για κρούσματα στη Βρετανία (ΣΕΛ 4)

Σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης η Eυρώπη

Σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης η Eυρώπη



 2      | Πέμπτη 19 Mαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

 Ενημερωτική Συνάντηση με Θέμα την Αμμόχωστο/Βαρώσι

Συνάντηση με Matthew Offord 
και Theresa Villiers γιά Ενημέ-
ρωση της Σημερινής Κατάστα-
σης γιά την Πόλη μας Αμμόχω-
στο/Βαρώσι. 

 Ο Νίκος και Αντώνης Σαββί-
δης, με καταγωγή από την Κα-
τεχόμενη Αμμόχωστο/Βαρώσι, 
όπου και οι δύο οικογένειες 
τους Σαββίδη και Βραχίμη κα-
τοικούσαν εκεί απο τον 16ο αι-

ώνα τουλάχιστον, συνοδευόμε-
νοι από τον επίσης Αμμοχω-
στιανό Σπύρο Νεοφύτου και τον 
συμπατριώτη τους με οικογε-
νειακή καταγωγή από τον Λάρ-
νακα της Λαπήθου, Δώρο Παρ-
τασίδη, είχαν δύο πρόσφατες 
και πολύ χρήσιμες, ξεχωριστές 
συναντήσεις στα Κεντρικά Γρα-
φεία των Συντηρητικών 

Βουλευτών Matthew Offord 

και Theresa Vil-
liers. 

Οι συμπα-
τριώτες μας 
ε ν η μ έ ρ ω σ α ν 
τους Βουλευτές 
γιά τες σημερι-
νές δυσάρεστες 
εξελίξεις, όσον 
αφορά την Γε-
νέτειρα τους 
Α μ μ όχω σ τ ο . 
Τους τόνισαν το 
Ανθρώπινο μέ-
ρος που αφορά 
την Οικογενει-
ακή τους Κλη-
ρονομιά όπου 
οι Πρόγονοι 
συγγενείς τους 
είναι όλοι θαμ-
μένοι στο Κοι-
μητήριον της 
Ενορίας του Τι-
μίου Σταυρού. 

Οι συμπα-
τριώτες μας 
Αμμοχωστια-
νοί στη συνέ-
χεια τόνισαν: 

‘Θλιβόμαστε 
γιατί χάσαμε 
τους Γονείς μας 
σαν Πρόσφυγες 
και που θάφτη-
καν αλλού με 
την Πίκρα του 
Πρόσφυγα. Η 

επιθυμία μας είναι η Μεταφορά 
των Οστών τους στην Αγαπη-
μένη Γενέτειρα Αμμόχωστο και  
για να ολοκληρώσουμε εμείς το 
Τάμα του Πατέρα μας εκ μέ-
ρους του, ‘στο να πάει γονατι-
στός στην Εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας - Αναφερόμενος στην 
Σωτηρία του Αδελφού μας 
Γιώργου Σαββίδη’. 

‘Θλιβόμαστε γιά τα 46 Χρόνια 

που χάσαμε, ανκαί φιλοξενού-

μαστε με τις οικογένειες μας 

στο Λονδίνο, μας προκαλεί 

Αγανάκτηση και ταυτόχρονα 

Δύναμώνει την Επιθυμία της 

Επιστροφής’. 

‘Βέβαια με τους δύο φιλικούς 

Βουλευτές, αναπτύξαμεν πρώ-

τον τις καθημερινές απειλές για 

Μετοίκηση από τους Έποικους 

και από τον Τούρκο Κατακτητή 

και δεύτερον τους υπενθυμί-

σαμε τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ 

550 (1984) και 789 (1992), την 

Συμπαράστασην της Ευρώπης 

και τονίσαμε επίσης την σημα-

σία της Εφαρμογής του Διε-

θνούς Νόμου και Ηθικών Αρ-

χών. Εισηγηθήκαμε ότι η 

Επιστροφή της Αμμοχώστου 

στους Νόμιμους και Μόνιμους 

Κατοίκους της πρέπει να γίνει 

χωρίς άλλη καθυστέρηση γιά 

να είναι η Αρχή Μιάς Ολοκλη-

ρωμένης Λύσης του Κυπριακού 

Προβλήματος, χωρίς Τουρκικά 

Στρατεύματα και Εγγυήσεις. 

Η Κύπρος μπορεί να γίνει το 

Κέντρο Ειρήνης στην Ανατολική 

Μεσόγειο’. 

Η Τερέσα Βίλιερς και ο Μά-

θιου Όφφορτ, συγκινημένοι γιά 

τις προσωπικές αυτές Μαρτυ-

ρίες, υποσχέθηκαν να αναλά-

βουν Πρωτοβουλία προς το 

Υπουργείο Εξωτερικών και να 

προωθήσουν το Κυπριακό 

Πρόβλημα και το Θέμα της Αμ-

μοχώστου από τα Έδρανα της 

Βρετανικής Βουλής.

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΗΣ  
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΤΟ ΗΒ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ  
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19) 
Λαμβάνοντας υπόψη την πρωτόγνωρη κατάσταση υγείας και 

ασφάλειας που δημιουργήθηκε από την έξαρση του Κορωνοϊού, 

αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως οι συνήθεις προ-

ξενικές υπηρεσίες και η πρόσβαση στην Ύπατη Αρμοστεία συ-

μπεριλαμβανομένου και του Γενικού Προξενείου. 

Επί του παρόντος, επικεντρωνόμαστε και δίνουμε προτεραι-

ότητα στην παροχή βοήθειας σ’ αυτούς που έχουν αποκλειστεί 

στο ΗΒ ως αποτέλεσμα της έξαρσης του Κορωνοϊού και θέλουν 

να επιστρέψουν στην Κύπρο. Τα εν λόγω άτομα δεν θα πρέπει 

να εισέρχονται στην Ύπατη Αρμοστεία, αλλά θα πρέπει να 

απευθύνουν τις αιτήσεις τους στα πιο κάτω τηλέφωνα και email: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
00357 22801000 

cycc@mfa.gov.cy 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

00357 99660129 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ 

0044 7444 362325 
0044 7899 755851 

Παρακαλούμε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες www.pio.gov.cy 

και/ή  www.mfa.gov.cy για τα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες 

σχετικά με τις ταξιδιωτικές οδηγίες λόγω Κορονοϊού (COVID19). 

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα ραντεβού για προξενικά θέματα 

ακυρώνονται μέχρι 30 Απριλίου 2020. Για να επαναπρογραμ-

ματίσετε το ραντεβού σας, χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό μας 

σύστημα στην ιστοσελίδα www.cyprusinuk.com (πατήστε στο 

“consular appointments”). 

Απολογούμαστε για οποιαδήποτε ταλαιπωρία δημιουργήθηκε 

από τις πρωτοφανείς αυτές συνθήκες και ζητούμε την κατα-

νόησή σας για πιθανόν μη άμεση απάντηση στα μηνύματά σας, 

λόγω του τεράστιου φόρτου κλήσεων που λαμβάνουμε αυτή 

την περίοδο. 

Μείνετε ασφαλείς και προστατεύστε τους εαυτούς σας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πανδημία του κορωνοϊού, και με προτε-

ραιότητα τη διασφάλιση της υγείας και προστασίας του προσωπικού και κοινού μας, η «Παροικιακή» 

εφημερίδα σας ενημερώνει ότι μετά λύπης της δεν θα δέχεται επισκέψεις στα γραφεία της μέχρι νε-

ωτέρας ειδοποιήσεως. 

Για διαφημίσεις, αγγελίες θανάτων και μνημοσύνων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέ-

φωνο 020 8341 5853 ή στα emails: 

             marketing@parikiaki.com             memorials@parikiaki.com 

            Greek.section@parikiaki.com                                             english.section@parikiaki.com 

 

Η Παροικιακή σας διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της, ενημερώνοντας σας 

για κάθε εξέλιξη που συμβαίνει ανά το παγκόσμιο αλλά και ιδιαίτερα στην Παροικία και ευελπιστεί 

πολύ σύντομα να βρεθεί ο ποιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης του κορωνοϊού για να μην 

χαθούν άλλες ανθρώπινες ζωές. 

Να προσέχουμε όλοι λοιπόν, πολύ περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε 

είμαστε στη διάθεση σας! 

Μένουμε σπίτι! Μένουμε ασφαλείς! 

Καλή συνέχεια. Εκ της διεύθυνσης



 3      | Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Την Τρίτη (18/03), κατά την ημερήσια συνέντευξη 
τύπου της κυβέρνησης για την εξέλιξη της επιδημίας 
του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υπουργός 
Οικονομικών Ρίσι Σούνακ εξήγγειλε τη χορήγηση 
κρατικών δανείων και εγγυήσεων ύψους 350 δισ. 
στερλινών.  

"Θα στηρίξουμε τις θέσεις εργασίας, θα στηρίξουμε 
τα εισοδήματα, θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις... θα 
κάνουμε ό,τι χρειαστεί", τόνισε χαρακτηριστικά ο Βρε-
τανός υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας: "Αυτό 
σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις που χρειάζονται ρευ-
στότητα... θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρα-
τική δανειοδότηση".  

Στις πρώτες σελίδες , οι περισσότερες εφημερίδες 
της Τετάρτης επικεντρώνονται σε αυτό που η Daily 
Mail αποκαλεί "Το φιλί της ζωής των £ 350 δισ. του 
Ρίσι". 

Η Express εκτιμά ότι το πακέτο διάσωσης που 
ανακοίνωσε ο υπουργός των Οικονομικών είναι  - 
"ένα απόθεμα για να διατηρηθούν εν ζωή οι επιχει-
ρήσεις”.   

H ίδια εφημερίδα σε άρθρο γνώμης επισημαίνει 
ότι - "καθώς πολλοί άνθρωποι στη χώρα προετοιμά-
ζονται να απομονωθούν μέσα σε ένα κλίμα   αβεβαι-
ότητας για τον βιοπορισμό τους, το πακέτο του κ. 
Σούνακ είναι μια τεράστια ανακούφιση και παρηγο-
ριά". 

Η Sun επίσης ένθερμα υποστηρίζει την απόφαση 
για τη στήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας, ση-
μειώνοντας ότι  - "το κολοσσιαίο σχέδιο διάσωσης, 
περισσότερο από δύο φορές  μεγαλύτερο απ΄ότι το 
κόστος για τη διάσωση των τραπεζών το 2008, είναι 
αυτό που η εφημερίδα ήθελε να ακούσει". 

Υπογραμμίζει όμως η Sun ότι -  “όσο εντυπωσιακό 

και αν είναι αυτό το πακέτο διάσωσης, οι βρετανικές 
επιχειρήσεις θα χρειασθούν ακόμη μεγαλύτερη βοή-
θεια εφόσον αυτή η καταστροφή συνεχιστεί  για πολ-
λούς μήνες”. 

Στην πρώτη σελίδα, οι Times  επισημαίνουν  ότι ο 
Ρίσι Σούνακ -  “ήταν σχεδόν έτοιμος να προσφέρει 
μεγαλύτερες επιχορηγήσεις αντί για δάνεια στις επι-
χειρήσεις”. 

Οι Times γράφουν ότι η αντιπολίτευση επικρίνει 
τον υπουργό των Οικονομικών επειδή υποσχέθηκε 
να ανακουφίσει τις οικογένειες με στεγαστικά δάνεια 
χωρίς να αναφερθεί καθόλου στη λήψη μέτρων προς 
όφελος των  ενοικιαστών.  Η κυβέρνηση επιμένει ότι 
αυτά θα ακολουθήσουν. 

Το i επικεντρώνεται επίσης στο ζήτημα των ενοι-
κιαστών. Σε αντίθεση με την έλ-
λειψη δράσης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ένα σχέδιο στη Νέα 
Υόρκη προβλέπει τη συμμόρ-

φωση των ιδιοκτητών ακινήτων με ένα εθελοντικό 
μορατόριουμ 90 ημερών αναφορικά με τις εξώσεις, 
αναφέρει η εφημερίδα.  

Οι Financial Times εξετάζουν τις επιπτώσεις του 
κοροναϊού στην αγορά ακινήτων. Σημειώνουν ότι η 
μετεκλογική "αναθέρμανση" στις πωλήσεις κατοικιών 
εξανεμίζεται γρήγορα. 

Οι κτηματομεσίτες λένε ότι αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι οι πωλητές ανησυχούν για τον πιθανό κίν-
δυνο μόλυνσης από τους ενδιαφερόμενους αγορα-
στές που  έρχονται να δουν τα σπίτια τους - ενώ οι 
αγοραστές φοβούνται για το ενδεχόμενο  να εκτεθούν 
στον ιό όταν επισκέπτονται τους ιδιοκτήτες ακινήτων. 

Κορωνοϊός: Η Βρετανία “κατέβασε τα ρολά”        
Ο Μπόρις Τζόνσον ζητά τώρα από τους κατοίκους 

του Ηνωμένου Βασιλείου να μέ-
νουν σπίτι και οι επιπτώσεις της 
συμβουλής του πρωθυπουργού να 

αποφεύγονται οι συναθροίσεις 
στα παμπ, στις λέσχες  και στα  
θέατρα προβάλλονται στα σημερινά πρωτοσέλιδα.  

"Η ζωή τίθεται σε αναμονή" -  γράφει η Daily Tele-
graph. “Μόνοι στο σπίτι” – ο πηχυαίος τίτλος στη 
Daily Star.  

"H Βρετανία στην απομόνωση" – η επικεφαλίδα 
στο πρωτοσέλιδο άρθρο στους Times που συνο-
δεύεται από μια εικόνα του σιδηροδρομικού  σταθμού 
του Γουότερλου στο Λονδίνο  να είναι τελείως έρημος 
την ώρα της πρωϊνής αιχμής. 

 "Η Βρετανία κατέβασε τα ρολά” – διαβάζουμε στη 
Daily Mail (17/03). H εφημερίδα θεωρεί ότι οι περιο-
ρισμοί λόγω κορωνοϊού συνιστούν τη μεγαλύτερη 
ανατροπή της κανονικής ζωής των Βρετανών από 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

“Ο Μπόρις Τζόνσον έβαλε λουκέτο στη Βρετανία” 
– υπογραμμίζει η Sun που σημειώνει ότι στην πρα-
γματικότητα ακυρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο η 
Γιορτή της Μητέρας.  

Η Daily Express προσπαθεί να εμψυχώσει τους 
αναγνώστες της με τον τίτλο – “Μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε όλοι μαζί”.  

O αρθρογράφος της Telegraph εκτιμά ότι η ζωή 
στη Βρετανία άλλαξε με τη φράση – “να αποφεύγονται 
οι μη απαραίτητες κοινωνικές επαφές” – φράση που 
χρησιμοποίησε ο Βρετανός πρωθυπουργός στη χθε-
σινή συνέντευξη τύπου.     

“O Μπόρις Τζόνσον μας έχει ζητήσει να ξεχάσουμε 
τις επισκέψεις στα παμπ μετά τις ώρες του γραφείου 
και στον παππού και στη γιαγιά τα Σαββατοκύριακα”  
γράφει ο Χάρι ντε Κουέτιβιλ  στην Telegraph.  

“Η ζωή  όπως την ξέραμε από εδώ και στο εξής θα 
είναι πολύ διαφορετική”, σημειώνει ο Χένρι Ντιντς της 
Mail.  

Κορωνοϊός: “Το φιλί της ζώης” για τις επιχειρήσεις από τον Βρετανό υπουργό των Οικονομικών

Οικονομία Ψεύτικα τεστ κορωνοϊού

Κύκλωμα ληστείας κορωνοϊούΚορωνοϊός-Βρετανία: Κρατικές ενισχύσεις-μαμούθ από τον Μπόρις Τζόνσον

Η βρετανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε χθες να στηρίξει την οικονομία 
«με κάθε κόστος» για να ανταπεξέλθει στις συνέπειες της πανδημίας 
του νέου κορωνοϊού, ανακοινώνοντας κρατικές εγγυήσεις για τα επιχει-
ρηματικά δάνεια, ύψους 330 δισεκατομμυρίων λιρών και κρατικές ενι-
σχύσεις που φτάνουν τα 20 δισεκατομμύρια λίρες. 

Τα μέτρα αυτά παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόν-
σον και τον υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ, την ώρα που η πανδημία 
εξαπλώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

«Σε καιρό ειρήνης, δεν βιώσαμε ποτέ μια τέτοια οικονομική μάχη», 
είπε ο Σουνάκ. «Τα μέτρα αυτά συνιστούν μια συντονισμένη και συ-
γκροτημένη απάντηση σε μια σοβαρή οικονομική κατάσταση που είναι 
σε εξέλιξη. Δεν είναι παρά μόνο τα πρώτα βήματα: θα παρουσιάσω τις 

επόμενες ημέρες το προσεχές στάδιο της απάντησής μας», διαβεβαί-
ωσε. 

«Θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση και θα κάνουμε τα πάντα, ό,τι 
κι αν κοστίσει», συνέχισε. 

Ο υπουργός ανακοίνωσε ένα «άνευ προηγουμένου» σχέδιο κρατικών 
εγγυήσεων ύψους 330 δισεκατομμυρίων λιρών (ποσό που αντιστοιχεί 
στο 15% του βρετανικού ΑΕΠ) ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να 
συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις και να πληρώνουν τα μι-
σθώματα, τους μισθούς των υπαλλήλων και τους προμηθευτές τους. 

«Αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τα 330 δισεκ. που αποδεσμεύτηκαν 
σήμερα, θα πάμε πιο μακριά και θα διαθέσω όσα χρειάζονται», είπε. 

Ανακοίνωσε επίσης βοήθεια προς τις επιχειρήσεις με τη μορφή φορο-
απαλλαγών και επιδοτήσεων, ύψους 20 δισεκ. λιρών (22 δισεκ. ευρώ). 

Τα νοικοκυριά που θα αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες θα απαλ-
λαγούν από την αποπληρωμή των στεγαστικών δανείων τους για τρεις 
μήνες. 

Τα μέτρα αυτά προστίθενται στο σχέδιο στήριξης της βρετανικής οικο-
νομίας, ύψους 30 δισεκ. λιρών, που ανακοινώθηκε την περασμένη 
εβδομάδα. Στο μεσοδιάστημα, η επιδημία εξαπλώθηκε: με βάση τα επί-
σημα στοιχεία, τα κρούσματα ανέρχονται σε 1.950 και οι νεκροί στους 
71. Σύμφωνα όμως με τον επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης 
Πάτρικ Βάλανς, ενδέχεται να έχουν προσβληθεί έως και 55.000 άνθρω-
ποι. 

Αφού αρχικά υιοθέτησε μια στρατηγική διαφορετική από εκείνη των 
γειτονικών χωρών, η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε τελικά από τους πο-
λίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις μη αναγκαίες επαφές, ώστε 
να επιβραδυνθεί η πορεία εξάπλωσης του SARS-CoV-2. «Αυτή η ασθέ-
νεια είναι τόσο επικίνδυνη και τόσο μολυσματική που χωρίς δραστικά 
μέτρα για να περιορίσουμε την εξάπλωσή της, θα καταπόντιζε κάθε σύ-
στημα υγείας στον κόσμο», είπε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 

Ενώ οι επιπτώ-
σεις της πανδη-
μίας του κορω-
νοϊού πλήττουν 
π α γ κ ο σ μ ί ω ς 
εκατομμύρ ια 
κόσμο και τα 
κρούσματα αυ-
ξάνονται καθη-
μερινά το ένα 
μετά το άλλο, 
πολλοί κλέφτες 
στην Μεγάλη 
Βρετανία δεν 

πτοούνται. Μάλιστα, βρίσκουν την ευκαιρία εκμεταλλευόμενοι την 
κατάσταση και τον πανικό που επικρατεί, μπαίνοντας στα σπίτια 
ανυποψίαστων κατοίκων με την αφορμή ότι έχουν σταλθεί από το 
σύστημα υγείας, να ελέγξουν αν έχουν κολλήσει τον ίο και πως να 
προφυλαχτούν από αυτόν.  
Αφού καταφέρουν να μπουν στο σπίτι παραπλανώντας τους ιδιο-
κτήτες, κλέβουν οτιδήποτε μπορούν από αντικείμενα που υπάρ-
χουν μέσα στο σπίτι, χρήματα, κοσμήματα, είτε κάποιο άλλο αντι-
κείμενο αξίας όπου θα τους φανεί χρήσιμο.    
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτή την χρονική στιγμή 
έχουν δηλωθεί συνολικά 100 περιπτώσεις όπου έχουν πέσει θύ-
ματα ληστειών.  
Η συμβουλή μας είναι να είστε προσεκτικοί και αν πέσετε σε ανά-
λογο περιστατικό να αποταθείτε στο αστυνομικό τμήμα της περιο-
χής σας ή να τηλεφωνήσετε στο 101 όπου θα σας παραπέμψουν  
στο κοντινότερο τμήμα σας.  
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Κορωνοϊός-Περιορισμοί Κορωνοϊός- Εξελίξεις

Νέα μέτρα εξήγγειλε ο Βρετανός Πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού, παραδεχόμενος ότι πλέον το Ηνω-
μένο Βασίλειο «προσεγγίζει το ταχέως αναπτυσ-
σόμενο κομμάτι της καμπύλης» έξαρσης του ιού. 

Το πρώτο μέτρο που εξαγγέλθηκε είναι πως 
πλέον όλα τα μέλη ενός νοικοκυριού θα πρέπει 
να μείνουν απομονωμένα αν ένα μέλος έχει επί-
μονο βήχα ή πυρετό. 

Ο κ. Τζόνσον συνέχισε λέγοντας ότι «τώρα είναι 
η ώρα για όλους να σταματήσουν τις αχρείαστες 
επαφές με άλλους και τις μετακινήσεις». Ο πρω-
θυπουργός πρόσθεσε πως όποιος μπορεί θα 
πρέπει να εργάζεται από το σπίτι, λέγοντας επί-
σης ότι πρέπει να αποφεύγονται οι παμπ, τα 
μπαρ, τα εστιατόρια κτλ. 

Το μέτρο αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους άνω των 
70 ετών, για τις εγκύους και για άτομα με υποκεί-
μενα σοβαρά νοσήματα. 

Ο κ. Τζόνσον είπε ότι το μέτρο αποφυγής κοι-
νωνικών επαφών εφαρμόζεται τώρα και όχι νω-
ρίτερα διότι είναι κάτι δύσκολο που ανατρέπει την 
καθημερινότητα και έπρεπε να γίνει όταν θα ήταν 
πιο αποτελεσματικό. 

Σε λίγες ημέρες, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, 
συγκεκριμένα έως το προσεχές Σαββατοκύριακο, 
θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πλέον ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού με υποκείμενα προβλήματα 
υγείας θα πρέπει να «προστατεύονται» από κοι-
νωνικές επαφές για 12 εβδομάδες. 

«Είναι τώρα ξεκάθαρο ότι η κορύφωση του ιού 
έρχεται πιο γρήγορα σε κάποιες περιοχές της χώ-
ρας. Το Λονδίνο είναι λίγες εβδομάδες πιο μπρο-
στά. Οι Λονδρέζοι πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην αποφυγή κοινωνικών επαφών», 
προειδοποίησε τους κατοίκους της πρωτεύουσας 
ο Μπόρις Τζόνσον. 

Από την Τρίτη η αστυνομία και τα ασθενοφόρα 
δεν υποστηρίζουν μαζικές συγκεντρώσεις και εκ-
δηλώσεις, κάτι που σημαίνει ότι τέτοιου είδους 
δραστηριότητες πρέπει να ματαιωθούν. 

«Χωρίς αποφασιστική δράση τα περιστατικά 
μπορεί να διπλασιάζονται κάθε πέντε ή έξι ημέ-
ρες», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός. 

Οι αποφάσεις λήφθηκαν κατά την απογευματινή 
σύσκεψη της επιτροπής αντιμετώπισης εκτάκτων 
καταστάσεων, γνωστή ως Cobra, της οποίος προ-
ήδρευσε ο κ. Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ. 

Ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος σερ Πά-
τρικ Βάλανς είπε ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν με-
γάλο αντίκτυπο στο μετριασμό της κορύφωσης 
της νόσου και της μείωσης του ποσοστού θνησι-
μότητας. 

Συμπλήρωσε δε ότι περαιτέρω μέτρα, όπως το 
κλείσιμο σχολείων, δεν αποκλείονται, αλλά θα 
πρέπει να εφαρμοστούν την κατάλληλη στιγμή. 

Ο επικεφαλής ιατρικός αξιωματούχος της Αγ-

γλίας καθηγητής Κρις Γουίτι επανέλαβε ότι οι ηλι-
κιωμένοι άνω των 70 ετών είναι πιο πιθανό να 
χάσουν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό, όπως 
και όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, οι 
οποίοι και πρέπει να εισακουστούν πιο προσε-
κτικά τις οδηγίες. 

Μείωση κυκλοφορίας 
Τη μείωση των δρομολογίων του υπογείου σι-

δηροδρόμου του Λονδίνου, του γνωστού ως 
‘tube’, λόγω κορωνοϊού ανακοίνωσε ο δήμαρχος 
της βρετανικής πρωτεύουσας Σαντίκ Καν. 

Μιλώντας στο Sky News είπε ότι τα καθημερινά 
δρομολόγια θα είναι πιο αραιά, όπως συμβαίνει 
το Σαββατοκύριακο και ότι μπορούν να περιορι-
στούν ακόμα περισσότερο, ανάλογα με την πο-
ρεία εξάπλωσης του ιού. 

Ερωτηθείς γιατί υπό τη σκιά των συστάσεων 
της κυβέρνησης για αποφυγή άσκοπων μετακι-
νήσεων δεν κλείνει εντελώς το δίκτυο του λον-
δρέζικου υπογείου, ο κ. Καν απάντησε ότι πολλοί 
γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι σε κρί-
σιμους τομείς βασίζονται σε αυτόν για τις μετακι-
νήσεις τους. 

Αναφορικά με την αποκάλυψη του Πρωθυπουρ-
γού Μπόρις Τζόνσον ότι το Λονδίνο βρίσκεται 
«λίγες εβδομάδες» πιο μπροστά από την υπό-
λοιπη χώρα ως προς την καμπύλη ταχύτητας με-
τάδοσης του κορωνοϊού, ο δήμαρχος της πόλης 
είπε ότι ήταν αναμενόμενο και επισήμανε ότι 23 
ασθενείς που ζούσαν στην πρωτεύουσα έχουν 
χάσει τη ζωή τους, επί συνόλου 55 θανάτων. 

Την ίδια ώρα, μουσεία, γκαλερί, θέατρα και κι-
νηματογράφοι ανακοινώνουν από το πρωί ότι 
παύουν τη λειτουργία τους, μετά από τη σύσταση 
της κυβέρνησης να αποφεύγονται οι μη αναγκαίες 
κοινωνικές επαφές και συναθροίσεις. 

Εντός της ημέρας ο Βρετανός Υπουργός Οικο-
νομικών Ρίσι Σούνακ θα συζητήσει με τον Μπόρις 
Τζόνσον ένα επιπρόσθετο πακέτο οικονομικής 
στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από 
τα περιοριστικά μέτρα, πέρα από τα κονδύλια 
που είχαν ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα 
στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού. 

Η εταιρεία ειδών ένδυσης και σπιτιού Laura Ash-
ley γίνεται, εξάλλου, το πρώτο θύμα της επιδημίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι συζητήσεις για 
τη διάσωσή της κατέρρευσαν λόγω των νέων 
συνθηκών που σηματοδοτεί για την οικονομία η 
τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας. Η εταιρεία κη-
ρύσσει πτώχευση, αφήνοντας 2.700 εργαζόμε-
νους μετέωρους. 

Εν τω μεταξύ, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
4.000 στρατιωτικοί γιατροί, χειρουργοί και νοση-
λευτές τίθενται σε ετοιμότητα από το Υπουργείο 
Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να συν-
δράμουν το προσωπικό του εθνικού συστήματος 
υγείας NHS.

Στα 2.626, εκτοξεύθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα του κορωνοϊού στη Βρετανία. 
Πρόκειται για 676 νέα κρούσματα, η μεγαλύτερη 
ημερήσια αύξηση παγκοσμίως, ενώ μέχρι χθες 
το απόγευμα, ενώ οι νεκροί ανέρχονται στους 72. 
  Η συγκράτηση του αριθμού των θανάτων από 
τον κορωνοϊό στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από 
τις 20.000 «θα ήταν ένα καλό αποτέλεσμα», δή-
λωσε ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
υγείας ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος της 
βρετανικής κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς. 
  Όπως σημείωσε ο ίδιος, η εποχική γρίπη ευθύ-
νεται για τουλάχιστον 8.000 θανάτους το χρόνο, 
επομένως ένας «τρομερός» απολογισμός 20.000 
θανάτων από τον πιο επικίνδυνο Covid-19 θα 
ήταν το επίπεδο στο οποίο οι υγειονομικές αρχές 
θα ήλπιζαν να σταματήσει αυτή η επιδημία. 
  Παράλληλα με την κατάθεσή του στην επιτροπή, 
ανακοινώθηκε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των 
κρουσμάτων στη χώρα αυξήθηκε κατά 407 σε 24 
ώρες, φτάνοντας πλέον τα 1.950. Οι θάνατοι 
έχουν ανεβεί στους 56, αν και αναμένεται ανανέ-
ωση του απολογισμού εντός του απογεύματος.   
Τα άτομα που έχουν εξεταστεί είναι 50.442. 
 Ο σερ Πάτρικ παραδέχθηκε, πάντως, ότι με βάση 
τα καταγεγραμμένα ποσοστά θνησιμότητας του 
νέου κορωνοϊού θα ήταν μία ακριβής εκτίμηση 
να πει κανείς ότι ο πραγματικός αριθμός των 
κρουσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στι-
γμή είναι περίπου 55.000. 
  Σε ερώτηση για το λόγο για τον οποίο οι βρετα-
νικές αρχές δε συνεχίζουν τις μαζικές εξετάσεις 
υπόπτων κρουσμάτων όπως γίνεται σε άλλες χώ-
ρες, ο σερ Πάτρικ απάντησε ότι δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να ελέγχονται όλα τα περιστατικά. 
  Σημείωσε, ωστόσο, ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
τόσα διαγνωστικά τεστ που βάζουν τη Βρετανία 
στις τρεις ή τέσσερις χώρες με το μεγαλύτερο 
αριθμό τεστ. Η αρμόδια υπηρεσία Δημόσια Υγεία 
Αγγλίας έχει την ικανότητα να διεξάγει 3 με 4 χι-
λιάδες τεστ την ημέρα, πρόσθεσε. 
Σημείωσε πάντως ότι οι εξετάσεις για τον κορω-
νοϊό θα αυξηθούν, αλλά «στους σωστούς τό-
πους», όπως δηλαδή για άτομα στα νοσοκομεία. 

  Ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος εκτίμησε 
επίσης ότι τα αναβαθμισμένα μέτρα που εξαγ-
γέλθηκαν χθες θα περιορίσουν την κορύφωση 
της εξάπλωσης του ιού κατά 50%, με τα πρώτα 
αποτελέσματα να γίνονται εμφανή σε περίπου 
δύο εβδομάδες. Παραδέχθηκε δε ότι η κρίση θα 
κρατήσει για άγνωστο αριθμό μηνών. 
Στις ερωτήσεις των βουλευτών μελών της επι-
τροπής για τους λόγους που τα σχολεία παραμέ-
νουν ανοιχτά, ο σερ Πάτρικ απάντησε ότι ενώ το 
κλείσιμό τους θα έχει μεν έναν θετικό αντίκτυπο 
στο περιορισμό της μετάδοσης του ιού, υπάρχουν 
και αρνητικές συνέπειες που έχουν να κάνουν 
μεταξύ άλλων με τη διαθεσιμότητα κρίσιμου ερ-
γατικού δυναμικού, δηλαδή εργαζόμενους που 
θα πρέπει να μείνουν σπίτι για να προσέχουν τα 
παιδιά τους. «Είναι πολύ συνθέτες οι συνέπειες», 
ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι 
αποφάσεις για τα σχολεία είναι υπό συνεχή επα-
νεξέταση. 
  Παρέπεμψε δε στην Ταϊβάν που έχει ανταπο-
κριθεί ικανοποιητικά στο περιορισμό του ιού χωρίς 
να κλείσει τα σχολεία. 
Ο σερ Πάτρικ είπε επίσης ότι εν μέσω αβεβαι-
ότητας για τις συνέπειες κάποιων φαρμάκων, θα 
ήταν καλό οποίος έχει προσβληθεί από τον κο-
ρωνοϊό να μην παίρνει ibuprofen αλλά παρακε-
ταμόλη. 
  Εν τω μεταξύ, κατά το υπουργικό συμβούλιο 
που προηγήθηκε, ο Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον είπε στα μέλη της κυβέρνησής του ότι η 
χώρα βρίσκεται σε έναν «πόλεμο» με τη νόσο, 
την οποία πρέπει να κερδίσει. 
  Η διοίκηση του εθνικού συστήματος υγείας NHS 
στην Αγγλία έδωσε εντολή στα νοσοκομεία να 
αναβάλουν όλες τις μη επείγουσες εγχειρήσεις 
από τις 15 Απριλίου για περίοδο τουλάχιστον 
τριών μηνών, αποδεσμεύοντας 30.000 κλίνες. 
  Παράλληλα, ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος του Καντερμπέρι Τζά-
στιν Γουέλμπι, ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται μέχρι 
νεωτέρας η δημόσια λατρεία, μετά από τα περιο-
ριστικά μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση. 

Συστάσεις αλλά όχι μέτρα από τον Τζόνσον Εκτίμηση για θανάτους και για κρούσματα στη Βρετανία



 5    | Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης η Κύπρος 
ΣΕ ΠΑΝΙΚΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, έχει πανικοβληθεί με την ακαριαία 

εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κύπρο και ενεργεί σπασμωδικά, χωρίς 
πρόγραμμα και σχεδιασμό! Όταν ανακοίνωναν το κλείσιμο των τεσσά-
ρων οδοφραγμάτων, ο υπουργός Υγείας Κ. Ιωάννου είπε ότι ήταν θέμα 
ωρών η ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος και στην Κύπρο. Διαβε-
βαίωνε μάλιστα ότι η Κύπρος είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει την κα-
τάσταση. 

Κι όμως, η συνέχεια έδειξε ότι καθόλου έτσι ήταν τα πράγματα. Κι 
αυτό αποδεικνύεται από τις απανωτές αποφάσεις που η μια αναιρεί 
την άλλη σε ένα 24ωρο αλλά και οι απανωτές διευκρινίσεις που εκδίδο-
νται για να εξηγήσουν ή να διορθώσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
και ανακοινώνονται. 

Οι λανθασμένες αποφάσεις ξεκίνησαν με την ανακοίνωση του κλει-
σίματος των τεσσάρων οδοφραγμάτων απ’ όπου δεν υπήρχε ουσια-
στικός έλεγχος. Και έχει αποδειχθεί ότι κανένα κρούσμα δεν ήρθε από 
τα κατεχόμενα. Όλα τα κρούσματα ήρθαν από τα αεροδρόμια, δηλαδή 
από την Ευρώπη. Από την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο 
λόγο. 

Η εξάπλωση του ιού στην Κύπρο ήρθε να δικαιώσει, δυστυχώς, τις 
καταγγελίες που έκαναν και κάνουν για πολύ καιρό οι εργαζόμενοι στον 
τομέα της δημόσιας Υγείας, γιατροί και νοσοκόμοι. 

Κατάγγελλαν, ενόψει της ένταξης των νοσοκομείων στο ΓΕΣΥ τον 
Ιούνιο, ότι τα νοσοκομεία πάσχουν από προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες 
και από υλικά και αναλώσιμα. Ακόμα και στα σεντόνια και στις μαξιλα-
ροθήκες υπάρχει έλλειψη. Οι κυβερνώντες αντί να επιλύσουν τα προ-
βλήματα τα κολοκύνθιζαν, επιχειρώντας να ενοχοποιήσουν στην κοινή 
γνώμη τους λειτουργούς, ότι δηλ. όλα αυτά τα κάνουν διότι θέλουν οι-
κονομικά οφέλη. 

Τελικά ο κορωνοϊός απέδειξε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.  Αποδεί-
χθηκε ότι η ραχοκοκαλιά της αντιμετώπισης της επιδημίας είναι και 
πάλι ο δημόσιος κι όχι ο ιδιωτικός τομέας. Οι λειτουργοί της Υγείας 
στον δημόσιο τομέα βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και σήμερα ακόμα 
καταγγέλλουν ότι οι ελλείψεις συνεχίζουν να υπάρχουν. 

Και η κυβέρνηση; 
Η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα επί μέτρων, χωρίς να κάνει κάτι ου-

σιαστικό για ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.  
Την περασμένη Κυριακή 15 Μαρτίου ανακοίνωσαν ενίσχυση του το-

μέα της Υγείας κατά 100 εκ. ευρώ, αν κι εφόσον χρειαστεί! 
ΑΣΤΟΧΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ 
Η έλλειψη προετοιμασίας και η προχειρότητα φάνηκε και με τους πε-

ριβόητους χώρους καραντίνας. Μετά το μπάχαλο που προκάλεσαν με 
την απαγόρευση εισόδου (κυρίως) φοιτητών, άνοιξαν τους χώρους πε-
ριορισμού στις Πλάτρες, χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας. Τοποθέτησαν 
όποιον κι όποιον σε τετράκλινα δωμάτια, δεν υπήρχαν γιατροί και νο-
σηλευτικό προσωπικό, δεν φρόντισαν για την φαρμακευτική αγωγή 
των φιλοξενουμένων, ούτε για την διατροφή τους. 

Και στο τέλος ψάχνουν τρόπους να τους μεταφέρουν αλλού! 
Αλλά και η ίδια η απόφαση για μη επαναπατρισμό Κυπρίων ήταν 

εντελώς άστοχη. 
Και είναι αντιφατική αφού η Ε.Ε. αποφάσισε επαναπατρισμό όλων 

των υπηκόων της, με τη σύμφωνη γνώμη και της Κύπρου, η ίδια η Κύ-
προς έθεσε περιοριστικούς όρους. 

Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι όροι ήταν αντισυνταγματικοί, αφού 
με βάση το άρθρο 14 του συντάγματος κανένας δεν μπορεί να στερήσει 
την είσοδο σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτω από οποι-
εσδήποτε συνθήκες. 

Και ενδεικτικό της παρανομίας είναι και η παρέμβαση του Γενικού Ει-
σαγγελέα ο οποίος επέκρινε εκείνους που επικαλούνται το συγκεκριμένο 

άρθρο, χωρίς όμως να επεξηγήσει γιατί τους επικρίνει! 
Αλλά κάτω κι από αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να 

αλλάξει και πάλι τις αποφάσεις της το βράδυ της 17ης Μαρτίου και να 
ανακοινώσει από τις 21 Μαρτίου τερματισμό αεροπορικής σύνδεσης 
με μια σειρά χώρες αλλά να επιμένει στην μέχρι τότε παρουσίαση πι-
στοποιητικού από ιατρικά κέντρα του εξωτερικού για όσους θα έρθουν 
μέχρι τότε. 

Κι αυτό τη στιγμή που γνωρίζουν ότι κανένα κέντρο δεν θα εξέδιδε 
τέτοια χαρτιά. Και γνωρίζοντας αυτά, αργότερα ανακοίνωσαν άλλα κέ-
ντρα από αυτά που είχαν ανακοινώσει στην αρχή. 

Άλλαξαν επίσης την απόφαση και θα επιτρέπουν την είσοδο σε 
όσους πήγαν εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους και για λόγους 
υγείας. 

Σημειώνουμε επίσης ότι στην πρόνοια του συντάγματος για έκτακτη 
ανάγκη, δεν περιλαμβάνεται η αναστολή του άρθρου 14 που επιτρέπει 
την είσοδο των πολιτών της Κ.Δ. στην Κύπρο.  

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ  

Το απόγευμα της 15ης Μαρτίου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανακοί-
νωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Ακόμα κι αυτή η διαδικασία έγινε λανθασμένα. 
Με βάση το άρθρο 183 για να τεθεί σε ισχύ αυτό το άρθρο απαιτείται 

η έγκριση των μέτρων από την Βουλή και η δημοσίευση επακριβώς 
των μέτρων στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης. 

Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο! 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΣΥΔΟΣΙΑ! 
Μέσα στα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση περιλαμβάνεται και ο 

περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να συναθροί-
ζονται, καθορίζοντας ως ανώτατο όριο τον αριθμό των 75 ατόμων. Σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση, ο αριθμός αυτός καθορίστηκε στη βάση της 
αναλογίας πληθυσμού. 

Στη βάση αυτού του διατάγματος, ορθά η Αστυνομία ξεκίνησε έλεγχο 
σε διάφορους χώρους, καταγγέλλοντας όσους παραβιάζουν το διάτα-
γμα. Ωστόσο η κυβέρνηση αποδεικνύεται πλήρως ανάπηρη να βάλει 
φρένο στην εκκλησιαστική ασυδοσία και παρανομία. 

Παρά τα όσα αποφασίστηκαν η Εκκλησία συνέχιζε να αγνοεί το νόμο 
και προκλητικά να δηλώνει ότι θα συνεχιστούν κανονικά οι συναθροίσεις 
στους ναούς ενόψει των Χαιρετισμών και του Πάσχα. 

Την Κυριακή 15 Μαρτίου μετά από πίεση του προέδρου Αναστασιάδη 
ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση 
με την οποία καλούσε τους πιστούς να παραμείνουν στα σπίτια τους. 

Ακολούθησε όμως δεύτερη ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής την Τρίτη 
17 Μαρτίου με την οποία ουσιαστικά αναιρείται σε μεγάλο βαθμό η 
ανακοίνωση της 15ης με τον Αρχιεπίσκοπο να δηλώνει ότι μπορούν να 
προσέρχονται στους ναούς οι πιστοί αλλά θα μπαίνουν μέσα ανά 10 
και ότι θα μπορούν να μεταλαμβάνουν.  

Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ 
Την 17η Μαρτίου η κυβέρνηση ανακοίνωσε πλαφόν στις τιμές αγαθών 

για να μην υπάρξει αισχροκέρδεια. 
Είναι όμως με έκπληξη που ακούσαμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου 

Καταναλωτών Μάριο Δρουσιώτη να δηλώνει στον Άστρα το πρωί της 
Τετάρτης 18 Μαρτίου, ότι το διάταγμα δεν έχει καμιά σχέση με τις 
ανάγκες των καταναλωτών σε τέτοια περίοδο κρίσης.  

Σημείωσε ότι πολλά προϊόντα που μπήκαν στον κατάλογο και αφορά 
κυρίως φαρμακεία είναι άγνωστα στους καταναλωτές, ενώ σημείωσε 
ότι τα περιθώρια κέρδους για κάποια προϊόντα που επιτράπηκε με το 
διάταγμα ανέρχεται μέχρι 60 με 70% ενώ πριν από δυο με τρία χρόνια 
ήταν στο 40%. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ομίλου «Διάλογος», ο κ. Δρουσιώτης 
τόνισε ότι είναι ανεπίτρεπτο σε τέτοιες περιόδους να εκδίδονται τέτοια 
διατάγματα που κάθε άλλο παρά προστατεύουν τους καταναλωτές. 

Ακόμα κι αυτές τις κρίσιμες ώρες η κυβέρνηση επιχειρεί να βολέψει 
τα κέρδη κάποιων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα αντί να σκεφτεί 
τον απλό κόσμο που υποφέρει. 

                    Ομάδα Διαχείρισης Kρίσεων

Ο Πρόεδρος της Βουλής Δη-

μήτρης Συλλούρης ανακοί-

νωσε ότι αποφάσισε τη σύ-

σταση ομάδας διαχείρισης 

κρίσεων υπό την προεδρία του 

και θα ζητήσει συνεργασία με 

τα κόμματα και από ιδιώτες 

που μπορούν να βοηθήσουν 

στην καλύτερη δυνατή διαχεί-

ριση της έκτασης κατάστασης 

που προέκυψε με την πανδη-

μία. 

Ο κ. Συλλούρης, σε οπτικο-

γραφημένη δήλωση,  διευκρίνισε ότι η ομάδα θα 

επενεργεί συμβουλευτικά προς τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 

«Ταυτόχρονα πρέπει να εξετάσουμε τους τρό-

πους με τους οποίους θα συνεχίσει να λειτουργεί 

η κοινωνία, η οικονομία και ιδιαίτερα το κράτος 

για να εξυπηρετεί την ανάπτυξη», πρόσθεσε ο 

Πρόεδρος της Βουλής. 

Ανέφερε περαιτέρω ότι θεωρεί πως η υποχρέ-

ωση επιβεβαίωσης αναλύσεων για να επιβιβαστεί 

κάποιος σε αεροπλάνο και να έρθει στην Κύπρο, 

πρέπει να τερματιστεί και ταυτόχρονα να εντοπι-

στούν και καθοριστούν πολύ περισσότεροι χώροι 

για υποχρεωτική απομόνωση με την επιστρά-

τευση ή την ενοικίαση ξενοδοχείων και προς 

τούτο, είπε, αποφάσισε να εισηγηθεί την ανα-

στολή ή και τον τερματισμό των διαδικασιών προ-

σφορών για την ανέγερση νέου κτηρίου της Βου-

λής και τη διάθεση των 100 εκατομμυρίων που 

υπάρχουν στον προϋπολογισμό για την αντιμε-

τώπιση της κρίσης και ιδιαίτερα για τις δαπάνες 

που θα απαιτηθούν για τους χώρους απομόνω-

σης υπό επίβλεψη ειδικών. 

Η δήλωση του Προέδρου της Βουλής, οπτικο-

γραφήθηκε και διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά στα 

ΜΜΕ λόγω αυτοπεριορισμού.

Ο Πρόεδρος της Βουλής δημιουργεί ομάδα διαχείρισης κρίσεων 
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Αποκλεισμένοι λόγω κορωνοϊού

Αυτό που επικρατεί αυτή την στιγμή είναι ένα χάος στα 
δημόσια νοσηλευτήρια, δήλωσε ο Πρόεδρος της Παγκύ-
πριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) Παναγιώτης 
Γεωργίου, αναφερόμενος στον συντονισμό που υπάρχει 
μεταξύ Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ) και Υπουργείου Υγείας καθώς και στην υποστε-
λέχωση νοσηλευτών και έλλειψη εξοπλισμού στολών για 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

Εξέφρασε ακόμη αμφιβολίες για την ικανότητα του Νο-
σοκομείου Αμμοχώστου, που είναι σημείο αναφοράς, αν 
μπορεί να αντεπεξέλθει στα σοβαρά κρούσματα κορω-
νοϊού. 

Ο κ. Παναγιώτου μιλούσε στο ΚΥΠΕ, ύστερα από σύ-
σκεψη που προηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας με τις συ-
ντεχνίες των νοσηλευτών. 

«Υπήρχε μια γενική παραδοχή από όλους και τις συ-
ντεχνίες και τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας ότι πρέ-
πει να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και επικοινωνία 
από όλους και γενικά η επικοινωνία να φθάνει προς τη 
βάση, σε αυτούς που είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει 
να ενημερώνονται άμεσα», σημείωσε. 

Από εκεί και πέρα, σημείωσε, «δυστυχώς είδαμε ότι 
όσον αφορά τις ενδυμασίες και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, δεν ήταν σε θέση 
να μας πουν αν έχουμε επαρκή. Μας είπαν ότι υπάρχει 
εξοπλισμός, δεν ξέρουμε πόσος, και μας είπαν επίσης ότι 
τώρα παραγγέλλεται κι άλλος». 

Αυτό που γνωρίζουμε εμείς, είπε ο κ. Παναγιώτου, είναι 

ότι δεν υπάρχει εξοπλισμός και ότι προσπαθούμε να 
βρούμε, ενώ μας διαβεβαίωναν ότι υπάρχει κι είναι αρκε-
τός κι ότι ήταν έτοιμοι. «Όλα αυτά μας ανησυχούν», είπε 
χαρακτηριστικά. 

Από ό,τι φάνηκε στη σύσκεψη, συνέχισε, ακόμη δεν 
έχουν υπόψη τους αν θα προσλάβουν άλλους νοσηλευτές 
για τις ανάγκες που υπάρχουν τώρα και συνεχώς αυξά-
νονται. 

Ήδη, σημείωσε, είναι σε αυτοπεριορισμό 50 νοσηλευτές 
από το Νοσοκομείο Λευκωσίας και άλλοι 60 στο Νοσοκο-
μείο Πάφου. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικό, ανέφερε είναι ότι ζητούμε να μά-
θουμε τι θα γίνει με τους επαγγελματίες υγείας που ανή-
κουν είτε στις ευπαθείς ομάδες είτε στους μονογονιούς 
είτε είναι και οι δύο επαγγελματίες υγείας και δεν μπορούν 
να πάρουν άδεια, τι γίνεται με εκείνες τις περιπτώσεις. 

«Έχει δύο ημέρες που προσπαθούμε να πάρουμε απά-
ντηση και δεν παίρνουμε. Είπαν ότι θα έχουμε την απά-
ντηση στη σύσκεψη. Δεν την πήραμε. Υπάρχουν επαγ-
γελματίες υγείας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και 
ακόμα είναι στα νοσοκομεία μας και εργάζονται». 

«Δεν υπάρχει συντονισμός. Το Υπουργείο Υγείας κάνει 
έτσι και ο ΟΚΥπΥ άλλα», επεσήμανε. 

Εμείς, είπε ο κ. Παναγιώτου, έχουμε καταγγελίες από 
το Νοσοκομεία της Πάφου που είχαμε εκείνα τα κρούσματα 
ότι δεν υπήρχαν στολές για να μπορέσουν να περιθάλ-
ψουν τα περιστατικά. 

Όπως έχει αναφερθεί δεν είχαν το υλικό για να πάρουν 
δείγματα για εξετάσεις. 

«Ανησυχούμε όχι για τον ιό, τον οποίον είμαστε έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουμε. Η ανησυχία των συναδέλφων είναι 
ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, σωστός συντονισμός 
με αποτέλεσμα κάποια πράγματα είτε να έρχονται προ-
φορικά κοντά μας είτε να έρχονται τηλεφωνικά και σε κά-
ποιες περιπτώσεις να παραβαίνουν ακόμα και Πρωτό-
κολλα που υπάρχουν», σημείωσε. 

Δεν γίνεται νοσηλευτής, συνέχισε, που βρέθηκε θετικός 
να το μαθαίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

«Δεν έχουμε τον εξοπλισμό. Το Νοσοκομείο Αμμοχώ-
στου δεν είναι έτοιμο να περιθάλψει σοβαρά κρούσματα. 
Μας έλεγαν ότι όλα είναι έτοιμα. Τώρα τι γίνεται, δύο πε-
ριστατικά που χρήζουν εντατικής πάνε στο Νοσοκομείο 
Λεμεσού. Μπορούν να απαντήσουν στο πόση έτοιμη είναι 
η Εντατική του Νοσοκομείου Αμμοχώστου και γιατί τους 
παίρνουν Λεμεσό; Είμαστε για κλάματα. Ο Θεός να μας 
λυπηθεί», συμπλήρωσε.

O Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης 
Κατοικίας ζητά την παροχή νέας περιό-
δου για αποδοχή αιτήσεων για το σχέδιο 
«Εστία», ως ένα από τα μέτρα που θα 
ληφθεί από την Κεντρική Τράπεζα Κύ-
πρου (ΚΤΚ) λόγω κορωνοϊού. 

«Τονίζουμε, ότι δεν επιθυμούμε να δι-
καιολογήσουμε τους δανειολήπτες που 
είτε αμέλησαν είτε δεν έκαναν αίτηση 
λόγω παραπληροφόρησης ή ως αποτέ-
λεσμα  κακής τραπεζικής πρακτικής, 
όμως νιώθουμε ότι ένα νέο παράθυρο 
αποδοχή αιτήσεων θα επιφέρει θετικά 
αποτελέσματα τόσο στους δανειολήπτες 
αλλά και στα πιστωτικά ιδρύματα, σε μια 
τόσο κρίσιμη περίοδο», αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση. 

Σε σχέση με τις πρόσφατες αποφάσεις 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για 
χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτή-
σεων των τραπεζών και τη δημιουργία 
του κεφαλαιακού μαξιλαριού των €1,3 δι-
σεκατομμυρίων για τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα,  ο Σύνδεσμος αναφέρει πως το 
αμέσως επόμενο βήμα θα πρέπει να εί-
ναι η εξεύρεση των ορθολογιστικών τρό-
πων έτσι ώστε αυτή η κεφαλαιακή χαλά-
ρωση να ανακουφίσει τα νοικοκυριά και 
τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυ-

σκολίες λόγω της πανδημίας του κορω-
νοϊού. 

«Έχοντας υπόψη, τόσο τη μεγάλη 
διάρκεια αλλά και τη σοβαρή και πολυ-
διάστατη έκταση των συνεπειών της 
πανδημίας, η υπεύθυνη στάση που 
απαιτείται και επιβάλλεται να επιδειχθεί 
από όλους είναι μονόδρομος, αν δε θέ-
λουμε να οδηγηθούμε σε καταστάσεις 
που το πιο πιθανό θα είναι χειρότερες 
από αυτές που ήδη βιώσαμε και βιώ-
νουμε ακόμη», αναφέρεται. 

Προστίθεται ότι τα μέτρα που αναμέ-
νεται να  ανακοινωθούν από την Κε-
ντρική Τράπεζα μετά από τις σχετικές 
διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα, θα ξεκαθαρίσουν «αν 
όντως έχουμε μάθει κάτι από τα τραγικά 
λάθη του πρόσφατου παρελθόντος και 
κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να λάβουμε 
επιτέλους ανθρωποκεντρικά μέτρα για 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέρο-
ντος». 

«Ας είναι ξεκάθαρο προς όλους ότι 
κράτος, τράπεζες και πολίτες είμαστε 
όλοι στο ίδιο καράβι, μηδενός εξαιρου-
μένου. Αν το καράβι βυθιστεί οι συνέ-
πειες θα είναι τραγικές και αλληλένδετες 
για όλους μας», καταλήγει ο Σύνδεσμος.

Χάος στον συντονισμό, υποστελέχωση, έλλειψη 
 εξοπλισμού για κορωνοϊό.

Νέα παράταση για το «Εστία»  
λόγω κορωνοϊού 

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε 
ανακοίνωσή του,  επαναλαμ-
βάνει για ενημέρωση του κοι-
νού ότι, σε περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης, Κύπριοι πολίτες 
που βρίσκονται στο εξωτερικό 
ή/και οι οικείοι τους μπορούν 
να επικοινωνούν με το Εθνικό 
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, 
στον αριθμό (+357) 
22801000, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του 24ώρου.

Κορωνοϊός: ελλείψεις στο σύστημα Υγείας«Εστία»

Το ΥΠΕΞ ανακοινώνει 
αριθμό για επικοινω-
νία Κυπρίων πολιτών 

στο εξωτερικό 

Ο  συνολικός αριθμός των θε-
τικών κρουσμάτων στην Κύ-
προ ανήλθε στα 49, εκ των 
οποίων τα 27 ήταν επαφές. 
Όσον δε αφορά στη διενέρ-
γεια της εργαστηριακής ανά-
λυσης, τονίζεται ότι η δειγμα-
τοληψία καθορίζεται βάσει 
πρωτοκόλλων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας και 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ελέγχου και Πρόληψης Νο-
σημάτων (ECDC) σύμφωνα 
με τα διαθέσιμα επιστημονικά 
δεδομένα και κατόπιν ιεράρ-
χησης των πραγματικών 
αναγκών. 

Στους 49 έφθασε 
 ο συνολικός αριθμός  

Στην Κύπρο

Χωρίς τρόπο να επιστρέψουν στην 
Κύπρο έχουν μείνει πολλοί Κύπριοι στη 
Βρετανία, οι οποίοι δεν μπορούν να απο-
κτήσουν το πιστοποιητικό εξέτασης για 
τον κορωνοϊό που απαιτείται για την εί-
σοδο στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τα 
νεότερα μέτρα προστασίας που εξαγγέλ-
θηκαν. 

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές δεν 
πραγματοποιούν εξετάσεις για άτομα 
χωρίς σοβαρά συμπτώματα. 

Σύμφωνα δε με εσωτερικό έγγραφο 
της αρμόδιας υπηρεσίας Δημόσια Υγεία 
Αγγλίας, οι εξετάσεις δε θα γίνονται ούτε 
καν σε γιατρούς και νοσηλευτές στην 
πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού. 

Τα διαγνωστικά τεστ θα γίνονται μόνο 
για ήδη νοσηλευόμενους με βαριά ανα-
πνευστικά προβλήματα και σε περιπτώ-
σεις κλειστών πυρήνων όπου διαπιστώ-

νεται κάποιο κρούσμα, π.χ. σε γηροκο-
μεία ή φυλακές. 

Η οδηγία των βρετανικών αρχών σε 
άτομα με ελεγχόμενα συμπτώματα του 
κορωνοϊού είναι να μείνουν απομονω-
μένοι στο σπίτι τους για επτά ημέρες. 

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει 
τεράστια πίεση στις προξενικές αρχές 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, σύμφωνα με πηγές του 
ΚΥΠΕ. 

Προτεραιότητα για τις προξενικές αρ-
χές είναι να βρεθεί στέγη για τους Κύ-
πριους επισκέπτες που ξαφνικά βρίσκο-
νται αποκλεισμένοι σε μια ξένη χώρα. 
Ακολουθούν στη λίστα προτεραιοτήτων 
οι Κύπριοι επισκέπτες που έστω προ-
σωρινά μπορούν να μείνουν σε συγγε-
νικά ή φιλικά πρόσωπα. 

Ανησυχίες έχουν εκφράσει και Κύπριοι 
φοιτητές που θα ήθελαν να βρεθούν 

αυτή την περίοδο κοντά στις οικογένειές 
του στην Κύπρο αλλά δεν μπορούν να 
ταξιδέψουν καθώς δε δικαιούνται να εξε-
ταστούν από τις αρμόδιες υγειονομικές 
αρχές στη Βρετανία για τον κορωνοϊό. 

Χάος σε πτήση με φοιτητές 
Ένταση επικράτησε στα αεροδρόμια 

Λάρνακας και Πάφου, στη Κύπρο, όπου 
έφτασαν αεροσκάφη με Κύπριους φοι-
τητές χωρίς να κατέχουν το πιστοποι-
ητικό για εξέταση κορωναϊού, που ζητά 
η κυβέρνηση για είσοδο στην Κυπριακή  
Δημοκρατία. Στο αεροδρόμιο Πάφου 
προσγειώθηκε γύρω στις 19:15 αερο-
σκάφος από το Μάντσεστερ με περίπου 
30 φοιτητές που ζητούσαν να κατέβουν 
χωρίς να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. 

Ως εκ τούτου δόθηκε οδηγία το αερο-
πλάνο να επιστρέψει πίσω στη Βρετανία. 
Μάλιστα το αεροπλάνο περικυκλώθηκε 
από μέλη της Αστυνομίας που προσπα-
θούν να αποτρέψουν τους φοιτητές για 
να μην αποβιβαστούν. 

Ένταση επικράτησε και με γονείς οι 
οποίοι βρίσκονταν στο αεροδρόμιο Πά-
φου και ζητούσαν από τις αρχές να αφή-
σουν τα παιδιά τους να κατέβουν. 

Τελικά, λίγη ώρα μετά, η κυβέρνηση 
αποφάσισε να επιτρέψει στους φοιτητές 
την αποβίβαση από το αεροσκάφος, με 
τον όρο ότι θα μεταφερθούν σε ελεγχό-
μενο χώρο καραντίνας για 14 ημέρες. 

Ο υπουργός Συγκοινωνιών Γ. Καρού-
σος ανέφερε ότι πρόκειται να ληφθούν 
νομικά μέτρα κατά της αεροπορικής εται-
ρείας που επέτρεψε την επιβίβαση των 
φοιτητών στο αεροσκάφος χωρίς τα σχε-
τικά πιστοποιητικά. 

Ένταση και στη Λάρνακα 
Ένταση επικράτησε και στο αεροδρό-

μιο Λάρνακας όπου προσγειώθηκε αε-

ροσκάφος από το Λονδίνο, το οποίο με-
ταφέρει φοιτητές χωρίς τα απαραίτητα 
χαρτιά. 

Οι γονείς είναι έξαλλοι, ζητώντας να 
επιτραπεί στα παιδιά τους να κατεβούν.  

Σύμφωνα με διάταγμα απαγορεύεται 
από τις 6 το απόγευμα η είσοδος στη 
Κυπριακή Δημοκρατία σε όσους δεν κα-
τέχουν ιατρικό πιστοποιητικό πως δεν 
είναι φορείς κορωνοϊού. 

Το διάταγμα έχει προκαλέσει σοβαρά 
προβλήματα σε πολλούς Κύπριους (πέ-
ραν των φοιτητών) που βρίσκονται στο 
εξωτερικό για λόγους υγείας, σε επιστη-
μονικές και αθλητικές αποστολές κλπ. 
 Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινω-
νιών και Έργων Γιάννης Καρούσος είπε 
ότι «όταν επικοινωνήσαμε με τον πρά-
κτορα της αεροπορικής εταιρείας, μας 
ενημέρωσε πως υπήρχαν όλα τα πιστο-
ποιητικά και στην πορεία μάθαμε ότι 
πολύ πιθανόν να μην είχαν οι επιβάτες 
τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά.  Η από-
φαση είναι ότι οι επιβάτες θα αποβιβα-
στούν από τα αεροσκάφη και θα μετα-
φερθούν σε απομόνωση σύμφωνα με 
τις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας». 
Ανέφερε επίσης ότι «αύριο η κυβέρνηση 
θα ανακοινώσει τι θα γίνει με περιπτώ-
σεις οι οποίες έχουν κάποια ιδιαιτερό-
τητα, δηλαδή είναι Κύπριοι πολίτες που 
είτε μετέβησαν στο εξωτερικό για λόγους 
υγείας, είτε πήγαν για διακοπές, είτε γιατί 
υπήρχε κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει 
να δοθεί λύση». 
Ο Γιάννης Καρούσος έστειλε «το μήνυμα 
ότι καμία εταιρεία και κανένας να μην δο-
κιμάσει να παραβεί το διάταγμα που έχει 
εκδοθεί. Αυτό που έγινε απόψε και υπό 
τις περιστάσεις που έγινε δεν πρόκειται 
να επιτραπεί ξανά». 

Απεγνωμένοι και εγκλωβισμένοι βρέθηκαν πολλοί Κύπριοι στην Βρετανία



 7  | Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Φωτιά ξέσπασε στη Μόρια, στη Μυτιλήνη. Βρέθηκε 
νεκρό ένα παιδί μέσα σε ένα κοντέηνερ. Ένα κορίτσι 
μόλις έξι ετών έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της 
Δευτέρας 16/3 από τη φωτιά που ξεκίνησε λίγο πριν 
τη 1 το μεσημέρι μέσα στο κέντρο προσφύγων της 
περιοχής. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 
φωτιά που ξέσπασε ενδεχομένως την ώρα που κά-
ποιοι μαγείρευαν μέσα σε οικίσκο, με αποτέλεσμα η 
πυρκαγιά να πάρει διαστάσεις. Η φωτιά που ενισχύει 
ο ισχυρός άνεμος που φυσάει στην περιοχή αυτή 
τη στιγμή, καίει μέρος του καταυλισμού αιτούντων 
άσυλο μέσα στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποί-
ησης της Μόριας. Εκτός από το κοντέηνερ, έχουν 
καεί και 4 διπλανά παραπήγματα. Το ΚΥΤ εκκενώ-
θηκε μετά από σχετικό συναγερμό που σήμανε. Το 
έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κρίνεται ιδιαί-
τερα δυσχερές λόγω του συνωστισμού των σκηνών 

και των άλλων κατασκευών. «Δε χωράνε να περά-
σουν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα» έλεγε χαρακτη-
ριστικά στέλεχος του ΚΥΤ πριν λίγη ώρα.  

Ο υπουργός Μετανάστευσης  
«Βαθύτατη οδύνη» για την απώλεια του εξάχρονου 

παιδιού από πυρκαγιά στο ΚΥΤ της Μόριας εκφράζει 
με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.  

 Με βαθύτατη οδύνη πληροφορήθηκα το τραγικό 
συμβάν της απώλειας του εξάχρονου παιδιού, μετά 
από πυρκαγιά που ξέσπασε στο ΚΥΤ της Μόριας. 
Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου 
στην οικογένεια του. 

ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση και δραστική αποσυμφόρηση 
νησιών 

«Το τελευταίο τραγικό συμβάν του θανάτου ενός 
6χρονου αγοριού από πυρκαγιά στη Μόρια, κατα-
δεικνύει ότι η άμεση και δραστική αποσυμφόρηση 
των νησιών που επί μήνες ζητάμε από την Κυβέρ-
νηση, είναι η μόνη αποδεκτή λύση προκειμένου να 
αποφευχθούν άλλα παρόμοια περιστατικά» τονίζει 
σε δήλωσή του ο αν. τομεάρχης Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Ψυχογιός. 

«Σε μια ολόκληρη πόλη με 22.000 ανθρώπους, 
όπου οι 16.000 ζουν σε παραπήγματα και άθλιες 
συνθήκες, πρέπει τώρα να προχωρήσει η μεταφορά 
των ευάλωτων ομάδων σε αξιοπρεπείς δομές στην 
ενδοχώρα προς όφελος των προσφύγων αλλά και 
των τοπικών κοινωνιών», υπογραμμίζει.

Φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας 
Προσφυγικό

Πώς θα γίνει ο επανυπολογισμός

Αυξήσεις και αναδρομικά σε κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις έχουν να περιμένουν τους επό-
μενους μήνες πάνω από 550.000 συνταξιούχοι, 
μόλις λήξει ο εθνικός συναγερμός του κορω-
νοϊού. 
Μπορεί οι ρυθμοί της καθημερινότητας να έχουν 

ανατραπεί λόγω των περιοριστικών μέτρων που 
κρίθηκαν αναγκαία για την προστασία του πλη-
θυσμού από τη διάδοση της ασθένειας, πλην 
όμως οι ρυθμοί προετοιμασίας για την εφαρμογή 
των ευνοϊκών διατάξεων του νέου ασφαλιστικού 
νόμου (ν. 4670/2020) είναι εντατικοί. 
«Ο σχεδιασμός για τις αυξήσεις συντάξεων δεν 

αλλάζει» είναι η εκτίμηση που μετέφεραν στον 
Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής αρμόδια στελέχη 

ταμείων και του υπουργείου Εργασίας, ανεξάρ-
τητα από τα όποια μέτρα λαμβάνονται από την 
κυβέρνηση στο πλαίσιο της προστασίας από 
την εξάπλωση του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Ε.Τ.» 

της Κυριακής, οι πρώτες αυξήσεις θα αφορούν 
στις επικουρικές συντάξεις που είχαν μειωθεί 
τον Ιούνιο του 2016 και θα ακολουθήσουν οι αυ-
ξήσεις στις κύριες συντάξεις που θα επανυπο-
λογιστούν με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρω-
σης του νέου νόμου για όσους έχουν πάνω από 
30 έτη ασφάλισης. 
Και στις κύριες όπως και στις επικουρικές οι 

αυξήσεις ισχύουν αναδρομικά από 1/10/2019. 
Για τις κύριες συντάξεις οι αυξήσεις θα δοθούν 

σε μια δόση στους συνταξιούχους που αποχώ-
ρησαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή 
μετά τις 13/5/2016, ενώ για τους παλαιούς συ-
νταξιούχους (προ Κατρούγκαλου) οι αυξήσεις 
θα δοθούν σε πέντε δόσεις για τα έτη 2020 ως 
και 2024, όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020. 
Τα αναδρομικά των αυξήσεων στις κύριες συ-

ντάξεις θα πληρωθούν από 1/10/2019 και μπο-
ρεί να είναι 10 μηνών, αν οι συνταξιούχοι πά-
ρουν την αύξηση από τον Αύγουστο, ή 11 μηνών 
αν πάρουν την αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 
2020.

Ασφαλιστικό

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητο η Ελλάδα να είναι απούσα και από την 
 τηλεδιάσκεψη ηγετών για το προσφυγικό

«Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους 
πως διεθνοποίηση δεν σημαίνει απλά ενημέ-
ρωση, αλλά διεκδίκηση και πρωτοβουλίες» 
«Μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας από τη Σύ-
νοδο στο Βερολίνο για τη Λιβύη, η χώρα μας δεν 
θα συμμετάσχει ούτε στην τηλεδιάσκεψη για το 
προσφυγικό που θα πραγματοποιηθεί από τους 
ηγέτες Γερμανίας-Γαλλίας και Τουρκίας» αναφέρει 
ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Όπως σημειώνει, «είναι αδιανόητο, αντί η Ελλάδα 
να συναποφασίζει για την υπέρβαση μιας κρίσης 
που την αφορά άμεσα, να περιμένει να της ανα-
κοινώσουν άλλοι τις αποφάσεις που θα πάρουν 
ερήμην της. Εάν δε, η απουσία της Ελλάδας έχει 

επιβληθεί - για μια ακόμα φορά- από τον Τούρκο 
Πρόεδρο στην Γερμανίδα Καγκελάριο και μάλιστα 
λίγες μόνο μέρες μετά την επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στο Βερολίνο, πρόκειται για σο-
βαρή αποτυχία της διπλωματίας μας». 
Η αξιωματική αντιπολίτευση επισημαίνει ότι «η 
κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους πως 
διεθνοποίηση δεν σημαίνει απλά ενημέρωση, 
αλλά διεκδίκηση και πρωτοβουλίες. Και ο μόνος 
τρόπος που μπορεί η Ελλάδα να προασπίσει τα 
δικαιώματά της τόσο απέναντι στην τουρκική επι-
θετικότητα, όσο και στον ευρωπαϊκό κυνισμό, εί-
ναι να βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών. 
Κυρίως, είναι λάθος του πρωθυπουργού να δια-

βεβαιώνει την Ε.Ε. ότι η Ελλάδα μπορεί και θέλει 
να παίξει τον ρόλο "ασπίδας" προκεχωρημένου 
φυλακίου για την Ευρώπη. 
Ως ευρωπαϊκός πυλώνας σταθερότητας στην πε-
ριοχή, η Ελλάδα πρέπει να απαιτεί από την ΕΕ: 
- μετεγκαταστάσεις προσφύγων από την Ελλάδα 
στην υπόλοιπη Ε.Ε. και επανεγκαταστάσεις προ-
σφύγων από την Τουρκία στην Ε.Ε. 
- κεντρικό ρόλο της Ελλάδας στις συνομιλίες για 
τις ευρωτουρκικές σχέσεις και το προσφυγικό, 
όπως το 2015-2016 
- απειλή κυρώσεων προς την Τουρκία αν δεν 
επανέλθει στη Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας». 

Δεν θα υφίσταται φέτος ο στόχος του πρωτογε-
νούς πλεονάσματος στο 3,5% για την Ελλάδα. 
Παράλληλα, δεν θα προσμετρηθούν στο τελικό 
αποτέλεσμα τόσο οι δαπάνες για το προσφυγικό 
όσο και οι δαπάνες στο πλαίσιο των οικονομικών 
μέτρων που θα λάβει η κυβέρνηση για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση 

του κορωνοϊού. 
Αυτές είναι οι τρεις βασικές διαπιστώσεις από 

τη συνεδρίαση του Eurogroup την περασμένη 
Δευτέρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με 
τα όσα δήλωσε, μετά τη συνεδρίαση, ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 

Πλεόνασμα 
Όπως τόνισε ο ίδιος, η σχετική απόφαση οδηγεί 

στη μείωση των εσόδων και την ενίσχυση των 
παροχών για την απασχόληση εξαιτίας της συρ-
ρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, προ-
σθέτοντας ότι θα ληφθούν υπόψη, για όλα τα 
κράτη - μέλη, στους δημοσιονομικούς κανόνες, 
τους στόχους και τις απαιτήσεις, μειώνοντάς τους. 
«Συνεπώς, δεν υφίσταται εφέτος ο στόχος του 
3,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα», κατέληξε. 

Οικονομικά μέτρα 
Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι οι επιπτώσεις των 

προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που λαμ-
βάνονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 

όπως είναι οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση 
της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, την 
ενίσχυση της ρευστότητας σε επιχειρήσεις και 
κλάδους που πλήττονται και τη στήριξη της απα-
σχόλησης και των εισοδημάτων, θα εξαιρεθούν 
από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες. «Συνεπώς, οι συγκε-
κριμένες αυτές δαπάνες εξαιρούνται από τη δη-
μοσιονομική επίδοση της Ελλάδας», σύμφωνα 
με τον Χρήστο Σταϊκούρα. 

Δαπάνες στήριξης 
Επιπλέον, τα κράτη - μέλη μπορούν θα λάβουν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών συνεπειών του τεράστιου προ-
βλήματος, προχωρώντας άμεσα, μεταξύ άλλων, 
σε δαπάνες για τη στήριξη των συστημάτων 
Υγείας, την ενίσχυση των δομών κοινωνικής προ-
στασίας, τη λήψη δημοσιονομικών -κυρίως φο-
ρολογικών- μέτρων για την ενίσχυση επιχειρή-
σεων σε περιοχές και κλάδους που πλήττονται, 

με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταφορές και τον του-
ρισμό, την αναστολή φορολογικών υποχρεώ-
σεων, τη λήψη μέτρων για τη στήριξη της απα-
σχόλησης, την επέκταση των παροχών ασθενείας 
και των επιδομάτων ανεργίας, κάτι το οποίο εξαι-
ρεί και αυτές τις δαπάνες του δημοσιονομικού 
αποτελέσματος. 

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμο-
θετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο, με πόρους που θα 
διοχετευθούν στα συστήματα υγειονομικής περί-
θαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην 
αγορά εργασίας και σε άλλους ευάλωτους κλά-
δους της οικονομίας. 

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας δεσμεύτηκε πως «η ελ-
ληνική κυβέρνηση, τις επόμενες ημέρες, θα ανα-
κοινώσει επιπρόσθετα σημαντικά μέτρα, που 
απορρέουν από τη σημερινή απόφαση του Eu-
rogroup και τα οποία έχουν τύχει συστηματικής 
επεξεργασίας κατά την προηγούμενη περίοδο». 

Οι 3+1 αποφάσεις του Eurogroup για την Ελλάδα
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Η ΕΕ κλείνει τα σύνορα προς το εξωτερικό Dow Jones μετά τις  
δηλώσεις Τραμπ 
 για τον κορονοϊό

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται 
η Ευρώπη εξαιτίας του κορω-
νοϊού, πράγμα που αποδεικνύεται 
και από το γεγονός ότι οι ηγέτες 
της ΕΕ αποφάσισαν το κλείσιμο 
των συνόρων σε μη Ευρωπαίους 
πολίτες. 

Ειδικότερα από σήμερα και για 
30 μέρες βρίσκεται σε ισχύ αυτό 
το δραστικό και αναγκαίο μέτρο 
για τον περιορισμό της εξάπλω-
σης της πανδημίας, την ώρα μά-
λιστα που Ιταλία, Ισπανία, Γερμα-
νία, Γαλλία αλλά και Ελλάδα 
δίνουν την δική τους εσωτερική 
μάχη απέναντι στον Covid-19. 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ανακοινώνοντας τα οι-
κονομικά μέτρα υποστήριξης και 
ενίσχυσης της έρευνας για την 
εξεύρεση του εμβολίου παρου-
σιάσθηκε αισιόδοξη μάλιστα απα-

ντώντας σε συγκεκριμένη ερώτηση λέγοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό θα 
μπορούσε «να επιτευχθεί μέχρι το φθινόπωρο». 

Υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες εργάζονται πάνω σε μία πατέντα 
σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν η οποία δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένη για 
την ομόφωνη υποστήριξη στις προτάσεις που είχε υιοθετήσει νωρίτερα η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

«Αποφασίσαμε να εργασθούμε όλοι μαζί για την αντιμετώπιση αυτή της κρίσης 
και των συνεπειών της», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Σάρλ Μισέλ και πρό-
σθεσε: 

«Στις προτεραιότητες που δόθηκαν η πρώτη είναι ο περιορισμός της επέκτασης 
του ιού και η μόλυνση του υιοθετώντας τις προτάσεις της Κομισιόν στα σύνορα για 
την διευκόλυνση της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού και παραγωγής και διακίνησης 
ιατρικών συστημάτων ενώ οι συμπολίτες μας να μπορούν να επαναπατριστούν. Για 
την αντιμετώπιση εξάπλωσης της νόσου αποφασίσαμε στα εξωτερικά σύνορα για 
30 ημέρες να μην γίνονται μη απαραίτητα ταξίδια.» 

Τόσο ο Σάρλ Μισέλ όσο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσαν ικανοποιημένοι 
για την ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών να ενισχύσουν οικονομικά τις ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις που παράγουν ιατρικό εξοπλισμό στην υπηρεσία της πολιτικής 
προστασίας. «Είναι, τονίσθηκε, πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί πρόοδος σε 
αυτό το θέμα». 

Σχετικά με την έρευνα «υποστηρίζουμε τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη 

από τους επιστήμονες ερευνητές για αντιμετώπιση του Covid 19 και την πρόοδο 
για την εξεύρεση εμβολίου και καλούμε την Κομισιόν να ενίσχυσει τις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες προς αυτό τον σκοπό». 

Παράλληλα οι 27 τονίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης από κοινού των κοινωνικο-
οικονομικών συνεπειών ώστε να δοθούν λύσεις και μέσα από τον κοινοτικό προ-
ϋπολογισμό. 

Το Κοινό ανακοινωθέν 
Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπο-

γραμμίζουν ότι «προτεραιότητα είναι η υγεία των ευρωπαίων πολιτών και η ανάγκη 
να εργασθούμε μαζί και να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 
της κρίσης και των συνεπειών της». 

Τα μέτρα προτεραιότητας είναι: 
1 Ο περιορισμός επέκτασης του ιού. 
2. Η παροχή ιατρικού εξοπλισμού 
3. Η προώθηση της Έρευνας 
4. Η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών 
5. Ο Επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων στις τρίτες χώρες. 
ΠΟΥ: προειδοποιεί κατά της αλόγιστης, χωρίς συνταγογράφησημλήψης 

ιμπουπροφένης 
Οι παγκόσμιες αρχές των υπηρεσιών υγείας συμβούλευσαν τους ανθρώπους 

που παρουσιάζουν συμπτώματα παραπλήσια με αυτά του κορονοϊού Covid-19 να 
μην σπεύδουν να λαμβάνουν ιμπουπροφένη χωρίς συνταγή γιατρού. 

Η έκκληση τούτη κατέστη αναγκαία, μετά την παρόμοια εκκληση το Σάββατο του 
Γάλλου υπουργού Υγείας Ολιβιέ Βεράν κατά της λήψης αντιφλεγμονωδών σκευα-
σμάτων, όπως η ιμπουπροφένη, ή η κορτιζόνη, από ανθρώπους που έχουν προ-
σβληθεί από τον κορωνοϊό. 

Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet υπο-
δεικνύει την πιθανή συμβολή ενός ενζύμου στον μηχανισμό της προσβολής του ορ-
γανισμού από τον κορωνοϊό, όμως η παραγωγή του ενζύμου αυτού αυξάνεται από 
τη λήψη της ιμπουπροφένης. 

Ερωτηθείς σχετικά με την μελέτη, ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ) Κρίστιαν Λιντμάγερ υπογράμμισε στους δημοσιογράφους στη Γενεύη 
πως οι ειδικοί του οργανισμού «αξιολογούν τη μελέτη» προτού αποφανθούν για 
ο,τιδήποτε. «Εν τω μεταξύ, τους συμβουλεύουμε να λαμβάνουν περισσότερο πα-
ρακεταμόλη, παρά να χρησιμοποιούν αυτοχορηγούμενη ιμπουπροφένη. Είναι πολύ 
σημαντικό αυτο», τόνισε. 

Μολαταύτα και η παρακεταμόλη θα πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή και σε συ-
γκεκριμένες δόσεις, διότι μία ενισχυμένη ποσολογία μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη 
για το συκώτι. 

Όπως επισημαίνει ο ΠΟΥ το 80% των πασχόντων από κορωνοϊό θεραπεύονται 
χωρίς τη λήψη κάποιας συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής, υπογραμμίζοντας 
πως κάθε άνθρωπος «που έχει πυρετό, που βήχει κι έχει αναπνευστικές δυσκολίες» 
θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευθεί έναν γιατρό. 

Πάνω από 1.000 μονάδες 
εκτοξεύθηκε ο δείκτης Dow 
Jones μετά τις προαναγγελίες 
του Αμερικανού Προέδρου για 
οικονομικά μέτρα αντιμετώπι-
σης του κορωνοϊού. 
Ο δείκτης Dow Jones σημεί-
ωσε άνοδο πάνω των 1.000 
μονάδων την Τρίτη, καθώς το 
χρηματιστήριο της Νέας Υόρ-
κης (NYSE) βγήκε κερδισμένο 
από την οικονομική βοήθεια 
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
Τραμπ για να ανακουφίσει την 
οικονομική ύφεση που προ-
κλήθηκε από την πανδημία 
του COVID-19 . 
Ο Nasdaq που βρισκόταν νω-
ρίτερα στο κόκκινο, ολοκλή-
ρωσε τις συναλλαγές της ημέ-
ρας με αύξηση 430,19 
μονάδων. 
Το θετικό κλείσιμο, μετά τη 
χθεσινή εφιαλτική ημέρα για 
το χρηματιστήριο, οφείλεται 
στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ,Ντόναλντ Τραμπ 
πραγματοποίησε ενημέρωση 
στο Λευκό Οίκο με μέλη της 
Task Force για το κορωνoϊό.  
Κατά τη διάρκεια της ενημέ-
ρωσης, ο Τραμπ εμφανίστηκε 
αισιόδοξος για το μέλλον, λέ-
γοντας πως η αμερικανική οι-
κονομία θα «ξεπεταχτεί» μετά 
την κρίση και θα κάνει θετική 
επιστροφή. 

Πρόθεση των Ευρωπαίων να βοηθήσουν την Τουρκία για το  
προσφυγικό, δηλώνει η Μέρκελ 

Ανθρωπιστική βοήθεια 
προς την Τουρκία για τους 
πρόσφυγες στη βόρεια Συ-
ρία θα δώσει η Γερμανία, 
όπως δήλωσε η Καγκελά-
ριος Μέρκελ αναφερόμενη 
στη τηλεδιάσκεψη που είχε 
με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερ-
ντογάν, τον Γάλλο ομόλογο 
του, Μακρόν και τον Βρε-
τανό Πρωθυπουργό, Τζόν-
σον, αναφορικά με το προ-
σφυγικό. 
Όπως είπε η Καγκελάριος, 

μίλησε με τον Τούρκο Πρόεδρο για τη Συρία και όπως σημείωσε η 
Γερμανία θα δώσει 25 συν 100 εκατομμύρια ευρώ ανθρωπιστική 

βοήθεια. 
Σύμφωνα με την Άγκελα Μέρκελ, στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε 
και το προσφυγικό, πού όμως -επισήμανε- είναι τώρα πιο πολύ 
θέμα μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Τσαβούσογλου 
και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μπορέλ. 
Η ίδια πρόσθεσε πως οι Ευρωπαίοι και η Τουρκία συμφώνησαν 
να μείνουν πιστοί στη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016, αλλά και 
την πρόθεση των Ευρωπαίων να δώσουν νέα χρηματική βοήθεια 
προς την Τουρκία. Ωστόσο -όπως συμπλήρωσε - "να μην χάσουμε 
από το βλέμμα μας την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία". 
Επίσης δήλωσε ότι στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης των ηγετών 
της ΕΕ για την κρίση της επιδημίας του κορωνοϊού, ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κατά-
σταση που επικρατεί στα ελληνο-τουρκικά σύνορα, αλλά όπως 
τόνισε η Καγκελάριος δεν πάρθηκαν συγκεκριμένες αποφάσεις 
για το θέμα αυτό, καθώς δεν υπήρχε η ανάλογη προετοιμασία.

Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
για αύξηση παραπληροφόρησης

Οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ, δεσμεύθηκαν εκ 
νέου ότι θα κάνουν ό,τι είναι στο χέρι τους για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού και την αποκατάσταση της οικονομίας, υιοθετώντας 
ταξιδιωτικούς περιορισμούς για την είσοδο στην ΕΕ και εγκρίνοντας 
τα μέτρα της Κομισιόν και του eurogroup για δημοσιονομικά και κρα-
τικές ενισχύσεις, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποι-
ήθηκε σήμερα. Στόχος της ΕΕ παραμένει να 
καθυστερήσει την εξάπλωση του COVID-19 
και να μειωθεί η πίεση στα συστήματα υγείας 
των Κρατών Μελών. 
Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον 
Ντερ Λάιεν επανέλαβε μάλιστα τον υπολο-
γισμό της για γρήγορη ανάπτυξη εμβολίου, 
εξηγώντας ότι έχει δεδομένα από τη σχετική 
εταιρεία που το προετοιμάζει στη Γερμανία 
και η ίδια θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικα-
σίες πιστοποίησης. 
Συγκεκριμένα, όπως ο Πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ενημέ-
ρωσε τον Τύπο, οι 27 υιοθέτησαν το πακέτο 
συστάσεων της Κομισιόν για τους ταξιδιωτι-
κούς περιορισμούς, τους περιορισμός των 
μη απαραίτητων ταξιδίων προς την ΕΕ για 30 μέρες και τις οδηγίες 
της Κομισιόν για τους υγειονομικούς ελέγχους εντός της ΕΕ, με ταυ-
τόχρονη εισαγωγή πράσινων λωρίδων για τη διακίνηση αγαθών, χω-
ρίς ελέγχους.  
Όπως εξήγησε ο Σαρλ Μισέλ, οι 27 υιοθέτησαν την εισαγωγή άδειας 
εξαγωγών για τον προστατευτικό εξοπλισμό που παράγεται στην ΕΕ 

και ενέκριναν την αγορά νέου τέτοιου εξοπλισμού από τον μηχανισμό 
διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. 
Σε σχέση με την προώθηση της έρευνας χαιρέτισαν τις πρωτοβουλίες 
της Κομισιόν και κάλεσαν τα κράτη μέλη να επενδύσουν το ίδιο. Οι 
27 υιοθέτησαν δε ομόφωνα και την χθεσινή απόφαση του eurogroup 
για την οικονομία και χαιρέτισαν τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν για 

κρατικές ενισχύσεις και την ευελιξία του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
Τέλος συμφώνησαν στον συντονισμό των 
27 μέσω των πρεσβειών και των αντιπρο-
σωπειών της ΕΕ στο εξωτερικό για επανα-
πατρισμό πολιτών, με χρηματοδότηση της 
ΕΕ. 
Ο Σαρλ Μισέλ ανακοίνωσε ότι και η Σύνοδος 
της επόμενης εβδομάδας θα διεξαχθεί με 
νέα τηλεδιάσκεψη και όχι με φυσική παρου-
σία. 
Η Πρόεδρος σημείωσε ότι "οι Επίτροποι μου 
είναι σε ανοιχτή γραμμή με τα κράτη μέλη" 
και τόνισε ότι οι 27 ενέκριναν τις  συστάσεις 
των ειδικών της νέας ομάδας λοιμοξιολόγων 
και επιδημιολόγων για τον κοινωνικό περιο-

ρισμό, ώστε να μειωθεί η επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους και η 
διάδοση του ιού. 
Επιπλέον ενημέρωσε ότι ξεκίνησε ήδη κοινή αγορά μασκών και γα-
ντιών" και σε έξι μέρες θα απαντήσουν οι εταιρείες ώστε τα κράτη 
μέλη να αρχίσουν να υπογράφουν συμβάσεις. Τόνισε δε ότι η Κομισιόν 
συνεργάζεται με τη βιομηχανία για την αύξηση της παραγωγής. 

Oι προτάσεις των 27 ηγετών της Κομισιόν για σύνορα και οικονομία 

Προσφυγικό

Οικονομία

Toν κώδωνα του κινδύνου για την εξάπλωση παραπλανητικών, 
ψευδών και δυνητικά επικίνδυνων πληροφοριών σε σχέση με τον 
κορωνοϊό μεταξύ άλλων από πηγές που προέρχονται από τη Ρω-
σία, συνδέονται με τη Ρωσία ή υποστηρίζουν τη ρητορική του 
Κρεμλίνου, κρούει η Κομισιόν. 
Συγκεκριμένα, ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Πήτερ Στάνο, κληθείς 
να παράσχει σχετικές πληροφορίες στο ΚΥΠΕ, αναφέρει ότι "με 
την εξάπλωση του Covid19 παρατηρήσαμε την εμφάνιση περίερ-
γων πληροφοριών, μύθων και παραπληροφόρησης που  προ-
έρχονται από διάφορες πηγές, όχι μόνο από μία, αλλά οι προσπά-
θειες παραπληροφόρησης που προέρχονται από τη Ρωσία, 
συνδέονται με τη Ρωσία ή από υποστηρικτές του Κρεμλίνου έχουν 
ξεκάθαρα  αυξηθεί". 
Ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν και της ΕΥΕΔ, δήλωσε ότι "η ομάδα 
(Stratcom) στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΥΕΔ παρέχει σημαντική 
συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πα-
ραπληροφόρησης, μεταξύ άλλων μέσω της ανίχνευσης, της ανά-
λυσης και της έκθεσης των εκστρατειών παραπληροφόρησης". 
Σημειώνει ότι "η ΕΥΕΔ συνεργάζεται στενά με την Κομισιόν και τα 
κράτη μέλη και συνεργάζεται επίσης με διεθνείς εταίρους (G7, 
ΝΑΤΟ, Καναδά κ.λπ.) για να αποφευχθεί η κατάχρηση της κατά-
στασης από τρίτους". 
Σε σχέση με το έργο της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης στο 
πλαίσιο του κορωνοϊού, έτερος Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Γιο-
χάνες Μπάρκε σημείωσε τα εξής: "γνωρίζουμε για τον αυξανόμενο 
αριθμό ψευδών πληροφοριών σχετικά με την έκρηξη του COVID-
19 που εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο. Ανησυχούμε ότι μερικές 
από αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε δημόσια βλάβη (π.χ. ψευδείς 
ισχυρισμοί ότι τα αλκοολούχα ποτά θεραπεύουν τον ιό) ή κατά-
χρηση της κατάστασης για κέρδος υλικού (π.χ. αυξημένες τιμές 
σαπουνιού που σκοτώνει μικρόβια κορωνοϊού)" 
Όπως σημειώνει "σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε σε επαφή με τις 
ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στις 3 Μαρτίου, η Αντιπρόεδρος Věra 
Jourová συναντήθηκε με εκπροσώπους των Google, Facebook, 
Twitter, Microsoft και άλλων - όλοι οι υπογράφοντες του κώδικα 
ορθής πρακτικής για την παραπληροφόρηση - για να συζητήσουν 
την εξάπλωση της παραπληροφόρησης γύρω από το ξέσπασμα 
του ιού COVID-19".

Παραπληροφόρηση



Στο Enfield κατοικεί 
ο μεγαλύτερος  αριθ-
μός συμπατριωτών 
μας εν συγκρίσει με τον 
αριθμό  άλλων δημαρ-
χείων.  

Ολόκληρος ο πληθυ-
σμός του Enfield ανέρ-
χεται περί τίς 335 χιλιά-
δες κατοίκους και μέχρι 
το 2030 πιστεύετε ο 
πληθυσμός  να ανέλθει 
στις 365 χιλιάδες  

To Great Cambridge 
Road A10 είναι μία φυ-
σική  διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ του 
Ανατολικού Enfield 
όπου υπάρχουν ένα 
σορό κοινωνικά προ-
βλήματα και η συνεχι-
ζόμενη λιτότητα την 
oποία άρχισαν oι Συ-
ντηρητικοί, οι οποίοι 
δεν ξέρουν πως να τη 
φέρουν σε τέλος της, 

όπως είδαμε στον προϋπολογισμό της περασμένης εβδομάδας.  
Όταν   η Κυβέρνηση  δεν νοιάζετε τότε το Δημαρχείο επεμ-

βαίνει   
Το άλλο ήμισυ  του Enfield  δηλαδή το δυτικό μέρος, αν και 

υπάρχουν μερικά προβλήματα, εν τούτοις δεν μπορούμε να τα 
συγκρίνουμε με αυτά που μαστίζει τους  κατοίκους  στο Ανατολικό  
μέρος. Soup Kitchens και κοινοτικές τράπεζες, παντού φτώχεια 
και ανεργία κόσμος να κοιμάται κάτω από καμάρες και δένδρα 
που η Συντηρητική Κυβέρνηση τους έχει κυριολεκτικά ξεχάσει. 

Το Δημαρχείο Enfield με όραμα και ζήλο για ένα καλύτερο 
αύριο  

Όχι όμως το δημαρχείο Enfield. Υπάρχει τώρα ίδρυμα που στε-
γάζει όλους τους αστέγους και υπάρχει ομάδα που περιοδεύει τα 
πάρκα και άλλες περιοχές, ώστε να οδηγήσει τους αστέγους στο 
ίδρυμα. Αυτό είναι ένα προσωρινό σχέδιο μέχρις ότου το δημαρχείο 
να σχεδιάσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα που γνώρισε η χώρα. 

Το έργο αυτό έχει ήδη αρχίσει στην περιοχή γνωστή ως Meridian 
Water.   

Ο σιδηροδρομικός  σταθμός   ΜΕRIDIAN WATER STATION 
είναι ένας από τους σταθμούς που έχει τώρα χαρακτηρισθεί ως a 
state of the art station. 

Το έργο έχει ήδη αρχίσει για τα πρώτα 1.000 σπίτια  που κτίζονται 
πλησίον  του σταθμού. 

Σπίτια και Εργασίες για όλους  
Η δεύτερη  φάση έχει ήδη συμφωνηθεί και σύντομα αρχίζουν οι 

εργασίες για να κτισθούν περισσότερα σπίτια.   
Το Meridian Water βρίσκεται πλησίον του North Circular Road 

στο Νοτιο Ανατολικό Enfield εκεί που είναι το IKEA  και το TESCO. 
Ολόκληρο το έργο θα ασχολήσει  6,000 εργάτες με υψηλούς μι-

σθούς. 
Ευκαιρίες για νέες δουλειές για έμπειρους και μη. Όλο το σχέδιο 

θα προσφέρει καλής ποιότητας σπίτια. Ευκαιρίες για νέoυς να 
αποταθούν για apprenticeships και για άλλους για εργασία. 

£390 εκατομμύρια συμβόλαια θα προσφερθούν σε εταιρίες που 
είναι στο Enfield. Το όλο σχέδιο θα διαρκέσει λίγα χρόνια και περί 
τις 14 χιλιάδες σπίτια θα κτισθούν που ένα μεγάλο ποσοστό θα 
είναι σε  “affordable”  τιμές χαμηλές για άπορες οικογένειες. 

Άνω των 700.000  και πλέον  τετραγωνικών 
μέτρων για επιχειρήσεις  θα είναι διαθέσιμα 
και ήδη επιχειρηματίες έχουν δείξει μεγάλο 
ενδιαφέρον. Αυτό δεν έχει εκπλήξει, αφού μέ-
σον του σταθμού Meridian Water, σε 20 λεπτά 
βρίσκεσαι στο Liverpool 
Street και σύντομα ο σταθ-
μός θα ενώνεται με άλλες 
περιοχές του Λονδίνου και 
φυσικά της χώρας. 

Η γεωγραφική τοποθεσία ευνοεί όχι μόνο τους κατοίκους αλλά 
και τις εταιρίες αφού σε λιγότερο από 10 λεπτά είσαι στο Μ25 και 
είναι μεταξύ των δύο αεροδρομίων Heathrow και  Stansted. 

Όλα αυτά γίνονται με την έμπνευση των  Εργατικών  Δημοτικών 
Συμβούλων  του Δημαρχείου υπό την αρχηγεία της  Εργατικής, 
Nesil Caliscan και την οικονομική υποστήριξη του Δημάρχου του 
Λονδίνου Sadig Khan σε μία προσπάθεια να αναλωθεί η περιοχή 
για το καλό όλων των κατοίκων. 

Το δηλώνω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο να φθάσουμε εκεί που 
φθάσαμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν απέραντες 
δυσκολίες και αντίξοες συνθήκες αφού εργασθήκαμε κάτω από 
μία αχάπαρη Συντηρητική Κυβέρνηση. 

Φεστιβάλ Μουσικής και Κινηματογραφικά Στούντιος  
Οι Μεγάλες αποθήκες έχουν χρησιμοποιηθεί ως στούντιο για 

έργα του σινεμά και τηλεόρασης. Οι εταιρίες έχουν ζητήσει όπως 
συνεχίζουν να τα χρησιμοποιούν και αυτό θα γίνει ένα μόνιμο στού-
ντιο που ίσως να είναι καλύτερο και από τα Elstree. 

Το πρώτο Μουσικό Φεστιβάλ  με μεγάλα ονόματα στους μουσι-
κούς κύκλους που έλαβαν μέρος στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός 
που γνώρισε ποτέ το Enfield, με 60.000 σε 3 ημέρες. Σχεδιάζετε 
να αυξηθεί  ο αριθμός 50.000 ημερησίως.   

Αυτά τα έργα βοήθησαν την περιοχή να προοδεύσει και ακόμη 
υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση εφόσον θα υπάρχει 
ένα  Δημαρχείο υπό Εργατική Διοίκηση.  

 Όλα τα κόμματα δεν είναι τα ίδια  
Το Budget της κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα δεν έχει 

προσφέρει τίποτα για τους κατοίκους σε μία από τις πλέον στε-
ρούμενες  περιοχές της χώρας. 

Αυτοί που ισχυρίζονται ότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο ας το 
ξανά σκεφθούν, διότι όσο περνά ο καιρός θα γίνει ποιο φανερό ότι 
υπάρχει μεγάλη διαφορά τουλάχιστον μεταξύ των Συντηρητικών 
και Εργατικών.  

Δέον να σημειωθεί ότι η Κυβέρνηση Johnson δεν εξασκεί την 
πολιτική του “fair funding” και το δημαρχείο Enfield βλέπει κάθε 
χρόνο να μειώνετε το ποσόν που δίδει η Κυβέρνηση στο δημαρχείο 
και κάθε χρόνο το Enfield χάνει περί τα 15 εκατομμύρια ετησίως, 
πράγμα που γίνετε κάθε χρόνο για τα τελευταία 10 χρόνια.  Αυτοί 
που παραπονιούνται  ότι τα “rates”  έχουν αυξηθεί πάλι παρακαλώ 
τα παράπονα σας στην Κυβέρνηση  και όχι στο Δημαρχείο. Ήδη 
ομάδα κατοίκων υπό την αιγίδα των “over 50s”  έχουν οργανώση 
υπόμνημά με την επικεφαλίδα “AIR FUNDING FOR ENFIELD”. 

Χιλιάδες υπογραφές θα παραδοθούν στο 10 Downing Street 
καταδικάζοντας την κακομεταχείριση μερικών δημαρχείων   συ-
μπεριλαμβανομένου και του Enfield  για  την απαράδεκτον Συμπε-
ριφορά της αχάπαρης Σημερινής Συντηρητικής Κυβέρνησης να 
αρνιέται  η ίδια η Κυβέρνηση να παρέχει μλια δίκαιη μερίδα χρη-
ματοδότησης στις τοπικές αρχές. 

Σημ. Στις φωτογραφίες οι μουσικόφιλοι έφθασαν στο σταθμό 
Meridian Water και κατυθύνονται στο Μουσικό Φέστιβαλ "Field 
Day". 

Ο Επίκτητος έγραψε. 
Η  Ελευθερία  δεν προέρχεται από ικανοποίηση όλων των επι-

θυμιών, αλλά από έλεγχο των επιθυμιών.
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8 Μαρτίου και οι ταξικοί        
 αγώνες των γυναικών

Το 1910, δηλαδή πριν 110 χρό-
νια, η Β' Σοσιαλιστική Συνδιά-
σκεψη Γυναικών καθιέρωσε την 
8η Μαρτίου ως Διεθνή Μέρα της 
Γυναίκας, ύστερα από εισήγηση 
της κορυφαίας Γερμανίδας επα-
ναστάτριας και μαρξίστριας, 
Κλάρα Τσέτκιν.  

Στις 8 Μαρτίου 1857 οι γυ-
ναίκες που  εργάζονταν στα 
ραφτάδικα της Νέας Υόρκης 
στην  Αμερική είχαν κατέλθει σε 
απεργία και είχαν πραγματοποι-
ήσει μαχητικές διαδηλώσεις.  

Τα αιτήματα τους;  
Ανθρώπινες συνθήκες εργα-

σίας και μεί-
ωση των 
ωρών εργα-
σίας.  

Κραυγαλέα 
η μεγάλη αδι-
κία σε βάρος 
των γυναι-
κών. Δού-
λευαν στα ερ-
γ ο σ τ ά σ ι α 
μέχρι και 16 
ώρες τη μέρα και οι μισθοί τους 
ήταν πολύ χαμηλότεροι από τους 
μισθούς των αντρών. 

Διεκδίκησαν 10ωρη εργάσιμη 
μέρα και εξίσωση των μισθών 
τους με εκείνους των αντρών.  

  Η απεργία και οι μεγάλες μα-
χητικές διαδηλώσεις αντιμετωπί-
στηκαν από τους καπιταλιστές και 
την κυβέρνηση τους με την αστυ-
νομία και τα όπλα και τελικά βά-
φτηκαν στο αίμα των εργατριών. 

Η απεργία της 8ης του Μάρτη 
1857 αναδείχθηκε σε μια από τις 
πιο σημαντικές στιγμές του διε-
θνούς  εργατικού κινήματος. Η 
μεγάλη σημασία της έγκειται στο 
γεγονός ότι έθεσε στην πρώτη 
γραμμή το ζήτημα της πάλης για 
τα εργασιακά δικαιώματα και κατά 
της ανισοτιμίας ανδρών και γυ-
ναικών.  

Η επικράτηση του καπιταλιστι-
κού συστήματος έναντι της φε-
ουδαρχίας σηματοδότησε μεγά-
λες αλλαγές όσον αφορά τη θέση 
της γυναίκας στην κοινωνία. Και 
αυτό γιατί ο καπιταλισμός, βάζο-
ντας μαζικά τις γυναίκες στην πα-
ραγωγή, δημιούργησε τις προ-
ϋποθέσεις για να αναπτυχθούν 
και η πάλη και οι αγώνες τους. 
Ωστόσο, οι συνθήκες ζωής και 
δουλειάς που επιφύλαξε για τις 
εργάτριες ο καπιταλισμός ήταν 

άθλιες. 
Ο 19ος αι-

ώνας, που 
συνδέεται με 
την ανά-
πτυξη της 

βιομηχανίας στις ανεπτυγμένες 
τότε καπιταλιστικές χώρες, σχε-
τίζεται άμεσα και στενά με τις 
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας 
των γυναικών. 

Στην Ευ-
ρώπη και 
την Αμερική, 
γυναίκες της 
εργατικής τά-
ξης δού-
λευαν μαζί 
με ανήλικα 
παιδιά σε ερ-
γοστάσια και 
ο ρ υ χ ε ί α . 
Από τα χα-

ράματα μέχρι το βράδυ, χωρίς 
καμία ώρα ξεκούρασης. Οποια 
τολμούσε να καθίσει το πλήρωνε  
κυριολεκτικά με αίμα. Δε διαχω-
ρίζονταν από τους άντρες συνα-
δέλφους τους, παρά μόνο στο με-
ροκάματο. 

Η πρώτη γυναικεία απεργία 
έγινε στην αγγλική πόλη Ουόρ-
τσεστερ το 1804 από τις εργά-
τριες που κατασκεύαζαν γάντια. 
Στις ΗΠΑ, η πρώτη αποκλειστικά 
γυναικεία απεργία έγινε το 1820 
στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του 
Νιού Ινγκλαντ, με αιτήματα για 
καλύτερες συνθήκες δουλειάς, 
αξιοπρεπείς μισθούς και μικρό-
τερα ωράρια εργασίας. Το 1828 
απήργησαν οι υφάντριες στο 
Ντόβερ, με επιτυχία 100%. Το 
1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλί-
δες καπελούδες. Το 1834 και το 
1836 έγιναν δύο ακόμη μεγάλες 
απεργίες από τις βαμβακεργά-
τριες της βιομηχανίας Λόουελ στη 
Μασαχουσέτη, επίσης πετυχημέ-
νες. Το 1844, οι εργάτριες της συ-
γκεκριμένης βαμβακοβιομηχα-
νίας ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο 
εργατικό σωματείο. Η έντονη 
δραστηριότητά του είχε ως απο-
τέλεσμα τις πρώτες μεταρρυθμί-
σεις στις συνθήκες εργασίας στην 
κλωστοϋφαντουργία.

του 
Βασίλη Κωστή 

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ μίας Συντηρητικής  
Κυβέρνησης και Ενός Εργατικού Δημαρχείου 

του  
Γιώργου Σάββα

Το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας, εξυπηρετώντας τα μεγάλα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα, εκμεταλλεύεται τους πρόσφυγες είναι 
φανερό. Το θέμα είναι να βρούμε λύσεις. Αλλά για να βρούμε λύσεις, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποια είναι η πηγή του προβλήματος. 
Δεν είμαι ρατσιστής, ΑΛΛΑ... 
Αυτό το "αλλά" είναι αποκαλυπτικό... 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα αποδεχτείς ότι εχθρός σου δεν είναι ο πρόσφυγας, αλλά αυτός που με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο τον έκανε πρόσφυγα. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα αποδεχτείς ότι δεν μπορεί τα θύματα (πρόσφυγες) να τα θεωρείς ως τους θύτες. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα καταγγείλεις ενωμένος με όλους τους εργαζόμενους, τους φτωχούς και καταφρονεμένους, ως ένοχους για την κατάσταση τους 
δημιουργούς των προβλημάτων μας. Την Τουρκία ναι, αλλά και αυτούς που θρέφουν την επιθετικότητα της, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις 
ΗΠΑ. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα απαιτήσεις την κατάργηση του Συστήματος του Δουβλίνου το οποίο εγκλωβίζει τους αιτητές ασύλου-πρόσφυγες στο κράτος-
μέλος πρώτης άφιξης στην Ε.Ε. Δηλαδή, ακόμα κι αν ένας πρόσφυγας θέλει να ζητήσει άσυλο π.χ. από τη Γερμανία, αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά θα 
κρατηθεί στην πρώτη χώρα που μπήκε στην Ε.Ε. μέχρι να εξεταστεί η αίτηση του (π.χ. Κύπρο, Ελλάδα κλπ.). 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα απαιτήσεις την κατάργηση της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας με την οποία η Ε.Ε. χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ την 
Τουρκία για να κρατά τους πρόσφυγες εκτός Ευρώπης. Θα αντιληφθείς δηλαδή, ότι η ίδια η Ε.Ε. (μαζί και η κυβέρνηση Αναστασιάδη) έδωσε τα εφόδια 
τα τελευταία χρόνια στην τουρκική κυβέρνηση για να δημιουργήσει τη σημερινή κατάσταση. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα απαιτήσεις να εφαρμοστεί από την Ε.Ε. άμεσα ένα μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη-μέλη της, στα οποία να γίνεται κατανομή των 
προσφύγων με βάση τον πληθυσμό και την οικονομική κατάσταση του κάθε κράτους. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα απαιτήσεις από την κυβέρνηση Αναστασιάδη να κάνει ότι έπρεπε εδώ και χρόνια. Να ενισχύσει το μηχανισμό εξέτασης των αιτήσεων πολιτικού ασύλου, σε βαθμό που να ολοκληρώνεται 
η διαδικασία σε 6 μήνες και όχι σε 3-5 χρόνια που χρειάζεται σήμερα. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα απαιτήσεις από την κυβέρνηση Αναστασιάδη να εκπονήσει επιτέλους ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που να εντάσσει αυτούς τους ανθρώπους στην κοινωνία μας και όχι να 
τους γκετοποιεί σε κλειστά στρατόπεδα συγκέντρωσης. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, δεν θα δεχτείς τα ψέματα που σου λένε ότι είμαστε υπέρ "ανοιχτών συνόρων", αλλά ότι ζητούμε το αυτονόητο: να υπάρχουν νόμιμες και ασφαλείς οδοί και τρόποι για να μπορεί να ζητήσει 
κάποιος άσυλο στην Ευρώπη και να εξετάζεται η αίτηση του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, δεν θα επιτρέψεις στους εθνικιστές και τους νεοφασίστες να εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να σπείρουν το μισάνθρωπο ιδεολόγημα τους και να διχάσουν το λαό οδηγώντας μας σε 
νέες επικίνδυνες περιπέτειες. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα νοιάζεσαι το ίδιο για τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε εργαζόμενο, τον κάθε νέο, το κάθε παιδί, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, θα οργανωθείς, θα αντισταθείς, θα αγωνιστείς για άλλη κοινωνία, χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, για κοινωνία της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Αν δεν είσαι ρατσιστής, δεν θα ξαναπείς ΑΛΛΑ! 
Θα πεις δεν είμαι ρατσιστής (τελεία). 
Θα πεις... είμαι Άνθρωπος!      Xρίστος Χριστόφια

Το προσφυγικό/μεταναστευτικό δοκιμάζει για άλλη μια 
φορά τα όρια της ανθρώπινης μας υπόστασης και αξιοπρέπειας
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες  
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
Είναι με την αίσθηση της ανάγκης για ενημέ-
ρωση που και σήμερα είμαστε μαζί σας με την 
ελπίδα να πάνε όλα καλά και σύντομα να απαλ-
λαχτούμε από αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία που 
μαστίζει την ανθρωπότητα.  
•Ο γνωστός ερμηνευτής της μεγάλης επιτυχίας 
Άγγελε μου  ΠΑΝΟΣ ΨΑΛΤΗΣ, επιστρέφει με  και-
νούργιο τραγούδι ΟΜΟΡΦΙΑ ΜΟΥ.  
Ο Πάνος Ψάλτης επιστρέφει δισκογραφικά και 
κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι  Ομορφιά μου, 
σε μουσική και στίχους του ίδιου, εγκαινιάζοντας 
με αυτό τον τρόπο τη συνεργασία του με την 
Heaven Music. 
Πρόκειται για μια ξεχωριστή ερωτική μπαλάντα, 
έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τον Πάνο, όπου με 
τη χαρακτηριστική και μελωδική χροιά της 
φωνής του, μας συγκινεί και μας ταξιδεύει από το 
πρώτο κιόλας άκουσμα του νέου τραγουδιού του  

Ομορφιά μου και το μόνο σίγουρο είναι πως θα 
αγαπηθεί, αλλά και θα αφιερωθεί πολύ! 
Εμείς ήδη το ακούμε από το Ελληνικό ραδιό-
φωνο του Λονδίνου το γνωστό LGR.  
•Η Εκδήλωση για τους ηλικιωμένους στο  
AUTUNM GARDENS με την  ορχήστρα Αμάλ-
γαμα  που θα γινόταν την Κυριακή 29 Μαρτίου, 
αναβάλλεται λόγω του  
κορωνοϊού. Οι διοργανωτές απολογούνται για 
τυχών ταλαιπωρίες.  
•Το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 6.30 δύο καταξιωμέ-
νοι καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο Λονδίνο. 
Ο Κώστας Λειβαδάς και η Ανδριάνα Μπάμπαλη, 
θα εμφανιστούν στο The Compton School,  
Summers Lane, North Finchley, London N12 
0QG 
Για εισιτήρια τηλεφωνιέστε 07956 100 659 ή από 
την ιστοσελίδα,  Buytickets.at/finchleygreek-
school/349104/r/poster 
 Οι εισπράξεις θα διατεθούν για τις ανάγκες του 

Ελληνικού σχολείου του FINCHLEY.  
• Η  Έλενα Χατζηαυξέντη στο Λονδίνο.  
Η Μουσικοχορευτική παράσταση Ionic  που είναι  
βασισμένη στην ποίηση του Κωνσταντίνου Κα-
βάφη θα παρουσιαστεί στα Ελληνικά και Αγγλικά 
στο Λονδίνο. 
Είναι συνεργασία του Theatre Voliere με τον συν-
θέτη Alex Roth, την Έλενα Χατζηαυξέντη,  τον 
κλασικό κιθαρίστα Νίκο Παρουτσάκη, και τον 
νεαρό χορογράφο Janacek Wood.  
Θα είναι μόνο για δύο παραστάσεις.  Η πρώτη 
παράσταση θα γίνει την Δευτέρα 23 Μαρτίου στο 
Canada Water Theatre στη 13:00 η ώρα  έως τις 
13:45μ.μ. και τα εισιτήρια κοστίζουν 10  λίρες και 7 
λίρες για ηλικιωμένους και φοιτητές, και η δεύ-
τερη την ίδια μέρα στις 19:00 το βράδυ έως τις 
19:20 με διάλειμμα στις 8.15 – 8.35, με εισιτήριο 
15 λίρες και 10 λίρες για ηλικιωμένους και φοιτη-
τές. 
Για περισσότερες πληροφορίες από το Canada 

Water Theatre, Surrey Quays Road, SE 16 7AR 
LONDON. 
Για περισσότερες πληροφορίες: Box Office 020 
8692 4446, ή canadawatertheatre.org.u 
•Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ.  
Η θεατρική κωμωδία που θα ερχόταν  στο Λον-
δίνο στο Milfield Theatre  την Παρασκευή 27 
Μαρτίου αναβάλλεται λόγω του Κορωνoιού.  
•Η θεατρική ομάδα TAT- THE ACTORS THEATRE 
αποφάσισε να αναβάλει τις πρόβες την Κυπρια-
κής ηθογραφίας ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ λόγω του Κορω-
νoιού μέχρις ότου αλλάξουν τα πράγματα και με 
την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα εξαλειφθεί. Αν 
όλα πάνε καλά θα επανέλθουν οι πρόβες μετά το 
καλοκαίρι.  Απολογούμαστε για τυχών  ταλαιπω-
ρίες.  
Αυτά για την ώρα. 
Χρόνια πολλά με υγεία χαρά και ευτυχία. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  

Για προστασία κοινού και εργαζομένων προς αντι-
μετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19, 
και στο πλαίσιο των οδηγιών της Ελληνικής Κυ-
βέρνησης , το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας 
της Ελλάδος εφαρμόζει άμεσα τα εξής μέτρα:  
1) Περιορισμός παρουσίας κοινού στην 
αίθουσα αναμονής και τους χώρους της 
Πρεσβείας, στον ελάχιστα αναγκαίο 
αριθμό για τη διεκπεραίωση εκτάκτων 
και επειγόντων υποθέσεων. Κατά την 
εδώ παρουσία τους, οι πολίτες επιβάλ-
λεται να τηρούν απα-
ρέγκλιτα τις οδηγίες 
προφύλαξης 
και υγιεινής 
που εκδί-
δουν οι το-
πικές αρ-
χές.  
2) Ακύρωση των υφισταμένων ραντεβού και 
διεκπεραίωση μόνον όσων υποθέσεων κρίνονται 
ότι έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Για τον σκοπό 
αυτό, το κοινό παρακαλείται να μην προσέρχεται 
στο προγραμματισμένο ραντεβού, παρά μόνο 

εφόσον έχει προηγουμένως ειδοποιηθεί ότι ισχύει 
από υπάλληλο Προξενικού Γραφείου (τηλεφωνικά 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 
3) Για την εξυπηρέτηση μόνο έκτακτων και επει-

γόντων περιστατικών μπορείτε να απευθύνεστε 
στη διεύθυνση consulate@greekem-

bassy.org.uk καθώς και στα τηλ. 
+44(0)2073135600 (εργάσιμες ώρες 
και ημέρες) ή +44(0)7795961519 (λει-
τουργεί μόνο εκτός ωρών εργασίας).  
Ανωτέρω οδηγίες θα επικαιροποι-

ούνται συνεχώς, ανα-
λόγως των συνθη-

κών που 
ε π ι κ ρ α -
τούν. Για 

το λόγο 
α υ τ ό 
παρακα-

λείσθε όπως παρακολουθείτε τακτικά τις ανακοι-
νώσεις της Πρεσβείας (ιστοσελίδα 
www.mfa.gr/uk, Facebook: @GreeceInUK, 
Twitter: @GreeceinUK).    
                                           16.3.2020   

Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Ομοσπονδίας 

                  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-
19 ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΞΕΝIKΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ 

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Ομοσπον-
δίας αποφάσισε όπως αναβάλει την επόμενη συ-
νεδρίαση της Γραμματείας της 26ης Μαρτίου 2020  
και τη δοξολογία για τον εορτασμό των εθνικών 
μας επετείων,  25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου 
που προγραμματίζαμε την Κυριακή 29 Μαρτίου, 
γιατί πρώτο μέλημα και φροντίδα όλων μας είναι 
η προστασία και διαφύλαξη της υγείας τόσον των 
μελών μας, όσον  και της ομογένειας. 
Μετά τις τελευταίες ραγδαίες και πολύ  αρνητικές 
εξελίξεις , με την εξάπλωση του κορωνοϊού 
(Covid19),  παγκοσμίως, (στη Βρετανία όπως και 
στην Κύπρο) και των πρωτάκουστων αυστηρών  
μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες της Ευρώπης,  

αποφασίσαμε όπως ακυρώσουμε τις πιο πάνω 
εκδηλώσεις. 
Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να  είναι 
πολύ προσεκτικοί και να τηρούν σχολαστικά  
όλους τους πολύ γνωστούς κανόνες υγιεινής να 
ακούουν και να εφαρμόζουν τις συμβουλές των 
ιατρών και των αρχών (Επισυνάπτουμε γνωστά 
ενημερωτικά από τις Ιατρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας για βασικά θέματα που πρέπει 
να γνωρίζετε για τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ). 
Πάνω  απ΄ όλα  επιβάλλεται να διατηρούμε πά-
ντοτε την ψυχραιμία μας και να έχουμε θετικές 
και αισιόδοξες σκέψεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε 
να  ξεπεράσουμε  και αυτή τη μεγάλη  δοκιμασία 
Να προσέχετε την υγεία σας

Ο κόσμος μας βιώνει μια 
εν πολλοίς 
αχαρτογράφητη 
πανδημία, η οποία 
δοκιμάζει τα όρια 
ακόμη και των πλέον 
ανεπτυγμένων 

συστημάτων υγείας, 
ανατρέπει την 

κανονικότητα της ζωής μας και διασπείρει τον 
πανικό μεταξύ των ανθρώπων. Κράτη τίθενται 
σε καραντίνα και πολίτες εισέρχονται σε 
αναγκαστικό κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ιός 
coronavirus - κορωνοϊός είναι ένας άγνωστος 
ιός. Δεν γνωρίζουμε πως να τον 
αντιμετωπίσουμε, δεν γνωρίζουμε πως να τον 
θεραπεύσουμε με κατάλληλα φάρμακα, δεν 
γνωρίζουμε πως να διαχειριστούμε 
αποτελεσματικά το αυξανόμενο πλήθος των 
κρουσμάτων. Βιώνουμε λοιπόν μια δοκιμασία, 
η οποία θέτει σε κίνδυνο το ύψιστο αγαθό της 
υγείας των συνανθρώπων μας. Ως εκ τούτου 
τίθεται σε κίνδυνο το Θεόσδοτο δώρο της ζωής. 
Και με γνώμονα την προστασία αυτής της 
Θεόσδοτης δωρεάς, οι κρατικές αρχές 
λαμβάνουν μέτρα, με τα οποία οφείλουμε να 
συνταχθούμε, κατά την παραίνεση του Παύλου 
προς τον Τίτο: “Ὑπομίμνῃσκε αὐτοὺς  ρχαῖς 
ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι πειθαρχεῖν, πρὸς πᾶν 
ἔργον  γαθὸν ἑτοίμους εἶναι” (3:1). Την 
παρούσα στιγμή το αγαθό έργο είναι ο 
περιορισμός της επιδημίας ως άκρα εκδήλωση 
αγάπης προς τον πλησίον μας, ο οποίος είναι 
ναός του ζώντος Θεού. Και οφείλουμε να 
συστρατευτούμε με τις αρμόδιες αρχές και να 
αναλάβουμε το δικό μας μερίδιο ευθύνης με 
μοναδικό κριτήριο την πλήρωση του νόμου του 
Θεού, του συγκεφαλαιωμένου ως εξής: “Μηδενὶ 
μηδὲν ὀφείλετε, εἰ μὴ τὸ  λλήλους  γαπᾶν” 
(Ρωμ. 13:8) Θεωρούντες λοιπόν αφενός μεν τα 
μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής, 
όπως αυτά ανακοινώθηκαν από τις αρμόδιες 
αρχές, ως έργο αγαθό, κινούμενο από αγάπη 
προς τον πλησίον, αφετέρου δε όλες τις 
λατρευτικές μας συνάξεις συνισταμένη της 
αγάπης μας προς τον Θεό και τον 
συνάνθρωπο, “μείζονα δέ ταύτης  γάπην 

οὐδεὶς ἔχει” (Ιωαν. 15:13), 
παρακαλούμε να λάβετε 
σοβαρά υπ’ όψιν τις 
ακόλουθες συστάσεις:  
1. Όλοι οφείλουμε να 
ακολουθούμε πιστά τις 
οδηγίες 
 που εκδίδει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/ 2. Οι ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, ιδίως όσοι είναι άνω των 70 
ετών και όσοι υποφέρουν από υποκείμενα 
νοσήματα, οφείλουν να περιορίσουν στο 
ελάχιστο τις κοινωνικές τους επαφές και να 
αποφεύγουν τη συναναστροφή, ιδίως σε 
πολυσύχναστους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων των Ιερών Ναών. 
3. Έχοντας την ποιμαντική ευθύνη των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, λάβαμε πρόνοια οι 
τελούμενες ακολουθίες να μεταδίδονται 
ραδιοφωνικώς, διά του ραδιοφωνικού σταθμού 
London Greek Radio (LGR, 103.3 MHz), 
τηλεοπτικώς διά του τηλεοπτικού σταθμού 
HELLENIC TV (https://www.hellenictv.net/), ώστε 
η συμμετοχή στη λειτουργική ζωή να είναι 
απρόσκοπτη. 4. Οι κατά τόπους Ενορίες και 
Κοινότητες, διά των αρμοδίων Συμβουλίων και 
Επιτρόπων, οφείλουν να μεριμνήσουν για την 
τακτική απολύμανση των Ιερών Ναών και για την 
παροχή αντισηπτικών μέσων προς τους 
εισερχομένους. 5. Οι εισερχόμενοι στους Ιερούς 
Ναούς πιστοί οφείλουν να ακολουθούν 
ευλαβικώς τα προτεινόμενα μέτρα προσωπικής 
υγιεινής και προστασίας. 6. Η λειτουργία όλων 
των Παροικιακών Σχολείων, Σχολών Βυζαντινής 
Μουσικής, Κατηχητικών Σχολείων νεανικών 
συνάξεων και κάθε είδους κοινωνική συνάθροιση 
σε κοινοτικούς χώρους αναστέλλεται μέχρι 
νεωτέρας. 7. Όλες οι προγραμματισμένες από 
την Εκκλησία εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 
ακυρώνονται. 
Λονδίνο, 16 Μαρτίου 2020 
Εκ της Πρωτοσυγκελλίας της Ι. Αρχιεπισκοπής

Iερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
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Aφιέρωμα στον Kάρλ Μάρξ
Στις 14 Μαρ-

τίου 1883 πε-
θαίνει ο Καρλ 
Μαρξ, Γερμα-
νός φιλόσοφος, 
κοινωνιολόγος 
και οικονομολό-
γος, εισηγητής 
του επιστημονι-
κού σοσιαλι-
σμού και του 
κομμουνισμού. 
Όπλισε την ερ-
γατική τάξη με 
δύο σπουδαία 
θεωρητικά κεί-
μενα για τους 
αγώνες της, το 

«Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» και 
«Το Κεφάλαιο». Θεωρείται ένας από τους κορυ-
φαίους διανοητές στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας.  

Γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1818 στην πόλη Τριρ, 
της Πρωσικής Ρηνανίας. Με το που τέλειωσε το 
σχολείο, ανακάλυψε ότι θέλει να γίνει ποιητής, 
όνειρο του είναι «με τα έργα και τη φαντασία του 
να κατακτήσει τον κόσμο». Το 1838, σε ηλικία 20 
ετών, χάνει τον πατέρα του. Ο θάνατος αυτός και 
η ποιητική αποτυχία τον οδηγούν σε βαριά με-
λαγχολία και κατάθλιψη. Ασχολείται πια σχεδόν 
αποκλειστικά με τη φιλοσοφία. 

Το έτος 1843 βρίσκει τον Μαρξ στο Παρίσι να 
εκδίδει τα «Γερμανογαλλικά Χρονικά» και να συγ-
γράφει την «Εισαγωγή στην κριτική της φιλοσοφία 
του δικαίου του Χέγκελ» και το «Δοκίμιο κριτικής 
της Πολιτικής Οικονομίας». Η ύλη, όμως, του 
πρώτου τεύχους των «Γερμανογαλλικών Χρονι-
κών» οδηγεί σε κατάσχεση του εντύπου και στη 
σύλληψή του. Τότε ακριβώς είναι που συνδέεται 
με τον Φρίντριχ Ένγκελς, τον φίλο που θα τον 
στηρίξει με όλα τα μέσα ως τον θάνατό του. Ο 
Ένγκελς «συμπληρωματικά» προς τη φιλοσοφική 
θεώρηση του Μαρξ διατυπώνει την αρχή ότι οι 
νόμοι της εξέλιξης των κοινωνιών οδηγούν ανα-
πόφευκτα προς τον κομμουνισμό. Το 1844 συ-
νεργάζεται με την εφημερίδα «Vorwärts» 
(«Εμπρός») και οι γερμανοί ηγεμόνες αντιδρούν 
λυσσαλέα στα δημοσιεύματά του καταφέρνοντας 
το 1845 να εκτοπισθεί στις Βρυξέλλες, όπου τον 
ακολουθεί και η σύζυγός του Τζένη.  

Στις Βρυξέλλες αποπειρώνται να δημιουργή-

σουν ένα ευρύτερο κομμουνιστικό κίνημα, αλλά 
ο γερμανός πρέσβης στο Βέλγιο, ζητεί την εκτό-
πισή του. Τότε είναι που ο «Σύνδεσμος των Δι-
καίων» τον καλεί στο Λονδίνο για να αναδιοργα-
νώσει αυτή τη «μυστική εταιρεία». Συντάσσει το 
1848 στα πλαίσια του προγράμματος της Κομ-
μουνιστικής Λίγκας το «Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο». Την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στις Βρυ-
ξέλλες μαζί με τη σύζυγό του. Αποφυλακίζεται, 
και μεταβαίνει στο Παρίσι, όπου έχει κηρυχθεί 
επανάσταση. Ζει πλέον από τη συγγραφή των 
έργων του και μόνον. Αποφεύγοντας πλέον κάθε 
ενεργό ανάμειξη στην πολιτική, αφιερώνεται απο-
κλειστικά στη συγγραφή του μεγαλύτερου έργου 
του, του «Κεφαλαίου». 

Η ζωή του έχει κυλήσει με στερήσεις και ταλαι-
πωρίες, αλλά έχει μοναδικά στηρίγματά του τον 
αφοσιωμένο φίλο του Φρίντριχ Ενγκελς και την 
αγαπημένη του γυναίκα Τζένη. Το 1878 η Τζένη 
πεθαίνει από καρκίνο, «Ο θάνατός της σκότωσε 
κάθε κίνητρο ζωής γι’ αυτόν» έγραφε ο Ένγκελς. 
Ο Καρλ Μαρξ πέθανε στις 14 Μαρτίου 1883 στο 
Λονδίνο, απογοητευμένος, χωρίς καμία ιδιαίτερη 
αναγνώριση ή ένδειξη ότι αργότερα θα χαρακτη-
ριζόταν «ο προφήτης φιλόσοφος που σφράγισε 
την πορεία της ανθρωπότητας». 

Ο Μαρξ ήταν γέννημα της εποχής του. Ήταν η 
προσωπικότητα που ανακάλυψε τους νόμους της 
κίνησης του καπιταλισμού και μας έδωσε το θε-
ωρητικό εργαλείο ερμηνείας της Ιστορίας αποκα-
λύπτοντας τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης. 
Ο μαρξισμός δεν εμφανίστηκε από το πουθενά 
ούτε ήταν προϊόν της δημιουργικής φαντασίας 
του Μαρξ. Ήταν και είναι η ιστορική αναγκαιότητα 
της εποχής μας. Τούτης της εποχής που ασφυκτιά 
μέσα σε ένα σύστημα που έχει σαπίσει και γερά-
σει, αλλά αρνείται να πεθάνει. Δεν είναι ούτε ου-
τοπία, ούτε ευσεβής πόθος. Είναι η ιστορική νο-
μοτέλεια. Οι λαοί θα ξαναβγούν στο προσκήνιο 
και ο τροχός της Ιστορίας θα κυλήσει ξανά. 

«Όλη η μεγαλοφυΐα του Μαρξ βρίσκεται στο ότι 
έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που είχε ήδη 
θέσει η πρωτοπόρα σκέψη της ανθρωπότητας. 
Η διδασκαλία του γεννήθηκε σαν κατευθείαν και 
άμεση συνέχιση της διδασκαλίας των πιο μεγά-
λων εκπροσώπων της φιλοσοφίας, της πολιτικής 
οικονομίας και του σοσιαλισμού» Ι.Β. Λένιν. 

Γιώργος Μιχαηλίδης 
Οργανωτικός Γραμματέας  
ΔΗΚΦΑ Προοδευτικής 
 

Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε από την Γενική Συ-
νέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα για την 
Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων, του Ρατσι-
σμού. Ο ρατσισμός ιστορικά έχει ταπεινώσει τον 
άνθρωπο και κουρελιάσει την ίδια του την 
ύπαρξη. Τσαλαπάτησε την ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια και την υπόσταση ολόκληρων λαών.   
Ο ρατσισμός αποτελεί παιδί του καπιταλισμού. 
Τον δημιουργεί και τον καλλιεργεί με ένα ξεκά-
θαρα ταξικό περιεχόμενο και χαρακτήρα. Ποτέ 
δεν στρέφετε ενάντια σε άτομα της άρχουσα τά-
ξης αλλά πάντοτε ενάντια σε φτωχούς εργαζόμε-
νους.  Αξιοποιείται από την άρχουσα τάξη για να 
στρέψει τους εργαζόμενους μακριά από την τα-
ξική πάλη απέναντι στον κοινό τους εχθρό, το 
κεφάλαιο. Δεν είναι ο ξένος εργαζόμενος που στε-
ρεί στον ντόπιο το δικαίωμα στη δουλειά με δι-
καιώματα, αλλά το κεφάλαιο και η εργοδοσία.  
Σήμερα, με το μεγάλο ζήτημα της προσφυγικής 
κρίσης να βρίσκετε σε έξαρση φέρνοντας μαζί 
του ένα πρωτοφανές κύμα ρατσιστικών αντιδρά-
σεων. Προσφυγική κρίση που αποτελεί αποτέλε-
σμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και μεθο-
δεύσεων των μεγάλων δυνάμεων στην ευρύτερη 
περιοχή της μέση ανατολής με θύμα πάντοτε τον 
απλό λαό. Παράλληλα η κυβέρνηση Τράμπ στις 
ΗΠΑ συνεχίσει να καλλιεργεί το φυλετικό μίσος 
με ρατσιστικές αναφορές σε διάφορες κοινωνικές 
ομάδες. Οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομι-
κής κρίσης δεν έχουν παρέρθει, αντίθετα παρα-
μένουν και διατηρώντας και εντείνοντας την εκμε-
τάλλευση των εργαζομένων. 
Τα πιο πάνω, αποτέλεσμα του καπιταλιστικού συ-
στήματος,  ευνοούν την άνοδο του ρατσισμού, 
με δυνάμεις να καλλιεργούν την εναντίωση του 
κόσμου σε ότι αυτοί ονομάζουν «αντίθετο» ή «δια-
φορετικό». Γενικά σε περιόδους με οξυμένα οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα, δυνάμεις 
του κατεστημένου, καλλιεργούν το «για όλα φταίνε 
οι ξένοι», και θυματοποιούν του μετανάστες χρε-
ώνοντας τους τις συνέπιες της οικονομικής κρί-
σης. Διογκώνουν τον ρατσισμό μεταξύ ανθρώπων 
που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Μεταξύ αν-

θρώπων που η θέση τους είναι πλάι – πλάι απέ-
ναντι στο κεφάλαιο του οποίο είναι όλοι θύματα.      
Ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό: Κανένας άνθρωπος 
δεν επιλέγει να γίνει πρόσφυγας. Η μετανάστευση 
είναι σύμφυτη των πολέμων, του ιμπεριαλισμού 
και της επιθετικότητας του κεφαλαίου ενάντια 
στους λαούς, με στόχο τον πλούτο τους και την 

εξυπηρέτηση των δικών  του συμφερόντων. Ο 
πόλεμος και η φτώχεια γεννούν την μετανά-
στευση. Ο Κυπριακός λαός γνωρίζει πολύ καλά 
τι σημαίνει να αφήνεις τον τόπο σου και την οικο-
γένεια σου και να τραβάς στο άγνωστο ελπίζοντας 
σε ένα καλύτερο αύριο. Μεγάλη μερίδα της Κυ-
πριακής παροικίας είναι γέννημα της προσφυ-

γιάς. 
Ιδιαίτερα στην Κύπρο, με το κυπριακό πρόβλημα 
να παραμένει άλυτο, η αντίσταση στα όποια φαι-
νόμενα ρατσισμό είναι η μόνη επιλογή. Ρατσιστι-
κές – Εθνικιστικές οργανώσεις δεν έχουν θέση 
στην κυπριακή κοινωνία. Ο κυπριακός λαός οφεί-
λει να τους απομονώσει και να του αποβάλει ως 

ξένο σώμα 
Το ΑΚΕΛ απορρίπτει και αγωνίζεται κατά του ρα-
τσισμού. Αντιπαλεύει όλες τις δυνάμεις που έμ-
μεσα ή άμεσα καλλιεργούν ή υποθάλπουν τον 
ρατσισμό και τον εθνικισμό. Αυτό πηγάζει μέσα 
από την ιδεολογία μας, που μας θέτει ως ασυμ-
βίβαστους πολέμιους του,  και μας χρεώνει τον 

αγώνα ενάντια του σαν ιστορικό καθήκον και 
χρέος απέναντι στις μελλοντικές γενιές.  
Παλεύουμε για την ισότητα, την ίση μεταχείριση 
και την στήριξη όλων, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, 
χρώματος, γλώσσας, θρησκείας και σεξουαλικού 
προσανατολισμού. Δεν θα σταματήσουμε να υπο-
δεικνύουμε το μισάνθρωπο και απάνθρωπο πε-
ριεχόμενο του ρατσισμού. Να ενημερώνουμε και 
να ευαισθητοποιούμε τον λαό αποκαλύπτοντας 
τους πραγματικού αίτιους των προβλημάτων και 
τα κίνητρα τους.  Θα καλλιεργούμε το σεβασμό 
σε κάθε άνθρωπο και κάθε πολιτισμό. Υπογραμ-
μίζουμε τον καταλυτικό ρόλο και ευθύνη που έχει 
το εκπαιδευτικό σύστημα και τα ΜΜΕ στην καλ-
λιέργεια κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικό-
τητας και όχι μίσους και ξενοφοβίας.  
Η ταξική συνείδηση των εργαζομένων σε συν-
δυασμό με παιδεία προσανατολισμένη στον  άν-
θρωπο μπορούν  και πρέπει να αποτελέσουν το 
ανάχωμα απέναντι στις ξενοφοβία και τον ρατσι-
σμό. Ο κοινός αγώνας των εργαζομένων για τα 
δικαιώματα όλων των εργαζομένων και η συνεπής 
πάλης τους ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις, στον καπιταλισμό και τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές που τον συνοδεύουν αποτελούν τους 
βασικούς άξονες δράσης.  
Ως κύπριοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιστορία 
μας είναι βαμμένη με τα μαύρα χρώματα της με-
τανάστευσης και της προσφυγιάς. Ότι δεκάδες 
χιλιάδες κύπριοι βρέθηκαν διάσπαρτοι σε κάθε 
γωνία της υφηλίου αναζητώντας ένα κομμάτι 
ψωμί, ένα ασφαλές σπιτικό, ένα καλύτερο αύριο 
για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. 
Μυρίζει ακόμα γιασεμί ο Πειραιάς και στα στενά 
του ακούγονται αμανέδες, 
έχει ένα άρωμα Σμύρνης και προσφυγιάς τρα-
γούδι ο πόνος μες τους καφενέδες. 
Αν δεις λιμάνι κέντρο η Αγιά Σοφιά, μπουλούκια 
την αράζανε στρωμάτσο, 
Γιατί οι δικοί μας έχουν ζήσει ξενιτιά και εσύ γυρ-
νάς με σβάστιγγα στο μπράτσο 
Στίχοι: Afaza, Rebellion Connexion - Γιασεμί 
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Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν δεν ήταν απλά ένας κορυ-
φαίος επιστήμονας, και σε καμία περίπτωση κλει-
σμένος στον ακαδημαϊκό του μικρόκοσμο. Άν-
θρωπος ιδιοφυία, αντιπολεμικός και 
φιλειρηνιστής, ενεργός με δημόσιες τοποθετήσεις 
και καλέσματα ενάντια στον ρατσισμό-εθνικισμός. 
«Καλύτερα να με κάνουν κομμάτια παρά να λάβω 
μέρος σ’ ένα πόλεμο . . .»  
Το FBI μέχρι τον θάνατο του δημιούργησε αρχείο 
1400 σελίδων. Αρχείο που ξεκίνησε όταν ήταν 
ήδη παγκοσμίου φήμης φυσικός. Ο Χούβερ τον 
θεωρούσε «πιθανόν κομμουνιστή» και «ακραίο 
ριζοσπάστη».  
Η στάση του σαν έφηβος είχε σαν αποτέλεσμα 
να τον διώξουν από το γυμνάσιο στα 15. Στα 17 
παραιτήθηκε της Γερμανικής ιθαγένειας για να 
κόψει κάθε δεσμός με τον αυταρχισμό και τον μι-
λιταρισμό των Γερμανικών σχολείων. Σπούδασε 
στην Ζυρίχη, έγινε Ελβετός πολίτης, εργάστηκε 
στο γραφείο ευρεσιτεχνίας στην Βέρνη, όπου και 
ανάπτυξε το επαναστατικό του έργο: τη θεωρία 
της σχετικότητας και την κβαντική θεωρία.  
Το 1914 επιστρέφει στην Γερμανία στο Πανεπι-
στήμιο του Βερολίνου,  αναπτύσσοντας την θεω-
ρεία του με την σχετικότητα και την βαρύτητα. Το 
ναζιστικό κόμμα κατάγγειλε την θεωρεία της σχε-
τικότητας ως «εβραϊκή διαστροφή». Ο Αϊνστάιν 
δεχόταν απειλές κατά της ζωής του, αλλά δεν 
σταμάτησε.  

Μιλούσε ανοιχτά ενάντια στο άδικο «Η σιωπή, 
ως πρόσωπο του κακού, θα με έκανε να αισθά-
νομαι ένοχος και συνένοχος». Κατάγγελλέ τον 
εθνικισμός «Η ιλαρά της ανθρωπότητας». Απέρ-
ριψε τον καπιταλισμός «Θεωρώ τις ταξικές δια-
φορές αντίθετες προς την δικαιοσύνη και, σε τε-
λευταία ανάλυση, βασίζονται στη βία». Πολέμησε 
τον ρατσισμό «μια ασθένεια των λευκών ανθρώ-
πων». Κατάγγειλε τον Ναζισμός και τις πολεμό-
χαρες προθέσεις που εκτός των άλλων εφάρμοσε 
το ολοκαύτωμα και την εξόντωση του εβραϊκού 
στοιχείου. Αρνήθηκε να υποταχθεί στην απαίτηση 
της Ακαδημίας Επιστημών του Χίτλερ, να μετα-
νοήσει, να συμβιβαστεί και να υποταχτεί. Προ-
ειδοποίησε τον Φραγκλίνο Ρούζβελτ ότι «το ου-
ράνιο μπορεί να μετατραπεί σε μια νέα και 
σημαντική πηγή ενέργειας στο άμεσο μέλλον - 
αυτή είναι, μια βόμβα». 
Στους φοιτητές τους έλεγε ότι η «παράλυση της 
κοινωνικής συνείδησης των ατόμων», μέσω «του 
απεριόριστου ανταγωνισμού», είναι το «μέγιστο 
κακό του καπιταλισμού».  Προσθέτοντας ότι «τους 
εμφυσάται μια υπερβολική σκέψη ανταγωνισμού» 
και τους καλλιεργούν μια  «αχόρταγη αρπακτικό-
τητα επιτυχίας σαν προετοιμασία για τη μελλο-
ντική τους καριέρα». Δεν έμενε όμως ως εκεί.  
Έδωσε την απάντηση του στο δοκίμιο «Why so-
cialism» (γιατί σοσιαλισμός): «Είμαι περήφανος 
ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να απαλλαγεί 
κανείς απ' αυτό το κακό, δηλαδή να εγκαθιδρυθεί 
το σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα, συνοδευό-
μενο από ένα εκπαιδευτικό σύστημα, προσανα-
τολισμένο σε κοινωνικούς στόχους. Σε μια τέτοια 
οικονομία, τα παραγωγικά μέσα ανήκουν στην 
ίδια την κοινωνία και η χρησιμοποίησή τους σχε-
διοποιείται. Μια σχεδιασμένη οικονομία, που ρυθ-
μίζει την παραγωγή στην ανάγκη της κοινότητας, 
θα μοίραζε την εργασία, που πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί, ανάμεσα σε όλους που είναι σε θέση 
να εργαστούν και θα εγγυόταν σε κάθε άνδρα, 
σε κάθε γυναίκα και σε κάθε παιδί τα μέσα της 
ζωής. Η μόρφωση θα είχε στόχο, επιπροσθέτως 
προς την προαγωγή των φυσικών τους ικανοτή-
των, τα άτομα να αναπτύξουν ένα αίσθημα ευθύ-
νης για τους συνανθρώπους, αντί για την εξύ-
μνηση της δύναμης και της επιτυχίας στην τωρινή 
κοινωνία μας». 
Πηγές: Ριζοσπάστης, Offensiu» του Ανόβερο, 
«περιοδικό για το σοσιαλισμό και την ειρήνη», 
τεύχος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2004. 

Αλμπερτ Αϊνστάιν - 14 Μαρτίου 1879 - 141 χρόνια από τη γέννησή του
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Τι είναι ο κορωνοϊός, πώς μεταδίδεται - Τα μέτρα πρόληψης

Γεμιστά κολοκυθάκια με τραχανά (Νηστίσιμα)
 

Συστατικά 

1 κρεμμύδι 

1 σκ. σκόρδο 

5 κ.σ. ελαιόλαδο 

10 κολοκυθάκια, στρογγυλά 

αλάτι 

πιπέρι 

1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική 

50 γρ. κρασί λευκό 

400 γρ. ντομάτα κονκασέ 

200 γρ. τραχανά γλυκό, λαχα-

νικών, νηστίσιμο 

1 κ.σ. ρίγανη, φρέσκα 

1 κ.σ. δυόσμο 

100 γρ. νηστίσιμο λευκό τυρί, 

τριμμένο 

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας 

100 γρ. νερό 

Για το σερβίρισμα 

1 κ.σ. ελαιόλαδο 

δυόσμο 

πιπέρι

 
Τι είναι ο κορονοϊός; Πώς μεταδίδεται και πώς 
μπορούμε να προφυλαχθούμε;  
Οι κορωνοϊοί είναι μία μεγάλη οικογένεια ιών που 
μπορεί να προκαλέσουν νόσο τόσο στα ζώα όσο 
και στον άνθρωπο. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα 
τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου αναπνευστικού 
στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κο-
ρωνοϊούς. Ο νέος κορωνοϊός ονομάζεται 2019–
nCoV και αποτελεί ένα καινούργιο στέλεχος κο-
ρωνοϊού, που δεν είχε ανιχνευθεί πριν από την 
πρόσφατη επιδημία στην περιοχή Wuhan στην 
Κίνα, τον Δεκέμβριο του 2019. Ο 2019–nCoV ανή-
κει στην ίδια οικογένεια ιών όπως ο ιός που προ-
καλεί Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 
(SARS-nCoV), αλλά δεν είναι ο ίδιος ιός. 
Συμπτώματα 
Εάν ένα άτομο μολυνθεί από τον ιό, μπορεί να 
εμφανίσει συμπτώματα τα οποία ποικίλλουν από 
ήπια, όπως αυτά του κοινού κρυολογήματος, έως 
και πολύ σοβαρά. Όπως και με τις άλλες ανα-
πνευστικές λοιμώξεις, η λοίμωξη από τον νέο κο-
ροναϊό 2019–nCoV μπορεί να προκαλέσει ήπια 
συμπτώματα, όπως: 
Καταρροή 
Πονόλαιμο 
Πυρετό 
Βήχα 
Δυσκολία στην αναπνοή 
Μετάδοση 
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο SARS–CoV μεταδόθηκε 
από μοσχογαλές στους ανθρώπους στην Κίνα το 
2002 και ο MERS-CoV από καμήλες σε ανθρώ-
πους στη Σαουδική Αραβία το 2012. Σύμφωνα 
με επιστημονικές μελέτες, αρκετοί κορωνοϊοί κυ-
κλοφορούν στα ζώα, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα 
μεταδοθεί σε ανθρώπους. Καθώς τα συστήματα 
επιτήρησης νοσημάτων βελτιώνονται σε παγκό-
σμιο επίπεδο, είναι πολύ πιθανό να ανιχνευθούν 
περισσότεροι κορωνοϊοί. Όσον αφορά τον νέο κο-

ρω-
νοϊό 2019–nCoV, το πιο πιθανό είναι ότι η μετά-
δοση στον άνθρωπο προήλθε από κάποιο ζώο 
σε αγορά ζωντανών ζώων στην Κίνα. 
Ο 2019–nCoV προκαλεί αναπνευστική νόσο η 
οποία μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άν-
θρωπο, συνήθως κατόπιν στενής επαφής με 
ασθενή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον ή σε 
χώρο παροχής φροντίδας υγείας. 
Ο 2019–nCoV μεταδίδεται κυρίως μέσω της επα-
φής με ασθενή, μέσω σταγονιδίων τα οποία πα-
ράγονται όταν ο ασθενής βήχει ή φτερνίζεται ή 
μέσω σταγονιδίων από τη σίελο ή από τη ρινική 
κοιλότητα. Για την αποφυγή μετάδοσης είναι πολύ 
σημαντική η εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής. 
Για παράδειγμα, καλύψτε το στόμα σας και τη 
μύτη σας με ιατρική μάσκα, μαντήλι, το μανίκι σας 
ή τον λυγισμένο αγκώνα σας όταν βήχετε ή φτερ-
νίζεστε. Πετάξτε αμέσως το μαντήλι σε κλειστό 
κάδο. Πλένετε τακτικά τα χέρια σας με σαπούνι 
και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα. 
Αναλυτικές οδηγίες 
Κατά τη διάρκεια νοσηλείας ή διαχείρισης ασθε-
νών με πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη με τον 
ιό COVID-19, θα πρέπει να λαμβάνονται οι βασι-
κές προφυλάξεις, καθώς και προφυλάξεις επαφής 
και σταγονιδίων.  
Πρωτίστως οι γιατροί θα πρέπει να λαμβάνουν 
το ιστορικό των ασθενών με σχολαστικό τρόπο 
και σύμφωνα με το παραπεμπτικό που έχουν λά-
βει. 
Σε ό,τι αφορά στους ασθενείς που παρουσιάζουν 
συμπτώματα κρυολογήματος, δυσκολίας στην 
αναπνοή και πυρετό, θα πρέπει να επικοινωνούν 
με το γιατρό τους και να παραμένουν στο σπίτι 
τους.  
Δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, να 
μην λαμβάνουν αντιβιοτικά και αντιικά φάρμακα 
χωρίς συνταγή γιατρού και να τηρούν σχολαστικά 
τους κανόνες υγιεινής. 

Προστασία 
Για να προστατεύσετε θα πρέπει να αποφεύγετε 
την κατανάλωση ωμών ή ατελώς μαγειρεμένων 
ζωικών προϊόντων. Κατά την διαχείριση ωμού 
κρέατος, γάλακτος και ζωικών εντοσθίων, θα πρέ-
πει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, 
όπως ορίζονται από τους κανόνες ασφαλούς δια-
χείρισης τροφίμων, προκειμένου να αποφεύγεται 
η επιμόλυνση. 
Τακτικό πλύσιμο των χεριών με αλκοολούχο διά-
λυμα ή νερό και σαπούνι. Το πλύσιμο των χεριών 
με αλκοολούχο διάλυμα ή με νερό και σαπούνι, 
σκοτώνει τον ιό εάν βρίσκεται στα χέρια μας.  
Διατηρήστε αποστάσεις, τουλάχιστον 1 μέτρου, 
από εσάς και τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα 
από ανθρώπους που βήχουν, φτερνίζονται ή 
έχουν πυρετό. Όταν κάποιος νοσεί από λοίμωξη 
του αναπνευστικού, όπως 2019–nCoV, βήχει ή 
φτερνίζεται και παράγει μικροσταγονίδια τα οποία 
περιέχουν τον ιό. Εάν είστε πολύ κοντά, μπορεί 
να εισπνεύσετε τον ιό.  
Αποφύγετε να αγγίζετε τη μύτη, το στόμα και τα 
μάτια σας. Τα χέρια αγγίζουν πολλές επιφάνειες 
που μπορεί να είναι μολυσμένες με τον ιό. Εάν 
αγγίξετε τα μάτια, το στόμα ή τη μύτη σας, μπορεί 
να μεταφέρετε τον ιό από την επιφάνεια στον 
εαυτό σας.  
Εάν έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην ανα-
πνοή, αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.  
Όποτε έχετε πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην ανα-
πνοή είναι σημαντικό να αναζητήσετε ιατρική βοή-
θεια το συντομότερο δυνατό, καθώς μπορεί να 
πάσχετε από αναπνευστική λοίμωξη ή πιο σο-
βαρή νόσο. Η εμφάνιση αναπνευστικών συμπτω-
μάτων μαζί με πυρετό μπορεί να οφείλεται σε διά-
φορες αιτίες και, αναλόγως του ιστορικού ταξιδιού 
σας και των συνθηκών, ο 2019 –nCoV μπορεί να 
είναι μία από αυτές.  
Θα πρέπει να φοράω μάσκα; 
Η χρήση ιατρικής μάσκας μπορεί να βοηθήσει 
στον έλεγχο της εξάπλωσης ορισμένων αναπνευ-
στικών νοσημάτων. Ωστόσο, η χρήση μάσκας 
από μόνη της δεν διασφαλίζει πλήρη προστασία 
και θα πρέπει να συνδυάζεται με τη λήψη και άλ-
λων προστατευτικών μέτρων όπως είναι η σωστή 
υγιεινή των χεριών και η αποφυγή στενών επα-
φών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, η χρήση μάσκας συνιστάται σε άτομα που 
εμφανίζουν αναπνευστικά συμπτώματα (βήχα ή 
φτέρνισμα) ή σε ασθενείς με ήπια συμπτώματα 
και υποψία λοίμωξης με 2019–nCoV ή σε άτομα 
που φροντίζουν ασθενείς για τους οποίους υπάρ-
χει η υποψία λοίμωξης με 2019–nCoV.   
Ποιος μπορεί να μολυνθεί από τον ιό; 
Οι άνθρωποι που ζουν ή ταξιδεύουν σε περιοχή 
όπου κυκλοφορεί ο ιός 2019-nCoV ενδέχεται να 
διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης. Οι επαγγελματίες 
υγείας που έρχονται σε επαφή με ασθενείς με 
2019–nCoV, βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο 
μετάδοσης, και θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα προστατευτικά μέτρα πρόληψης και 
ελέγχου λοιμώξεων. 
 

Ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης σοβα-

ρής νόσου; 

Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα 

όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρ-

διαγγειακά νοσήματα, βρίσκονται σε αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής. 

Συστάσεις για τη διαχείριση πιθανού κρούσμα-

τος 

Σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ιογενούς 

πνευμονίας με ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού στην 

Κίνα, συστήνονται τα παρακάτω: 

χορήγηση απλής χειρουργικής μάσκας στον 

ασθενή εξέταση και νοσηλεία του ασθενή σε ξε-

χωριστό θάλαμοεφαρμογή βασικών προφυλά-

ξεων, προφυλάξεων επαφής και προφυλάξεων 

σταγονιδίων από το προσωπικό που εμπλέκεται 

στη διαχείριση του ασθενή άμεση ενημέρωση της 

Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων άμεση 

δήλωση του περιστατικού στον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας. 

Βασικές προφυλάξεις 

Οι βασικές προφυλάξεις περιλαμβάνουν την υγι-

εινή των χεριών και την αναπνευστική υγιεινή, τη 

χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας ανάλογα 

με τον εκτιμώμενο κίνδυνο, την ορθή διαχείριση 

αιχμηρών αντικειμένων, την αποκομιδή μολυσμα-

τικών υλικών, την καθαριότητα και την απολύ-

μανση επιφανειών καθώς και την αποστείρωση 

του ιατρικού εξοπλισμού και του ιματισμού που 

χρησιμοποιείται στον ασθενή. 

Σημειώνεται ότι η ορθή και συστηματική χρήση 

του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας 

και η εφαρμογή της υγιεινής των χεριών είναι κρί-

σιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των 

παθογόνων μικροοργανισμών. 

Επίσης, ο καθαρισμός και η απολύμανση των επι-

φανειών με απορρυπαντικό και νερό καθώς και η 

χρήση των κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου) είναι επαρκής. Η δια-

χείριση του ιματισμού, των σκευών εστίασης και 

των μολυσματικών απορριμμάτων θα γίνεται σύμ-

φωνα με τις συνήθεις και προκαθορισμένες δια-

δικασίες ασφαλείας. 

 

Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και πρό-

ληψης της διασποράς 

Οι βασικές προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται 

συστηματικά και σε κάθε περίπτωση. Τα πρό-

σθετα μέτρα των προφυλάξεων επαφής και στα-

γονιδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται όλο το διά-

στημα που ο ασθενής είναι συμπτωματικός.

     —Μέθοδος Εκτέλεσης— 

 

♢ Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και βάζουμε 2 κ.σ. ελαιόλαδο. 

♢ Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα βάζουμε στο τηγάνι. Σοτάρουμε 1-2 λεπτά να καραμελώσουν. 

♢ Κόβουμε το καπάκι από τα κολοκύθια και με ένα κουτάλι αφαιρούμε προσεκτικά τη σάρκα. Φροντίζουμε να μην      

     σπάσουμε το εξωτερικό μέρος από τα κολοκύθια. 

♢ Βάζουμε τα κολοκύθια σε ένα ταψί και ραντίζουμε με 2 κ.σ. ελαιόλαδο. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι και καλύπτουμε με    

     τα καπάκια τους. 

♢ Απλώνουμε πετσέτα σε ένα μπολ, βάζουμε τη μισή σάρκα από τα κολοκύθια και τα στύβουμε πολύ καλά για να    

     φύγει η υγρασία και την ψιλοκόβουμε. 

♢ Προσθέτουμε τη σάρκα από τα κολοκύθια στο τηγάνι, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι , τη ζάχαρη και σβήνουμε με το   

     κρασί. 

♢ Βάζουμε τη ντομάτα, ανακατεύουμε και βράζουμε για 1-2 λεπτά. 

♢ Αφαιρούμε από τη φωτιά και βάζουμε τον τραχανά, τη ρίγανη και τον δυόσμο ψιλοκομμένα, το νηστίσιμο τυρί και   

    ανακατεύουμε. 

♢ Γεμίζουμε τα κολοκύθια μέχρι τα ¾ γιατί θα φουσκώσει ο τραχανάς κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Καλύπτουμε  

     με το καπάκι και αφήνουμε στην άκρη. 

♢ Σε ένα μπολ βάζουμε τον πελτέ, το νερό, 1 κ.σ. ελαιόλαδο ανακατεύουμε και βάζουμε στο ταψί. 

♢ Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 1 ώρα. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 30 λεπτά. 

♢ Σερβίρουμε με ελαιόλαδο δυόσμο και πιπέρι.

Υγεία μονάκριβο αγαθό 
 

στο σώμα και στην ψυχή 
 

φέρνει γαλήνη,ομορφιά 
 

κι ευτυχία στη ζωή. 
  
 

Μεγίστη η αξία της 
 

δεν μετριέται με λεφτά 
 

όποιος χάσει την υγεία 
 

ξέρει και την εκτιμά. 
 
 
 

Όταν έχεις την υγεία 
 

κάνεις όνειρα πολλά 
 

χαίρεσαι και ευχαριστείς 
 

το Χριστό την Παναγιά. 
 
 
 

Γι αυτό λοιπόν ο άνθρωπος 
 

στην προσευχή του πάντα 
 

πρώτα υγεία να ζητά 
 

κι ύστερα όλα τα άλλα

Ποίημα για την YΓΕΙΑ!
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H Συγγραφέας του βιβλίου  «LIVE LIFE TO ITS FULLEST», σε μια συνέντευξη στη Σούλλα Ορφανίδου
Έλενα Γεωργίου

1. Τί σε ενέπνευσε να γράψεις αυτό το βιβλίο; 
Ονομάζομαι Έλενα Γεωργίου. Αυτό που με παρα-
κίνησε να γράψω είναι το πάθος μου δηλαδή να 
φέρω αλλαγή στην συμπεριφορά των ανθρώπων 
και να τους βοηθησω μέσα από τα  βιβλία μου να 
μάθουν τεχνικές βελτίωσης της ζωής τους.  
Με ενέπνευσε η ιστορία της ζωής μου η οποία ξεκί-
νησε με βία. Έζησα μέσα σε έναν βιαίο γάμο για 
περίπου 20 χρόνια και έχω υποστή όλες τις μορ-
φές βίας, σωματικής και λεκτικής.  Κατάφερα να ξε-
φύγω από αυτόν τον τρομερό κύκλο βίας και 
άφησα πίσω μου τον τρομερό εφιάλτη που ονομά-
ζεται Βία στην Οικογένεια. Είμαι επιζών. Σε ηλικία 
38 ετών αποφάσισα να εγγραφώ στο Πανεπιστή-
μιο και να πάρω το πτυχίο μου στην Κοινωνιολο-
γία. Μετά από αυτό, πήρα Δίπλωμα  Κολλεγίο στο 
Life Skills Coaching (για τεχνικές βελτίωσης της 
ζωής) και έλαβα την πιστοποίηση μου από το 
NCFE και, τέλος, πήρα το Μεταπτυχιακό μου στις 
Ευρωπαϊκές Σπουδές. Κατά τη διάρκεια των σπου-
δών μου, η ερευνητική μου δραστηριότητα περιε-
λάμβανε θέματα που αφορούσε τον εκφοβισμό, 
παρενόχληση και βία και επέκτεινα την εμπειρία 
μου σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, είμαι Πιστοποι-
ημένη Εκπαιδεύτρια Επαγγελματικής Κατάρτισης 
της Αρχης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικόυ Κύ-
πρου. Δημοσιεύσα το πρώτο βιβλίο μου το 2013, 
με τον τίτλο "Στόχοι Ζωής. Πώς μπορώ να δημι-
ουργήσω τη ζωή των ονείρων μου; "και αυτό το βι-
βλίο βρίσκεται αυτή την στιγμή στην βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως προπονήτρια ζωής, 
εκπαίδευσα πολλούς ανθρώπους  να ξεκλειδώσου 
τις πραγματικές τους δυνατότητες και τους βοή-
θησα να βρουν τον αυθεντικό τους εαυτό. Επίσης, 
πραγματοποίησα πολλά εργαστήρια για να εκπαι-
δεύσω τους ανθρώπους να ζήσουν χαρούμενες 
ζωές. 
Ως ειδικός στη βία, έχω διεξάγει έρευνες για την 
βία, εκφοβισμό και σεξουαλική κακοποίηση κατά 
την διάρκεια των σπουδών μου, κατέληξα στο συ-
μπέρασμα ότι: "Υπάρχει ζωή μετά από τη βία, την 
κακοποίηση, τη χειραγώγηση, την εγκατάλειψη, την 
κατάθλιψη, την καταστροφή και τον πόνο" και είμαι 
ζωντανή απόδειξη. Αυτή η νέα ζωή ονομάζεται αλ-
λαγή. Αλλαγή προοπτικής, σκέψης, μετατόπιση 
από τη θέση του θύματος στην θέση της ασφά-
λειας, της αγάπης και της πλευράς του νικητή, 
όπου κανείς εκτός από εσάς μπορεί να ελέγξει τον 

εαυτό σας και τη ζωή σας.  
 2. Ποιο είναι το αντικείμενο του;  
Το βιβλίο μου «Live life to its fullest. Never look 
back» είναι βιβλίο αυτοβελτίωσης και είναι ένας 
οδηγός βήμα προς βήμα προς τη ζωή των ονείρων 
σας. Αυτό το βιβλίο θα σας εμπνεύσει να ακολου-
θήσετε τους ψίθυρους της ψυχής σας. 
Θα είστε σε θέση να μάθετε πώς να αναλάβετε τον 
έλεγχο της δικής σας ζωής, να πετάξετε το "Πρέπει 
να κάνετε" που άλλοι σας έχουν φυτέψει στο μυαλό 
σας, να ξεφύγετε από τη φυλακή του νου σας, που 
είστε παγιδευμένοι μέσα. 
Οι περισσότεροι από 
εμάς έχουν στο υποσυ-
νείδητο μυαλό πολλά 
μπλοκ κανόνες, συνή-
θειες που έχουν μετα-
φερθεί από γενιά σε 
γενιά. Έχουμε μεγαλώσει 
με πολλά "Πρέπει να κά-
νουμε" στο μυαλό μας 
και αρχίζουμε να νιώ-
θουμε παγιδευμένοι. 
Αυτό το βιβλίο θα σας 
καθοδηγήσει από εκεί 
που είστε τώρα στο τόπο 
που θέλετε να πάτε και 
θα σας δείξει πώς να το 
κάνετε. 
Μέσα σε αυτές τις σελίδες, θα μπορείτε να ανοίξετε 
το δικό σας παράθυρο Johari για να  μπορέσετε να 
καταλάβετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να 
αρχίσετε να έχετε υγιείς αλληλεπιδράσεις και σχέ-
σεις με όλους γύρω σας. Θα μάθετε πώς να ισορ-
ροπήσετε τη ζωή σας και να κάνετε ό, τι αγαπάτε. 
Τέλος, θα ανακαλύψετε νέες τεχνικές (μέσων ασκή-
σεων) για να μετατρέψετε την αρνητική σκέψη σε 
θετική και να αλλάξετε την πορεία της ζωής σας, να 
δημιουργήσετε μια νέα ζωή με μια νέα προοπτική, 
να σκεφτείτε θετικά, και να μετακινηθείτε από τον 
τόπο του θύματος και της αρνητικότητας στον τόπο 
της ασφάλειας, στην πλευρά του νικητή όπου κα-
νείς δεν έχει τον έλεγχο της ζωής σας αλλά μόνο 
εσείς μπορείτε να ελέγξετε τον εαυτό σας και τη 
δική σας ζωή. 
  Ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι εγώ πήρα τον 
έλεγχο της ζωής μου και τώρα βαδίζω νικήτρια στο 
κύμα της αλλαγής και είστε όλοι εκπρόσδεκτή να 

με ακολουθήσετε. 
3. Πόση συμπαράσταση είχες και από ποιούς 
μέχρι να ολοκληρωθει;  
Δεν χρειάστηκα συμπαράσταση στο να γράψω τα 
βιβλία μου και τα δύο διότι είχα συνεχή ροή ιδεών.  
Είχα όμως  και στα δύο μου βιβλία βοήθεια όσο 
αφορά την επιμέλεια τους από εκδοτικούς οίκους: 
1) τόσο στην Κύπρο (το πρώτο μου βιβλίο) αλλά 
και 2)από Αμερική (για το δεύτερο μου βιβλίο).  
4. Πόσο και πώς μπορεί να βοηθήσει τους ανα-
γνώστες στην καθημερινότητα τους;  

Θα βοηθήσει απεριόρι-
στα όλους τους αναγνώ-
στες μου,  στο να 
πάρουν τον έλεγχο της 
ζωής τους και να δημι-
ουργήσουν την ζωή που 
πάντα ήθελαν αλλά δεν 
τολμούσαν. Το βιβλίο 
μου μιλά για την αγάπη, 
την συγχώρεση και πως 
να δημιουργήσουμε την 
νέα μας ζωή με νέα δε-
δομένα και να ζήσουμε 
την ζωή μας στο έπα-
κρο.  
5. Ποιούς τομείς της 
ζωής θα έλεγες ότι ενι-

σχύει;  
Ενισχύει γενικά όλους τους τομείς της ζωής (εργα-
σίας, σχέσεων, οικογένειας, φίλους, συνεργάτες). 
6. Σε ποιά σημεία υπερέχει ως βιβλίο προσαρ-
μοσμένο στη σύγχρονη πραγματικότητα;  
Το βιβλίο μου είναι προσαρμοσμένο στη σύγχρονη 
πραγματικότητα της φυλακής του νου μας, του 
μυαλού μας και των πρέπει της ζωής. Όλοι μας κά-
ποια στιγμή νιώθουμε παγιδευμένη σε καταστάσεις 
(εργασίας, σχέσεων, οικογένειας και φίλων) που 
δεν ξέρουμε πως να αποδράσουμε από αυτό τον 
κυκεώνα. Πως μπορεί να γίνει αυτό καταρθωτό;  
Την απάντηση αυτή θα μπορέσετε να την πάρετε 
μέσα από το βιβλίο μου. 
7. Είναι αποτέλεσμα μελέτης που έκανες τα τε-
λευταία χρόνια; 
Όπως σας έχω αναφέρει πιο πάνω ναι είναι αποτέ-
λεσμα μελέτης και έρευνας για πολλά χρόνια και 
προσωπικής εμπειρίας δηλαδή μέσα από την ακα-
δημαική μόρφωση μου αλλά και από τις εμπειρίες 

που έζησα όλα αυτά τα χρόνια.  
 8. Αφορά την Κυπριακή ή την Παγκόσμια πρα-
γματικότητα;  
Αφορά και την Κυπριακή και Παγκόσμια πραγματι-
κότητα του σήμερα και πως μπορούμε να αλλά-
ξουμε τα δεδομένα αυτής της πραγματικότητας και 
να δημιουργήσουμε μια νέα χαρούμενη υγειές 
πραγματικότητα.  
9. Πού στοχεύεις με αυτό;  
Στοχεύω στην αλλαγή και καλυτέρευση της ποι-
ότητας ζωής των αναγνωστών μου. Στο να διαβούν 
το μονοπάτι της ζωής τους με βήματα επιτυχίας και 
ικανοποίησης.  
email: georgioue290@gmail.com  
Facebook pages : Elena Georgiou 
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΈΑ 
Η Έλενα Γεωργίου γεννήθηκε στην Κύπρο, αλλά 
στα παιδικά της χρόνια είχε την ευκαιρία να ζήσει 
στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ (Long beach, long Is-
land) πήγε σχολείο στην Αμερική και είχε υπέροχες 
αναμνήσεις. Έμεινε τρία χρόνια εκεί και μετά επέ-
στρεψε στην Κύπρο μαζί με την οικογένειά της. 
Είναι Ομιλήτρια εμψύχωσης και κινητικότητας, πι-
στοποιημένη προπονήτρια δεξιοτήτων ζωής, πι-
στοποιημένη εκπαιδεύτρια επαγγελματικής 
κατάρτισης και συγγραφέας. Έχει λάβει Μεταπτυ-
χιακό Τίτλο στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Πτυχίο 
Κοινωνιολογίας και Πτυχίο Κολλεγίου στην Κατάρ-
τιση Δεξιοτήτων Ζωής. Έχει δημοσιεύσει το πρώτο 
βιβλίο της το 2013 με τον τίτλο "Στόχοι Ζωής, πώς 
μπορώ να δημιουργήσω τη ζωή των ονείρων μου;" 
και αυτό το βιβλίο βρίσκεται αυτή την στιγμή στη βι-
βλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας. Είναι 
μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Πρόληψης και Αντι-
μετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, μέλος του 
Ερυθρού Σταυρού και μέλος του Συνδέσμου Κοι-
νωνιολόγων Κύπρου. 
Έχει εκπαιδεύσει πολλά άτομα σε ατομικές συνε-
δρίες, σεμινάρια, ομάδες αυτοβελτίωσης. Έχει διε-
ξάγει εργαστήρια και σεμινάρια στην Κύπρο, 
βοηθώντας τους ανθρώπους να ξεκλειδώσουν τις 
εσωτερικές τους δυνάμεις, τις πεποιθήσεις και τις 
αξίες τους και να τους οδηγήσουν στη νέα πορεία 
ζωής τους. Το σύνθημά της στη ζωή είναι "LIVE 
LIFE TO ITS FULLEST" και γι 'αυτό έδωσε τον 
τίτλο αυτό στο νέο της βιβλίο. 



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

17 Μαρτίου (Τρίτη) - μέχρι 28 Απριλίου (Τρίτη) 
= Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Cypriot Elders of Enfield, κλείνει τα Clubs 
του για τις γιορτές της Λαμπράς και ανοίγουν την Τρίτη 28 Απριλίου, 
αν όλα πάνε καλά, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.  Σας ευχόμαστε 
καλές γιορτές. 
19 Μαρτίου (Πέμπτη) 
= Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του 
Λονδίνου με θέμα «Ηθικά Διλήμματα στην Ιατρική Έρευνα». Εισηγητής 
ο καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος, στις 7.30μμ, στην Κυπριακή 
Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU. 
21 Mαρτίου (Σάββατο) 
• Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών 
Η.Β. διοργανώνουν την πρώτη χοροεσπερίδα για οικονομική ενίσχυση 
στο Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, N22 5HJ στις 19:30, με Θεοδοσίου 
και Πεχλιβάνη στη μουσική. Είσοδος £35. Για κρατήσεις 020 881 2329. 

21 Μαρτίου (Σάββατο) 
= Υποστηρίξετε την πρώτη εκδήλωση για οικονομική βοήθεια του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου στο Wood Green N22 5HJ, στις 
19.30 η ώρα, με ωραίο φαγητό και μουσική Θεοδοσίου και Μπε-
χλιβάνη από τις 19.30 - 01.00. Για εισιτήρια τηλ. 020 88881 2329. 

26 Μαρτίου (Πέμπτη - 4 Απριλίου (Σάββατο) 
= Η Anna Conolly με τη φροντίδα της και τη συνοδεία της οργανώνει 
εκδρομή στους Αγίους Τόπους και στα Ιεροσόλυμα. Μια εκδρομή που 
θα παραμένει ΑΞΕΧΑΣΤΗ. Για πληροφορίες και θέσεις τηλ. 020 7231 
2691 / 07969 656 689. 

27 Μαρτίου (Παρασκευή) 
= Θα παρουσιαστεί στο Millfield Theatre η Κυπριακή κωμωδία 
«Συμπεθερά από το Μπάκινχαμ». Η σκηνοθεσία του έργου είναι του 
Κυπρίου Λώρη Λοϊζίδη. Στο έργο πρωταγωνιστούν γνωστοί Κύπριοι 
καλλιτέχνες. Μην το χάσετε. Λεπτομέρειες υστερότερα. 
28 Μαρτίου (Σάββατο) 
= Συναυλία του Κώστα Λειβαδά και Ανδριάνας Μπαμπαλή στο 
Compton School, London N12 0QG, στις 18.30. Εισιτήριο £20. Όλα τα 
έσοδα θα δοθούν στο σχολείο Φίνσλεϊ. Οργανωτής το Ελληνικό σχολείο 
Φίνσλεϊ. Τηλ. 07956 100 659. 

29 Μαρτίου (Κυριακή) 
= Ο Εορτασμός της Εθνικής 25ης Μαρτίου 1821 και 1ης Απριλίου 
1955, γιορτάζονται από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία που 
αντιπροσωπεύει όλες τις Κυπριακές Ελληνικές Οργανώσεις στη 
Βρετανία. Κύριος ομιλητής ο Κύπριος Αρμοστής κ. Ανδρέας Κακουρής. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
23 Απριλίου (Πέμπτη) 
= Η διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Η.Β με 
θέμα ο «Αειφόρος Πολεοδομικός σχεδιασμού σε περίοδο κρίσεως». 
Ομιλητής ο καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης, στις 19.45 στην Κυπριακή 
Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU. 

ΜΑΪΟΣ 
9 Μαΐου (Σάββατο) 
= Οι Αλκυονίδες Η.Β οργανώνουν Sponsor Walk από το Kensing-
ton Palace, στις 11.00. Τα έσοδα θα διατεθούν για τη «Φωλιά» των 
Οργανωτών, που προσφέρει στέγη στους Κυπρίους ασθενείς που 
έρχονται από την Κύπρο για θεραπεία. Τηλ. 07913 968 639. 
21 Μαΐου (Πέμπτη) 
= Παρουσίαση του βιβλίου του κ. Πέτρου Πόρακου «Περί Κυπρίων 
Μεταναστών» στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, London 
N.22 5HJ, στις 19.00. Παρουσιαστής ο Δρ. Ζανέττος Τοφαλλής και 
συντονιστής ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Όλοι ευπρόσδεκτοι. 
Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται  
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 

Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 

= Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 

Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και 

πληροφοριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη 

Ευσταθίου, τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 

Προγραμματισμένες 

Παροικιακές Εκδηλώσεις 

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 

= Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 

5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 

Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 

ή www.aceman.co.uk 

=  Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 

να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 

Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

www.sobelijudoclub.com 

Κάθε Τρίτη 

= Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 

τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια 

Παχλιτζανάκη. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέχνης. Για 

περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 

= O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη 

συνάντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 

11πμ έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και 

προσκαλεί όλα τα μέλη του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 

= Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 

Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού 

κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 

Για συμμετοχή: 07885 680 033. 

Κάθε Τετάρτη 

= Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει 

συνάθροιση των μελών του στο Community House, 311 Fore 

Street, Edmonton Ν9, στις 12.00 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, 

ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

= Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 

με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 

από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. 

Παραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 

Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 

= Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και 

οικογενειακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές 

στο Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ 

έως τις 3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 

Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 

= Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το 

Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

Κάθε Παρασκευή  
= Το Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ αρχίζει το Show 

“Trible” C “Bar” με περίφημους καλλιτέχνες, “Chris Marco K”, Belly 

dancer Samsamara και D. j. Coz σε αφάνταστους χορούς από 6.30 

- 12.00μμ Είσοδος £25. Τηλ. 020 8881 2329. 

Κάθε Σάββατο 

= Η «Σαλαμίνα» η ποδοσφαιρική Ομάδα, ετοιμάζει μια νέα ποδοσφαιρική 

Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις τους με 

προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε με τους 

υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com

Antonis Antoniades
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

• All the flowers of all the tomorrows, are in the 
seeds of today! 

• Όλα τα αυριανά λουλούδια, ευρίσκονται στους 
σημερινούς σπόρους!! 

Ερμηνεία: 
Η σωστή επένδυση στα παιδιά, νεολαία, άνθρωπο και 

κοινωνία, εξασφαλίζει το ιδανικό μέλλον! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Χρόνια πολλά στη γυναίκα
Της Κούλλας Μαυρομμάτη (Λύση)

Χρόνια πολλά σου εύχομαι γυναίκα στη γιορτή σου 
τζιαι ν’ ακούεται στο μέλλον παραπάνω η φωνή σου 

Τζι’ η θέση σου να επιτρέπει τους πολέμους ν΄αντικόφκεις 
να βάλλεις Βέτο άμαν πρέπει τζιαι τη φόρα να τους κόφκεις 

Νά’σαι καλά όπου τζιαι νά’σαι μιαν ώρα θα δικαιωθείς 
τζιαι στο τζιατύριν αν τζιοιμάσαι δυνατή να κρατηθείς 

Σκληρούς αγώνες έκαμες τ’ άδικον να νικήσεις 
σαν άνθρωπος ισότιμος μεσ’ τη ζωή να ζήσεις 

Πού εν τα δικαιώματα σου αφον’ τα ρίζεις τα παιθκιά σου 
τζι’ αρπάσσει τα ο πόλεμος χωρίς την άδεια σου 

Ποια γυναίκα ερωτήθην αν εγκρίνει τους πολέμους 
τους λεβέντες της να φέρνουν μιαν την άλλη σκοτωμένους 

Πάλε η όγδοη του Μάρτη ήβρε σε ξησπιτωμένη 
γυναίκα μάνα της Συρίας βάρκα ανεμοδαρμένη 

Κατακομμένη μες τες στράτες δίχως σπίτιν τζιαι πατρίδα 
ανήμπορη ν’ αντισταθείς στου πολέμου την παγίδα 

Δρόμος μακρύς σε καρτερά στην ισότητα να φτάσεις 
τζιαι να μετρά η γνώμη σου σ’ ούλες τες αποφάσεις 

Πώς ν’ απολαύσεις τους καρπούς που κέρτισες με το σπαθί σου 
που σημαδεύκει ο πόλεμος ίσια πας το παιδί σου 

Με την ειρήνη να βογκά τζιαι να χαροπαλεύκει 
τζι’ ο εφιάλτης του πολέμου ώσπου πάει να κοντεύκει 

Πού εν η δικαιοσύνη τζι’ η ισότητα των φύλων 
πίσω που ούλους τους πολέμους εν το ισχυρόν το φύλο 

Ούλου του κόσμου οι γυναίκες πρέπει να συνενωθούν 
με το δικαίωμαν της μάνας να διαμαρτυρηθούν 

Ν’ απαιτήσουν την ειρήνη τζι’ η ζωή εν ακριβή 
με ποιο δικαίωμα να παίρνουν τα παιθκιά μας στη σφαγή 

Αμερικάνες Γερμανίδες Εγγλέζες τζιαι Γαλλίδες 
τζιαι Σπανιόλες τζι’ Ιταλίδες, Τούρτζιεισσες τζιαι Ελληνίδες 

Ο πόνος εν ο ίδιος το γέλιον τζιαι το κλάμαν 
για τούτον ας παλέψουμε μαζί ούλες αντάμα 

Ο πόλεμος να ξηλειφτεί τζι’ η ρίζα τζι’ η γενιά του 
που σπέρνει μαύρην κόλαση όπου ρέξει μιτά του
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 
Ο Όρκος του Μίσους (1989). Κοινωνικό δράμα με 
την Μαρία Αλιφέρη, Χρήστο Πάρλα, Γιάννη Αργύρη, 
Σία Φαράκη, Γιώργο Μούτσιο, Δάσποινα Νικολαίδου, 
Πέπη Μεταλλείδου. Η Μαρία Βάλφη είναι κόρη του 
πλούσιου εμπόρου Βάλφη ο οποίος κατηγορείται 
άδικα σε μια δίκη για κάποιες ακάλυπτες επιταγές. 
Δικηγόρος του ενάγοντος στη δίκη είναι ο Δημήτρης 
Αλεξιάδης ο οποίος είναι ένας επηρμένος δικηγόρος. 
Ο Βάλφης αυτοκτονεί στο δικαστήριο και η Μαρία πι-
στεύει ότι υπαίτιος για τον θάνατο του πατέρα της 
είναι ο δικηγόρος. Πάνω από τον τάφο του πατέρα 
της η Μαρία δίνει έναν όρκο μίσους για τον νεαρό δι-
κηγόρο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:55 
Ο Ουρανοκατέβατος 
(1965). Μακάβρια κωμωδία 
με τους Μίμη Φωτόπουλο, 
Γιώργο Βελέντζα, Κλεώ 
Σκουλούδη, Μπεάτα Ασημα-
κοπούλου, Χρήστος Νέγκας, 
Κλεώ Σκουλούδη. Ο μακα-
ρίτης Περικλής παίρνει άδεια 
από τον Θεό και επιστρέφει 
στη γη για να βοηθήσει την 
οικογένειά του. Όντας αόρατος, μπορεί να μάθει τα 
μυστικά των δικών του, τα γλέντια της κόρης του, την 
απροθυμία της άλλης κόρης του να παντρευτεί, τις 
απατεωνιές του γιου του και τις χαρτοπαιξίες της γυ-
ναίκας του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:25 
Ο Σκυλάς (1986). Κοινωνική περιπέτεια με τους Κώ-
στα Στεφανάκη, Κίσμα Μανουσέλι, Άγγελο Γραμμένο, 
Φρόσω Δημητρουλάκου, Δημήτρη Κατσιμάνη. Ένας 
πρώην κατάδικος, ο Μήτσος, ο οποίος καταδικάστηκε 
άδικα,  αποφυλακίζεται και προσπαθεί να ζήσει τίμια. 
Σαν πρώην κατάδικος όμως, αντιμετωπίζει την βρω-
μιά, τα ναρκωτικά, τα σκυλάδικα και την προκατάληψη 
της κοινωνίας. Ο αστυνόμος Νέζος κάνει τα πάντα 
για να τον στείλει ξανά στη φυλακή. Ο Μήτσος ερω-
τεύεται μια ναρκομανή γυναίκα της νύχτας, την Μι-
ρέλλα και αποφασίζει να την παντρευτεί.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 
Οι Αετονύχηδες (1962). Κωμωδία με τους Φραγκί-
σκο  Μανέλλη, Γιάννη  Μαλούχο, Μίμη  Φωτόπουλο 
Γκιζέλα Ντάλι, Κούλη Στολίγκα, Μαλαίνα Αννουσάκη, 
Θανάση Μυλωνά. Ο  Σπουργίτης, ένας  γκαφατζής  
με  καλή  καρδιά,  βρίσκεται  διαρκώς  μπλεγμένος  
στις  πιο απίθανες  καταστάσεις,  παρέα  με  τον  

φίλο  του  Φλώρο.  Ανήμποροι  να  πληρώσουν  το  
νοίκι  τους,  φροντίζουν  για  τις  ανάγκες  των  γύρω  
τους  και  καταλήγουν  πάντα  να  είναι  κυνηγημένοι. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:35 
Οι Γερμανοί Ξανάρχονται (1948). Κωμωδία με τους 
Βασίλη Λογοθετίδη, Ίλια Λιβυκού, Νίτσα Τσαγγανέα, 
Λαυρέντη Διανέλλο, Μιμη Φωτόπουλλο, Γεωργία Βα-
σιλειάδου. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει, 
αλλά η Ελλάδα ταλανίζεται μέσα στη δίνη του Εμφυ-
λίου. Ένα φιλήσυχο ανθρωπάκι, ο μικρο-νοικοκύρης 
Θόδωρος, δεν βλέπει καθόλου με καλό μάτι φίλους 
και γείτονες να διαπληκτίζονται συνεχώς για τα πολι-
τικά και να αντιδικούν με το παραμικρό. Έτσι κάποιο 
μεσημεράκι, καθώς λαγοκοιμάται στην πολυθρόνα 
του, βλέπει ένα εφιαλτικό όνειρο. Οι Γερμανοί, που 
μόλις έφυγαν, ξανάρχονται και ανακαταλαμβάνουν 
την Ελλάδα, επιβάλλοντας την τάξη την οποία οι ελεύ-
θεροι πλέον Έλληνες δεν είναι σε θέση να δεχτούν 
και να τηρήσουν.  
KYΡIAKH 22 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:50 
Οι Υπερήφανοι (1962). Αισθηματική περιπέτεια με 
τους Πέτρο Φυσσούν, Γιάννη Βόγλη, Αλεξάνδρα Λα-
δικού, Δημήτρη Ιωακειμίδη. Λίγο μετά την επανάσταση 
του 1821, κάπου στην επαναστατημένη Ελλάδα, ο 
Λιάκος Μπουρνόβας θέλει να παντρευτεί τη Φωτεινή, 
αδελφή του ισχυρού Παναγή Νοταρά. Ο Νοταράς, με 
τη σειρά του, θέλει την αδερφή του Λιάκου. Όταν η 
Φωτεινή αιχμαλωτίζεται απ’ τον ληστή Kαπετάν-Αρ-
βανίτη, ο Λιάκος την απελευθερώνει. Η περηφάνια 
του τον κάνει να αρνηθεί την αμοιβή που του προ-
σφέρει ο Νοταράς. Ο Νοταράς, εξίσου περήφανος, 
στέλνει έναν από τους υφισταμένους του να ζητήσει 
σε γάμο την αδερφή του Λιάκου.  
KYΡIAKH 22 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:50 
Πληγωμένες Καρδιές (1963). Κοινωνικό δράμα με 
τους Ανδρέα Ντούζο, Άντζελα Ζήλεια, Νίκο Ξανθό-
πουλο, Βασιλάκη Καΐλα, Μαίρη Ευαγγέλου, Τάσο 
Γιαννόπουλο, Μαλαίνα Ανουσάκη, Ρένα Γαλάνη, 

Γιώργος Βελέντζα, Χριστόφορο 
Νέζερ. Για να βγάλει χρήματα, 
ο Πάνος γίνεται ναύτης και 
αφήνει πίσω τη γυναίκα του με 
τα παιδιά τους. Τα χρήματα 
όμως δεν επαρκούν και η γυ-
ναίκα του δουλεύει από εδώ κι 
από εκεί για να τα βγάλει πέρα. 
Η αποφυλάκιση του τεμπέλη 
αδερφού του θα επιδεινώσει 
την κατάσταση, αφού ο τελευ-

ταίος θα αναγκάσει τη γυναίκα του αδερφού του να 
του δίνει όλα της τα λεφτά τα οποία κερδίζει.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 
Πόντιος Είμαι Αλλά Κάνω Θεραπεία (1985). Κω-
μωδία με τους Κώστα Τσάκωνα, Βέρα Γκούμα, Μι-
χάλη Γούναρη, Λεωνίδα Νικολαϊδη, Γιώργος Πολυ-
χρονίδη, Βιργινία Ζίνγκλερ. Ένας σύγχρονος και 
παράξενος τύπος, ο Θωμάς Ρεζιλίκης, επαγγελματίας 
άνεργος, έχει μια παράξενη μανία. Αναλαμβάνει τις 
ευθύνες όλων των τρομοκρατικών πράξεων που συμ-
βαίνουν στην χώρα μας. Αυτό βέβαια αναστατώνει 
τις αστυνομικές αρχές του τόπου και τον φέρνει αντι-
μέτωπο με κωμικές καταστάσεις κωμικές, που δεν 
έχουν τέλος.  
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40 
Πρόσωπα Λησμονημένα (1946). Κοινωνικό δράμα 
με τους Αιμίλιο Βεάκη, Μιράντα Μυράτ, Λάμπρο Κων-
σταντάρα, Δήμο Σταρένιο, Μαρίκα Φιλιππίδου, Τζόλυ 
Γαρμπή, Κούλη Στολίγκα, Στέλλα Γκρέκα. Ο Τόνυ, 
ένας άνθρωπος του υποκόσμου, επιστρέφει στην Ελ-
λάδα μετά από χρόνια. Σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας 
βρίσκει την παλιά του ερωμένη, την Μαρία, η οποία 
είχε εγκαταλείψει για χάρη του τον άντρα και την κόρη 
της, Άλκη. Η Άλκη, που τώρα ετοιμάζεται να παντρευ-
τεί με τον Παύλο, όλα αυτά τα χρόνια ήξερε ότι η μη-
τέρα της έχει πεθάνει. Ο Τόνυ τηλεφωνεί στον πατέρα 
της Άλκης και του ζητάει χρήματα για να μην αποκα-
λύψει στην κόρη του, την αλήθεια για την μητέρα της.  
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:00 
Τι και αν Γεννήθηκα Φτωχός (1967). Κοινωνικό 
δράμα με τους Ορέστη Μακρή, Θανάση Μυλωνά, 
Χαριτίνη Καρόλου, Μάνο Κατράκη, Βασίλη Καΐλα, 
Στέφανο Στρατηγό, Νίτσα Τσαγανέα. Η Αννούλα, κόρη 
ενός φτωχού μουσικού, αγαπά τον Ανδρέα, γιο του 
αφεντικού της. Ο Ανδρέας θέλει να γίνει μουσικός και 
να ζήσει μαζί της, αλλά ο πατέρας του θα τον διώξει 
από το σπίτι και θα απολύσει την Αννούλα.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40 
Το Καρπουζάκι (1962). Κωμωδία με την Γε-ω ρ γ ί α 
Βασιλειάδου, Βασίλη Αυλωνίτη, Περικλή Χριστοφο-
ρίδη, Φραγκίσκο Μα-
νέλη, Νίκο Ρίζο, Σταύρο 
Παράβα. Το καρπουζάκι 
είναι μια όμορφη κοπέλα 
σαν τα κρύα νερά που 
περιτριγυρίζεται από διά-
φορους άντρες που την 
ποθούν και την πολιορ-
κούν.  
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ΠΕΜΠΤΗ 19 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ευθέως  
21:15 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: : «Η 
Εκδρομή» του Λαογραφικού Ομίλου 
Πολυγύρου. Μια εξαιρετική παρά-
σταση!  
22:15 Ελληνική Ταινία: Ο Όρκος του 
Μίσους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με την 
Δήμητρα Νικητάκη 
21:55 Ελληνική Ταινία: Ο Ουρανοκα-
τέβατος  
23:25 Ελληνική Ταινία: Ο Σκυλάς  
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 MΑΡΤΙΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:15 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:55 HELLENIC Showroom  
20:20 Με τον Φακό του Hellenic TV :  
Μνημόσυνο και Δέηση που διοργά-
νωσε ο Σύνδεσμος Συγγενών Αγνοου-
μένων Η.Β. 
21:30 Ελληνική Ταινία: Οι Αετονύχτι-
δες 
22:35 Ελληνική Ταινία: Οι Γερμανοί 
Ξανάρχονται 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 MΑΡΤΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 

21:50 Ελληνική Ταινία: Οι Υπερήφα-
νοι 
22:10 Ελληνική Ταινία: Πληγωμένες 
Καρδιές 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον Αυγου-
στίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Πόντιος Εί-
μαι, Αλλά Κάνω Θεραπεία 
23:50 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 24 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Πρόσωπα Λη-
σμονημένα  
22:00 Ελληνική Ταινία: Τι και αν Γεν-
νήθηκα Φτωχός 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Βασούλα Χριστοδούλου 
20:40 Ελληνική Ταινία: Το Καρπουζάκι 
22:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ανοιχτό Σεμινάριο του ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας  με θέμα : Πολιτιστική Ισότητα 
στις Ομοσπονδίες με ομιλητές τους 
Τουμάζο Τσελεπή και Σταύρη Καλοψι-
διώτου 

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
10.30 Χάλκινα Χρόνια  
12.30 Road Trip (Ε)  
13.00  Φάκελοι (Ε) 
14.00 Ειδήσεις 
14.10 Προσωπογραφίες  

15.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 
18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  
19.25 Κάποτε το 80 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
11.00  Χωρίς Αποσκευές   
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια  
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe  
15.15  Σπίτι στη Φύση (Ε) 
15.45  Τετ-Α-Τετ (Ε) 
17.00  Μαζί/Birlikte  
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Πεταλούδα (Ε) 
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 

μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 24/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 

10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 

τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 

16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 

Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 

Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 

Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 

12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 

Party time με τη Βασούλα Χρι-

στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 

18:00 Οne Man Show με τον Πα-

ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 

ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 

Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-

λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 

την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 

Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 

Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 

19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 

Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 

01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 

Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 

13:00 Απόγευμα της Κυριακής 

με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-

ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 

Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 

ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 

στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 

07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 

τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-

λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 

τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 

Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-

του 19:00 The Greek Music Mon-

day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 

τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 

Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-

τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 

τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 

Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-

λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  

20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-

οκλέους 22:00 Hellenic Show με 

τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 

00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 

Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 

με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 

Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 

με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 

Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 

τον Γιάννη Ιωάννου.
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HIGH COMMISSION OF THE REPUBLIC OF 

CYPRUS IN THE UK  

INFORMATION CONCERNING OUTBREAK 

OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

In view of the extraordinary 

health and safety situation created 

by the outbreak of the Coronavirus, 

normal consular service and access 

to the High Commission including 

the Consulate-General is suspended 

until further notice. 

At this time, the focus and priority 

are to assist persons stranded in the         

UK as a result of the outbreak of the  

Corona virus. Such individuals should not  

come to the premises of the High Commission,  

but should address their enquiries to the following dedicated 

numbers and emails: 

 

CYPRUS CRISIS CENTER 

00357 22801000 

cycc@mfa.gov.cy 

 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS DUTY OFFICER 

00357 99660129 
 

HIGH COMMISSION DUTY OFFICERS 

0044 7444 362325 

0044 7899 755851 

 

Please visit the websites www.pio.gov.cy and/or  

www.mfa.gov.cy for latest information concerning 

Coronavirus (COVID19) travel advisory. 
 

Please be advised that pre-booked appointments for        

other consular matters are cancelled until April 30th, 2020.       

Rescheduling can be done through the online appointment system 

www.cyprusinuk.com (click on consular appointments tab). 

We apologise for any inconvenience created by the unprece-

dented circumstances and ask also for your understanding in 

any delay in getting back to those who have left messages,    

because of the tremendous volume of calls received at this time. 

Stay safe and protect yourselves. 
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Coronavirus:  
Death toll in UK rises to 104 

Service and access 
to High Commission 
suspended  

A
t the time of going to 

press, the coronavirus 

death toll in the UK 

stood at 104 after a further 32 

people in England died after 

testing positive. 

The confirmed number of      

coronavirus cases in the UK 

reached 2,626 - an increase of 

676 from Tuesday. 

As of 9am on Wednesday, a 

total of 56,221 people had been 

tested in the UK, with 53,595 

negative test results. 

It comes as Scotland and 

Wales announced they would 

be closing schools to limit the 

spread of Covid-19.  

As we went to print, no official 

statement had been made on 

whether schools in England will 

remain open, but the prime 

minister's official spokesman 

said a decision would be taken 

"imminently". 

Schools in Wales will close 

by Friday and schools and      

nurseries in Scotland will "likely" 

close by the end of the week 

amid the coronavirus outbreak. 

Education minister Kirsty  

Williams said schools in Wales 

will close by March 20 at the      

latest. 

While Scotland's first minister 

Nicola Sturgeon said schools 

will "likely" close by the end of 

the week and parents should 

assume they will remain closed 

until the summer holidays. 

“People should not assume 

they will reopen after the Easter 

break," Ms Sturgeon added. 

Ms Sturgeon said: "I want to 

be as open and transparent as 

possible. My view is that it is now 

inevitable that we will close 

schools and nurseries. My plan-

ning assumption now is schools 

will close to pupils at the end of 

this week and I wanted today to 

give parents notice of that now." 

She said that schools have 

lost too many staff to continue 

as normal and that the govern-

ment is still working out the finer 

detail of "what this will all mean." 

On whether schools in the UK 

would remain open, a spokes-

man for the prime minister said: 

"Sage (the scientific advisory 

group for emergencies) will look 

at their latest modelling in relation 

to the virus and any necessary 

steps we can take in relation to 

its spread. 

In other developments: 

• A "radical" money printing 

plan is being considered by the 

Bank of England 

• Sainsbury's, Asda and     

Morrisons have enforced new 

rules to stop panic buys 

• The Foreign Office urges 

British holidaymakers to leave 

Spain as soon as possible as 

all hotels will close there from 

Tuesday 

• Filming on EastEnders and 

other BBC dramas has been 

suspended until further notice 

In Cyprus, President Nicos 

Anastasiades has added his 

voice to persistent calls to the 

public to remain at home as 

much as possible as the country 

goes into practical lock down to 

contain the spread of coronavirus. 

In a message on Twitter, the 

president shared the call “Stay 

Home, Save Lives.” 

Cyprus is prohibiting passen-

ger flights from a large number 

of countries, including the UK 

and Greece from 3am on 

March 21 for 14 days as part of 

measures to contain the spread 

of coronavirus. However, it is 

slightly easing entry restrictions 

to allow some categories of 

stranded Cypriots to return home. 

The decision was announced 

by Health Minister Constantinos 

Ioannou amid protests by      

Cypriots unable to return home 

because of the requirement that 

they secure a test result that 

they do not have coronavirus. 

They say it is impossible to       

secure such a test. 

Ioannou said that this decree 

requiring the test remains in force 

until 3am on March 21. But he 

said that an exception will be 

made to people who had        

travelled abroad for a few days 

or for medical or professional 

reasons. They can be accom-

panied back with the people 

who went with them on the       

outward trip. 

More specifically the exception 

applies to: 

People who travelled abroad 

for medical reasons 

Are abroad for a short stay 

for professional reasons or         

official reasons 

Are allowed entry based on 

the Vienna Convention 

All those who fall into these 

categories, rather than presenting 

a medical certificate must have 

a confirmation from the diplomatic 

missions of the Republic of      

Cyprus, which will be issued 

provided they present the docu-

mentation to prove the reasons 

cited in categories 2a and 2b 

(eg departure ticket from Cyprus 

or medical confirmation from     

Cyprus or from the medical centre 

where they were treated). 

He added everyone returning 

will be subject to 14 day of 

compulsory quarantine. It was 

later clarified that individuals who 

had travelled abroad for medical 

reasons must remain at home to 

continue their medical treatment. 

Ioannou said that if necessary, 

Cyprus will charter flights from 

Athens and London to bring  

eligible people home. Moreover, 

flights will be allowed in empty 

to pick up people who want to 

leave. 

Flights except cargo to       

Larnaca and Paphos Airports are 

prohibited from: Bahrain, Bela-

rus, Belgium, Bulgaria, Egypt, 

Estonia, Germany, Hungary, 

Ireland, Israel,  Jordan, Latvia, 

Lebanon, Lithuania, Malta, 

Netherlands, Norway, Poland, 

Qatar, Romania, Russia, Serbia, 

Slovakia, Sweden, Switzerland, 

Ukraine, the UK and Greece. 

Schools have closed through-

out the island, the operation of 

catering and other businesses 

has been suspended and rules 

have been introduced regarding 

gatherings of people. 

There are no cinemas or      

theatres, and government          

offices and public organisations 

are not accepting members of 

the public.



O
ur world is experiencing 

an uncharted pandemic 

that is testing even the 

most advanced healthcare     

systems. It has reversed the 

normal rhythm of daily life, and 

is sowing panic amongst people. 

Entire countries have been quar-

antined and citizens are imple-

menting mandatory self-isolation 

at home. The coronavirus 

(COVID-19), is an unknown virus. 

We do not know how to effectively 

confront it and we are currently 

unable to cure it with medicine. 

We are struggling to efficiently 

provide assistance to the growing 

population of infected persons.  

We are, therefore, currently 

experiencing a challenge which 

threatens the highest good: the 

very health and well-being of our 

fellow citizens. As a result of 

this, the God-given gift of life is 

in danger. With the intention of 

protecting this God-given gift, 

the Governmental Authorities 

are taking measures that we are 

obliged to follow, just as St. Paul 

encourages in his Epistle to Titus, 

“Remind the people to be subject 

to rulers and authorities, to be 

obedient, to be ready to do  

whatever is good.” (3:1).  

At this moment, any action 

that will reduce the spread of 

this virus is to be considered a 

“good work” and the highest     

expression of love for our 

“neighbour”, who is a temple of 

the living God. We are, therefore, 

obliged to join forces with the 

relevant authorities and to         

assume our own personal res-

ponsibility, guided by the criteria 

of fulfilling God’s law, thus fully 

expressed: “Let no debt remain 

outstanding, except the conti-

nuing debt to love one another.” 

(Romans 13:8).  

Considering, therefore, on the 

one hand that compliance with 

the measures announced by the 

authorities for the protection of 

health and life is a “good work” 

fuelled by our love for “neigh-

bour”, and on the other hand, 

understanding that all of our        

liturgical gatherings above all 

express our love for God and 

our fellow human-being, “greater 

love has no one than this” (John 

15:13), we kindly request that 

you consider the following        

recommendations:  

1. Dutifully follow all directions 

published by the NHS. For more 

information, please visit: 

https://www.nhs.uk/conditions/ 

coronavirus-covid-19/  

2. Those who are considered 

at “greater risk” in our population, 

especially anyone above 70 

years of age, and those who suffer 

from underlying illnesses, should 

limit their social interactions   

and avoid intermingling with 

others, especially at popular      

locations.  

3. Having the pastoral respon-

sibility to minister to all, we have 

arranged for the divine services 

to be broadcasted by London 

Greek Radio (LGR, 103.3 MHz) 

and televised on Hellenic TV 

(https://www.hellenictv.net/), so 

that a manner of participation  

in the liturgical life may be          

offered.  

4. The local Parishes and 

Communities, through their res-

pective Trustees and Wardens, 

are obliged to take care and      

assure the regular sterilization 

of the Holy Churches, as well 

as offer antiseptic cleansers to 

those entering.  

5. Those entering the Holy 

Churches should follow with 

great caution the suggested 

measures concerning personal 

hygiene and care.  

6. The functioning of all our 

Community Schools, Byzantine 

Music Schools, Catechetical 

Schools, Youth Gatherings and 

every other church organisation’s 

meeting are postponed until 

further notice.  

7. All church events celebrating 

March 25th are cancelled.  
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Measures against COVID-19 from the 
Archdiocese of Thyateira and GB

It’s in your hands to 

stop the spread of 

Coronavirus

W
e urge our community 

to follow the following 

guidelines: 

* Wash your hands frequently 

and thoroughly with soap and 

water, or an alcohol-based        

solution.  

* Avoid touching your eyes, 

nose and mouth. 

* Practise social distancing. 

Reduce social activity (particu-

larly if you are over 70, have a 

chronic disease or are pregnant) 

and, if you really need to meet 

someone, maintain a 2-metre 

(6-foot) distance between the 

two of you. 

* If you feel unwell or have      

a fever, cough and difficulty 

breathing, call for medical atten-

tion and follow your doctor’s       

instructions. 

* Follow the advice given by 

Public Health England, NHS 111 

or your employer on how to  

protect yourself and others. 

 

Stay at home if you have       

Coronavirus symptoms 

• If one person in any house-

hold has a persistent cough or 

fever, everyone living there must 

stay at home for 14 days 

• These people should, if pos-

sible, avoid leaving the house.  

Symptoms include:  

• a high temperature 

•  a new, continuous cough 

You do not need to contact 111 

to tell them you’re staying at 

home. The Government will not 

be testing people who are self-

isolating with mild symptoms. 

Use the NHS 111 online       

Coronavirus service if: 

• you feel you cannot cope 

with your symptoms at home 

• your condition gets worse 

• your symptoms do not get 

better after 7 days 

 

How to self isolate  

• stay at home 

• do not go to work, school or 

public places 

• do not use public transport 

or taxis 

• ask friends, family members 

to do errands for you 

• try to avoid visitors to your 

home  

You may need to do this for up 

to 14 days to help reduce the 

possible spread of infection. 



Introduction  
 

“Getting it done” is the sound-

bite Chancellor Rishi Sunak 

clearly wanted us to take away 

from his debut Budget speech, 

but “giving it away” might be 

more accurate. 

With the coronavirus (COVID-

19) high on the agenda, there 

were also emergency measures 

designed to provide respite for 

beleaguered businesses and to 

protect jobs. 

The following report summa-

rises some of the main announce-

ments made by Chancellor Rishi 

Sunak on 11 March 2020.  

 

Business Corporation tax 

The main rate of corporation 

tax will now remain at 19% from 

1 April 2020, despite original 

plans to reduce this to 17%. 

This remains the lowest         

headline rate in the G20. 

 

Employment allowance 

With effect from April 2020, 

the employment allowance will 

increase from £3,000 to £4,000 

and will be restricted to employers 

whose national insurance contri-

butions liability in the previous 

tax year was less than £100,000. 

 

Research and development 

expenditure credit 

The research and develop-

ment expenditure credit, often 

referred to as the RDEC or ‘above 

the line credit’, is rising from 

12% to 13%, from 1 April 2020.   

 

Capital allowances 

The availability of first year 

capital allowances of 100% for 

zero-emission cars (as opposed 

to those cars not exceeding        

50 g/km), zero-emission goods 

vehicles or equipment for gas 

refuelling stations for use in the 

business will be extended from 

April 2021 to April 2025. 

The main writing-down            

allowance of 18% will only   

apply to cars with emissions        

of up 50g/km.  

The special rate writing-down 

allowance of 6% will apply to 

cars with emissions above 

50g/km. This is a reduction from 

the existing threshold of 

110g/km. 

The new 50g/km threshold 

will also apply for determining 

the lease rental restriction for 

the costs of hiring business        

vehicles for more than 45        

consecutive days. 

 

Deduction for home working 

From April 2020, the flat-rate 

expense available to employees 

to cover additional household 

expenses, where they are           

required to work at home, will 

increase from £4 per week to 

£6 per week.  

 

Business rates 

It was already announced that 

from 1 April 2020, for one year, 

the business rates retail discount 

for properties with a rateable 

value below £51,000 in England 

will increase from one third to 

50% and will be expanded to  

include cinemas and music  

venues.  

In response to COVID-19, the 

retail discount will be increased 

to 100% and expanded to           

include hospitality and leisure 

businesses. 

Entrepreneurs’ relief 

The lifetime limit on qualifying 

disposals eligible for the 10% tax 

rate is reduced from £10m to 

£1m for disposals made on or 

after 11 March 2020. 

Any entrepreneurs’ relief 

claimed on previous qualifying 

gains must be taken into account 

when establishing the extent of 

the lifetime limit still available. 

 

Personal 
 

Rates and allowances 

Income tax bands & rates – 

England, Northern Ireland & 

Wales 

*The personal allowance is 

reduced by £1 for every £2          

of income from £100,000 to 

£125,000 (2019/20, £125,000).  

 

National Insurance  

contributions 

The threshold for class 1      

primary contributions paid by 

employees and the class 4        

national insurance contributions 

(NICs) paid by the self-employed 

will increase from £8,632 to 

£9,500 for 2020/21. 

The class 2 NICs rate for        

the self-employed will increase 

from £3.00 per week to £3.05      

per week from April 2020. Class 

2 NIC is payable by 31 January 

following the end of the tax    

year. 
 

Pension lifetime allowance  

The lifetime allowance for 

pension savings increases for 

2020/21 from £1,055,000 to 

£1,073,100.  
 

Capital gains tax 

From 6 April 2020, the annual 

exempt amount for individuals 

and personal representatives 

will increase from £12,000           

to £12,300. For trustees of        

settlements, the annual exempt 

amount will increase from £6,000 

to £6,150. 

 

Disposal of UK residential 

property 

UK residents who sell a         

residential property in the UK 

on or after 6 April 2020 may 

have to report the gain and pay 

any capital gains tax owed to 

HMRC within 30 days of         

completion. 

 

Letting relief 

From April 2020, letting relief 

will only be available in circum-

stances where the owner of the 

property is in shared occupancy 

with the tenant. 

 

Private residence relief 

In most cases, the final-period 

of exemption will fall from 18 

months to nine months from 

April 2020. 

Residence nil-rate band 

The residence nil-rate band 

for inheritance tax increases 

from £150,000 to £175,000 from 

6 April 2020.  

 

Company van and fuel benefit  

From 6 April 2020, the           

flat-rate van benefit charge         

increases from £3,430 to 

£3,490, and the flat-rate van fuel 

benefit increases from £655 to 

£666. Any future rises will be in 

line with consumer price index 

(CPI). 

A nil rate will apply to           

zero-emission vans that fall 

within the van benefit charge 

from April 2021. 

 

Company car and  

fuel benefit 

The car fuel benefit multiplier 

increases from £24,100 to 

£24,500 from 6 April 2020 and 

will rise in line with the CPI 

thereafter. 

As previously announced, the 

Government will introduce new 

company car benefit-in-kind 

rates, with reductions for electric 

and certain hybrid cars.  

Rates for cars first registered 

from 6 April 2020 will increase 

by 1% in 2021/22 and a further 

1% in 2022/23. Rates will then 

be frozen until 2024/25.   

 

ISAs 

The adult ISA annual            

subscription limit remains at 

£20,000 for 2020/21 and will 

rise thereafter in line with         

CPI.  

The junior ISA annual           

subscription limit and the child 

trust fund annual subscription 

limit both increase from £4,368 

to £9,000 with effect from 6 April 

2020.  

VAT 
 

Abolition of the ‘tampon tax’  

The first headline for VAT in the 

Chancellor’s speech came when 

Sunak announced that the UK 

leaving the EU presents an op-

portunity to introduce legislation 

applying the zero-rate of VAT to 

women’s sanitary products from 

1 January 2021  (currently 5%). 

 

VAT and digital publications  

Zero-rate VAT will also apply 

to digital publications of books, 

newspapers, magazines or     

academic journals from   

1 December 2020. 

The new rules should see 

eBooks, eNewspapers and     

academic journals having the 

same VAT treatment as physical 

copies of the same titles.   

 

Reverse charge VAT in the 

construction industry 

Firms in the construction      

industry are reminded about the 

domestic reverse charge, which 

was initially announced in 

Budget 2018 and seeks to       

reduce fraud.   

 

Other measures 

 

Stamp duty land tax  

surcharge on non-UK 

residents 

With effect from 1 April 2021, a 

2% stamp duty land tax surcharge 

will apply to non-UK residents 

purchasing residential property 

in England and Northern Ireland. 

 

Plastic packaging tax 

A new plastic packaging      

tax will take effect from 1 April 

2022 at a rate of £200 per 

tonne. 
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Summary of the Spring Budget 2020 
by Nick Antoniou, FCCA of NA Associates LLP, Chartered Certified Accountants 
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offices using the latest in technology and up to date systems 

in order to help deliver the high standards of customer service 

demanded of a modern, dynamic organisation, with flexible 

working and maximum availability at the core of our practice 

philosophy. The firm offers an enviable range of services 

backed by technical expertise, normally associated with a major 

firm. 

This article is intended is based on our understanding of      

the 2020 Budget, and does not constitute advice or a         

recommendation. Professional advice should be taken on your 

specific circumstances. You should not make any decisions 

based upon the contents of this article. 

For further details please contact: tel: 020 8275 5935, email: 

info@na-associates.co.uk  website: www.na-associates.co.uk 

 

NA Associates Chartered Certified Accountants is located at 
1st Floor Woodgate Studios, 2-8 Games Road, Cockfosters 
Barnet, Herts, EN4 9HN. 
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V
iva Las Vegas is a 1964 

American musical film star-

ring Elvis Presley and Ann-

Margret. It is regarded by fans and 

film critics as one of Presley's best 

films. It also presents a strong set 

of ten musical song-and-dance 

scenes.  

The chemistry between the two 

stars was genuine during filming. 

Presley and Ann-Margret began an 

affair and this received considerable 

attention from film and music gossip 

columnists. This reportedly led to a 

showdown with Presley's worried 

girlfriend Priscilla Beaulieu. (Elvis 

and Priscilla married in 1967). In 

her 1985 book Elvis and Me,     

Priscilla Presley describes the  

difficulties that she experienced 

when the gossip columnists          

erroneously "announced" that 

Ann-Margret and Presley had       

become engaged to be married. 

In addition, the filming of Viva 

Las Vegas reportedly produced 

unusually heated exchanges      

between the director, George 

Sidney, and Presley's manager, 

Colonel Tom Parker, who was not 

credited as a "Technical Advisor" 

in the film's credits. The arguments 

reportedly concerned the amount 

of time and effort allotted by the 

cinematographer, Joseph Biroc, 

to the song and dance numbers 

that featured Ann-Margret, osten-

sibly on the orders of the director.  

The scene where Presley sings 

"Viva Las Vegas" is performed in 

one single unedited shot - the 

only known example of such a 

technique in Presley's film career. 

For his role in Viva Las Vegas, 

Elvis received a third place prize 

1965 Laurel Award for best male 

performance in a musical film. Viva 

Las Vegas also received the 1965 

Laurel Award for runner-up in the 

category of the best musical of 1964. 

Ann-Margret was praised for her 

on screen chemistry with Elvis. 

 

A Viva Las Vegas Love Story 

 

Outside of Elvis Presley’s family, 

Ann-Margret was the most impor-

tant woman in the entertainer’s life. 

Playing opposite Elvis in Viva Las 

Vegas, she became the most 

memorable of his leading ladies 

during his Hollywood career. The 

personal relationship they shared 

through the years provides a fairy 

tale interlude in Presley’s curious 

life story, which ended so sadly in 

1977. 

The Swedish immigrant first met 

Elvis in early July 1963 on a sound-

stage at Radio Recorders studios 

in Hollywood. That day they were 

introduced to each other and the 

press as the stars of MGM’s        

upcoming film, Viva Las Vegas. It 

was 28-year-old Presley’s 14th film, 

while, at age 22, Ann-Margret’s 

career was just starting to explode. 

Her previous film, Bye Bye Birdie, 

released just three months before, 

made her an instant star. 

In her 1994 autobiography, Ann-

Margret recalled her introduction 

to Elvis Presley: “Except for a piano, 

the MGM soundstage where Elvis 

and I met was empty. In the back-

ground, a few of his guys hung 

around observing their boss, a  

ritual I would soon come to expect. 

Under the watchful gaze of director 

George Sidney, a studio photo-

grapher snapped shots of what the 

film company executives figured 

would be a historic moment. 

“Elvis Presley, I’d like you to meet 

a wonderful young lady, Ann-

Margret,’ said George Sidney. 

‘Ann-Margret, this is Elvis Presley.’ 

The significance was lost on Elvis 

and me. I reached out my hand and 

he shook it gently. ‘I’ve heard a lot 

about you,’ we said at the same 

time, which made us laugh and 

broke the ice.” 

In addition to launching the 

couple’s professional relationship, 

the meeting was the beginning of 

a personal one, as well. “I’m not 

really sure why I was so calm about 

meeting ‘the King,’” Ann-Margret 

noted. “After all, this was Elvis,       

a man who had captured the        

heart of almost every woman in 

America. Little did I know he 

would soon capture mine.” 

Before filming began, the two 

had to record their musical 

numbers. On July 9-10 they each 

recorded their separate songs at 

Radio Recorders. Then, on July 11, 

they entered the studio together to 

work on three duets - “The Lady 

Loves Me,” “You’re the Boss,” and 

“Today, Tomorrow, and Forever.”  

Three days later, the cast and 

crew travelled to Las Vegas where 

they checked in at the Sahara 

Hotel. On July 15, local filming 

began in the city and continued 

until July 26. After a weekend 

move back to Los Angeles, filming 

resumed at MGM studios and ran 

through August into the first week 

of September. 

Ann-Margret could tell the part-

nership was working. “I’m sure that 

the producers knew that the fast-

paced, boy-meets-girl musical 

would certainly be improved if the 

chemistry between Lucky (Elvis) 

and Rusty (Ann-Margaret) were 

right. Initially, Elvis and I might’ve 

admitted that the only heat between 

us came from the hot desert sun. 

But others saw sparks from the 

start.”  

 

Ann-Margret understood Elvis’ 

Memphis Mafia 

 

As they worked together; Ann-

Margret says they discovered many 

things they had in common. In 

addition to the music, they shared 

a passion for motorcycles, a love 

of family, a desire for privacy, a 

devotion to God, and late night 

talks. Early during filming, Elvis 

asked her to go out with him and 

the guys to see a show in Las Vegas. 

“It was an innocent, friendly date,” 

she remembered. “I was used to 

having my parents accompany 

me on dates, so Elvis’s entour-

age wasn’t a problem. His guys 

always treated me wonderfully.” 

As Elvis became more comfort-

able with Ann-Margret, however, 

they began to spend more time 

alone. “I knew I’d crossed into a 

certain uncharted territory when 

Elvis asked to be alone with me, 

but later the frequency with which 

it happened made me happy. It 

meant Elvis truly trusted me.” 

During their private time together, 

Elvis opened up to her, perhaps 

more than he ever had with any 

other person in his life. She felt she 

came to know his heart intimately: 

“Like everyone else, Elvis had 

dreams and desires, hopes and 

hurts, wants and weaknesses. 

He didn’t reveal this vulnerable side 

until everyone had disappeared, 

until those private moments when 

we were alone, after darkness 

had blanketed the city and we’d 

parked somewhere up in the hills 

and could look down upon the 

sprawl of L.A. or up at the stars.” 

 

The camera angle controversy 

 

The only threat to their relation-

ship during the Viva Las Vegas 

shoot was their egos. Ann-Margret 

admitted she had one, and no one 

would deny Elvis did as well. A 

case in point is the favouritism   

director George Sidney allegedly 

gave Ann-Margret during filming.  

Reportedly, Elvis’s complaints 

were passed on to Colonel Parker, 

who confronted the producers, 

reminding them that this was an 

“Elvis Presley picture.”  

A viewing of the final edit of 

Viva Las Vegas reveals that Elvis 

clearly received the most exposure 

musically. He had six solo numbers 

to only two for Ann-Margret. Her 

strength as a dancer was featured, 

naturally, but overall Viva Las Vegas 

comes across as an Elvis Presley 

film with Ann-Margret as a strong 

leading lady.  

If Elvis let some professional 

jealousy show in the camera angle 

controversy, it didn’t spill over into 

his personal relationship with Ann-

Margret. By all accounts, that       

developed quickly into full-blown 

love affair. “Elvis’s affair with      

Ann-Margret was not just an affair,” 

declared Lamar Fike. “He was 

really in love with her. It got hot 

and heavy.” Marty Lacker added, 

“Neither one of them was married, 

and they really cared a lot about 

each other … and Priscilla was 

back at Graceland.”  

 

Elvis had to fulfil his commitment 

 

Inevitably, though, at least to 

Ann-Margret it seemed, their love 

affair had to end. She explained 

in her autobiography: “There were 

other factors in Elvis’s life that forced 

him apart from me, and I understood 

them. Elvis had always been honest 

with me, but still it was a confusing 

situation. We continued to see each 

other periodically, until we had dated 

for almost a year. Then everything 

halted. We knew the relationship 

had to end, that Elvis had to fulfil 

his commitment.” 

That commitment was marrying 

Priscilla in Las Vegas on May 1, 

1967. Ann-Margret made a similar 

commitment a week later, when 

she married actor Roger Smith in 

the same city. 

For the remaining 10 years of 

Elvis’ life, he and Ann-Margret   

remained good and loyal friends. 

When she made her first appear-

ance on the Las Vegas stage in 

June 1967, Elvis sent her a guitar-

shaped floral arrangement. He 

continued the practice for all of her 

Las Vegas openings for the rest 

of his life. When Elvis opened at 

the International Hotel on July 31, 

1969, Ann-Margret was in the 

audience.  

In the seventies, both would 

struggle with drug dependencies. 

While Elvis abused prescription 

medications, Ann-Margret fought 

alcohol addiction. She overcame 

her addiction; Elvis did not.  
 

Ann-Margret faithful to the end 
 

When she opened at the Hilton 

on August 15, 1977, for the first 

time in 10 years, there was no 

flower arrangement or telegram 

from Elvis. The next morning a 

phone call from Graceland brought 

the devastating news. Joe Esposito 

explained it was going to be a 

madhouse in Memphis for the     

funeral and advised her not to 

come. “We’re coming,” she told him. 

When she arrived at Graceland, 

she and Elvis’s father Vernon em-

braced.  

Three months later Elvis’ father 

and Colonel Parker asked her to 

host a two-hour Elvis NBC tribute, 

Memories of Elvis. She described 

it as one of the most “difficult, 

wrenching jobs” she had ever 

undertaken. 

In early 1979, on hearing that 

Vernon Presley was seriously ill, 

Ann-Margret flew to Memphis to 

visit him. “We had a good visit, 

laughing and crying and trading 

stories,” she recalled. “He told me 

how much he missed his son, and 

I said that I missed him, too.” To 

comfort him, she occasionally 

called Vernon during the months 

leading up to his death on June 

26, 1979. 

 

Tom Hanks to play Colonel Tom 

Parker in new Elvis biopic 

 

If the prospect of an Elvis movie 

directed by Moulin Rouge’s Baz 

Luhrmann isn’t enough to whet 

the appetite then how about this? 

Tom Hanks is in the frame to play 

the star’s infamous manager   

Colonel Tom Parker. 

The film is in development at 

Warner Bros. and co-written by 

Luhrmann with regular collabora-

tor Craig Pearce.  

Hanks’ involvement is seen as 

a major boost for the biopic’s 

prospects, though the title role      

of the King of Rock ‘n Roll will be 

taken by an unknown. 

“While Luhrmann always envi-

sioned a star for Parker’s part, he 

wants a newcomer for the role of 

Presley,” Variety reports.  

Previous Presley players have 

included Kurt Russell (Elvis, 1979), 

Val Kilmer (True Romance, 1993) 

and Michael Shannon (Elvis & 

Nixon, 2016). 

Parker is a contentious figure, 

credited with both discovering Elvis 

and exploiting his talent. While he 

helped his one and only client  

immeasurably - bringing him to the 

world’s attention and signing him 

to RCA Records - he was also “a 

shrewd, showman-like figure who 

learned how to sell an act by work-

ing for carnivals; he often referred 

to Elvis as ‘my attraction.’” 

 

Sources: 
en.wikipedia.org 

Alan Hanson © January 2014 
www.elvis-history-blog.com 
www.thevintagenews.com

Elvis Presley - Viva Las Vegas

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Truth 
 

Hirokazu Koreeda, the           

celebrated Japanese director of 

SHOPLIFTERS and OUR LITTLE 

SISTER, brings to the screen his 

first feature set outside Japan. 

The story of Fabienne (Catherine 

Deneuve) a legend of French 

cinema who just publishes her 

memoirs about her glorious      

career. It is time for a reunion with 

her daughter Lumir (Juliette       

Binoche), who comes especially 

from New York to Paris with her 

American husband Hank (Ethan 

Hawke) and small child Charlotte 

(Clementine Grenier). Lumir is a 

successful screenwriter while  

Fabienne is about to start shooting 

a new sci-fi film… 

It is a delicious film about a 

mother/daughter relationship 

beautifully observed and exqui-

sitely acted. Deneuve is at the 

peak of her career and she bravely 

sends up her glamorous image 

with film posters all around her 

house including one called BELLE 

DE PARIS. Her scenes with        

Binoche are to be treasured - it is 

time for the ladies to confront 

some truths from the past and   

re-examine their fragile bond.  

The scenes in the studio      

preparing to shoot the sci-fi      

feature are also terrific - a fine 

study of acting, vanity and petty 

jealousies. Ethan Hawke is also 

fantastic - one of the few American 

actors who manages to effort-

lessly fit into European movies.      

A class act not to be missed! 
 

Radioactive 

Marjane Satrapi’s intelligent 

film tells the story of Marie Curie 

(Rosamund Pike), the ground-

breaking Polish scientist who 

lived and worked in late 19th   

century Paris. Marie found her 

soul mate in fellow scientist Pierre 

Curie (Sam Riley) whom she later 

married and together their experi-

ments and discovery of radioacti-

vity changed the world forever… 

Satrapi’s elegant film benefits 

tremendously from Pike’s strong, 

central performance and striking 

presence. She effortlessly conveys 

Curie’s intelligence and determina-

tion – the first woman to win the 

Nobel Prize.  

The film also evokes the period 

most effectively complimented 

perfectly by Michael Carlin’s grand 

designs. However, the modern 

references occasionally inserted 

into the action sit uncomfortably 

with the rest. 
 

Astronaut 

Richard Dreyfuss, in a rare 

leading role, plays Angus Stewart 

- a lonely widower living with his 

daughter’s family who are consi-

dering moving him into a care 

home. He is obsessed with the 

moon and the stars and spends 

hours looking at the sky with his 

telescope along with his grandson 

Barney (Ritchie Lawrence), who 

encourages him to enter a national 

competition for a space trip despite 

the fact that Angus is over the 

age limit… 

Writer/director Sheila McLeod 

makes an impressive feature film 

debut and provides Dreyfuss with 

his best part in years. She has 

gathered a strong female crew for 

a very likable film which sadly it 

occasionally sinks into sentimen-

tality. Still, worth discovering! 

 

Dogs Don’t  

Wear Pants 

If you are expecting a cute       

animated feature about dogs you 

will be deeply disappointed. On 

the other hand if you want to see a 

dark, disturbing and incredibly sad 

film from Finland about the cruel 

world of S&M you are in for a treat.  

Following a tragic event in Juha’s 

(Pekka Strang) life he develops 

an addiction of self-harm and     

sadomasochism. During his first 

session with a dominatrix named 

Mona (Krista Kosonen) she orders 

him to “Take off your clothes” after 

he enters the darkly lit sex dungeon 

full of whips and torture gismos 

adding “Dogs Don’t Wear Pants”… 

Both actors deliver magnificent, 

daring performances in this         

curiously compelling film strictly 

not for the easily shocked! 

 

Fire Will Come 

Raw and compelling filmmaking 

from Spanish director Oliver Laxe, 

who sets the action of his film deep 

into the Spanish countryside.  

Amador (Amador Aris) is           

released from a two year sentence 

for setting fires. He moves back to 

his hometown, a small village in 

the mountains of rural Galicia to 

live with his elderly mother Bene-

dicta (Benedicta Sanchez). He 

keeps himself to himself but the 

gossip amongst the villagers       

escalates… 

It is a lyrical film filmed in 16mm 

with naturalist performances.  

However, the BFI’s decision to 

screen it in IMAX at last year’s 

London Film Festival exposed its 

flaws. Still, an important piece of 

filmmaking! 
 

The Great Buster 

- A Celebration 

Peter Bogdanovich’s love letter 

to Buster Keaton’s illustrious career 

is a must for any cinema lover.  

This highly entertaining docu-

mentary celebrates the life and 

films of “The Great Stone Face”, 

the comic genius that brought so 

much pleasure and laughter to 

generations. With the aid of some 

remarkable archive material and 

interviews including Orson Welles, 

Mel Brooks and Dick Van Dyke, 

Bogdanovich examines Keaton’s 

career from its early stages before 

his ground-breaking classics from 

the twenties including THE      

GENERAL, OUR HOSPITALITY 

and SHERLOCK JR. Enjoy!  
 

Climbing Blind 

There have many strong docu-

mentaries lately about climbing 

especially last year’s Oscar        

winning FREE SOLO. Now adven-

ture filmmaker Al Lee goes a step 

further by focusing his fascinating 

project on a blind rock climber.  

Jesse Dufton was born with a 

rare genetic disease that affected 

his vision and at the age of 20 he 

could no longer read. Now he is in 

his thirties and his vison is reduced 

to just light perception but that 

doesn’t stop his ambition and life-

long passion to climb the striking 

Old Man of Hoy in Scotland. “I may 

be blind but I am not disabled” 

Jesse proudly announces. Truly 

inspirational! 
 

Belgrade Film Fest 
 

Last week I briefly visited        

Belgrade and its friendly Film 

Festival. An international selec-

tion of films with the emphasis on 

Balkan films. 

DAD: From Bosnia and Herze-

govina comes an intimate study 

of sibling rivalry between two 

sisters as they wait for their dad’s 

arrival in a remote Canadian family 

country cottage. Vladimir Bileniki’s 

English language film is stronger 

on atmosphere rather than on 

developing his characters and 

overall it feels overextended and 

dated. 

NONOSTANTE LA NEBBIA: 

Even though this powerful Italian 

film was screened with only Serbian 

subtitles it was still a rewarding 

experience. The story of Mohamed 

(Ali-Musa Sarhan), a Syrian boy 

refuge stranded in Italy searching 

for his parents, who apparently 

have gone to Sweden. Mohamed 

is given refuge by an Italian couple 

who are still grieving for the loss 

of their child…It is a moving film 

about loss and acceptance in a 

cruel, sad world. 

SONJA-THE WHITE SWAN: 

This fascinating film from Norway 

tells the remarkable story of Sonja 

Henie, one of the world’s greatest 

ice-skating athletes who managed 

to become a big Hollywood star 

in the thirties. Ine Marie Wilmann 

makes a very persuasive protago-

nist – an exceptional athlete and 

a true Hollywood star. A real        

collector’s item!

A
ccording to one of my 

older sisters (my memory 

is stuck in 1966 when I 

remember scoring my first goal 

at school against the playground 

wall... and England won the 

World Cup, something unlikely 

to be repeated in my lifetime) I 

used to stand in my cot with a 

pencil through different 45 rpm 

singles, spin them round and lisp 

sing the songs. Apparently, my 

favourites were Summer Holiday 

(Cliff Richard), House of the  
Rising Sun (The Animals) and 

the one I could not stop “interpre-

ting” Oh, Pretty Woman (Roy 

Orbison). My unique childhood 

versions of these smash hits      

included lyrics that had no        

discernible connection to the  

actual words, not unlike many of 

us still do today, absorbed as we 

are by the tune. So, imagine my 

excitement at the thought of 

going to see Pretty Woman – 

The Musical (Piccadilly The-

atre), this must surely be part of 

my musical DNA, memory or no 

memory.  

The pre-production hype was 

huge and constantly referenced 

the original Hollywood movie 

with Julia Roberts and Richard 

Gere, a film about high-powered 

businessman, Edward Lewis, who 

has a chance encounter with 

sex worker, prostitute in 1990’s 

language, Vivian Ward, and the 

rest as they say is sexist history 

as she turns into a sexual       

manipulator making her body a 

tool of investment culminating in 

her becoming a big spender cour-

tesy of a credit card acquisition. 

If that hasn’t made you squirm 

where have you been for the last 

10 years. The timing of the staging 

of this seedy affair is either per-

fect or pathetic. It is a musical, 

of sorts, with songs by Bryan 

Adams, the Roy Robison classic 

from where this sham derived its 

title doesn’t happen until the end 

and it inevitably shines a bright 

light all the average songs that 

have preceded it.  

In truth I am unclear why the 

producers chose to import this 

Broadway ‘hit’ as they must have 

known its incendiary potential 

when it comes to the portrayal 

of women, sex as a commodity 

and what rich white men like to 

do with so much wealth. As I 

write this Harvey Weinstein has 

just been given a 23-year prison 

sentence. On the plus side Aimie 

Atkinson (Vivian) and best friend 

Greek American Kit (Rachael 

Wooding) turn in two sparky 

performances, the latter ironically 

moving from sex work to law  

enforcement getting a place in 

the police academy. Atkinson 

will go on to do better things, she 

has a fine voice and good stage 

presence. The same cannot be 

said of Danny Mac (Edward), a 

now seventy-year old Gere would 

have had more appeal than Mac, 

a mind numbingly dull one-dimen-

sional portrayal not helped by 

Jerry Mitchell’s anodyne direction.  

The design has the look and 

collapsible qualities of Crossroads 
at its peak - a 1960’s TV soap that 

was notable for sets that actually 

shook during filming looking as 

though they would fall on top of 

the cast at any moment. The 

costumes equally asinine and 

stereotypical. Thank god for      

Orbison...”Pretty Woman Yeh Yeh 
Yeh”. I was singing all the way 

home trying to exorcise myself 

from this awful mess. 

And Magdalena Praxiou is left 
wanting more… 

E.V. Crowe’s Shoe Lady 

marked my first visit to the Royal 

Court and I loved the venue 

(hint hint). Viv has lost a shoe 

and doesn’t know what to do. 

It’s a play of writing and visual 

metaphors, having the one shoe 

as her life slowly falls apart which 

is occasionally heavy handed, 

cheesy almost and this II is at its 

weakest. The writing works best 

when it is poetic and whimsical, 

surreal even, but it then suddenly 

switches to something more     

serious which feels a little       

disjointed. That said I did learn 

about the middle class ‘precariatti’ 

– a portmanteau of precarious 

and proletariat. Katherine Parkin-

son does a great job as Viv, very 

watchable and believable. Her 

delivery papers over some of the 

writing weaknesses. You feel her 

pain and simultaneously her feel-

ing silly too. Worth seeing even if 

it runs out of things to say. I wish 

it had gone further when suggest-

ing that Viv had committed      

murder over shoes. A shoe    

murderer… that would have been 

a great dark comedy! 

 

Pretty Woman The Musical  

– 0844 871 7630 

Shoe Lady - 020 7565 5000 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Pretty  

awful 
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A
t this most critical time, 

when it is most important 

to remain healthy and try 

and avoid any cold virus and flu, 

most people are aware of hygiene 

rules, but sometimes it is inevita-

ble when you are out constantly, 

working in public environments, 

to avoid contact of sort. However, 

what people can do is build up 

the immune system in order to 

at least fight off any viruses with 

its best and most brutal force 

capacity, should it happen.  

The healthier the body in the 

first place, the better the fight. 

You wouldn't expect a boxer to 

go in the ring unprepared, tired 

and without previous attention 

to be in tip top condition. A good 

fighter puts a good strategic 

wordplay to be in peak condition. 

This is how people in general 

should prepare for taking on a 

fight for good health, following 

basic rules in nutrition, with a   

little more care and attention to 

detail in building up the natural 

defence system that can make 

the difference. 

In days of old, when people ate 

pure and natural, wholesome, 

homegrown foods and fresh home 

cooked food, the natural body 

defence system was different to 

that of today. People had far less 

processed foods; Chocolate and 

sweets were rare; Breads, biscuits 

and cakes were freshly made 

without all the additives and 

bad fats; Fresh fruit and vege-

tables were prepared and eaten 

more, whilst meat and poultry 

would have been a limited treat 

for many and possibly limited 

weekly. Eating fish was a regular 

and many traditionally would eat 

this on a Friday night for religious 

faith purposes.  

It is not a case of good food or 

bad food, but the good old fash-

ioned balanced way approach 

of eating. In times of shortage 

or rationing in certain food types, 

the body was susceptible to 

disease or disorders. A simple 

reminder would be like that of 

scurvy, which is a disease       

resulting from lack of vitamin C. 

The early symptoms of defi-

ciency included weakness,   

feeling tired with sore arms and 

legs, followed with decreased 

blood cells, gum disease, skin 

and hair problems. 

Rickets usually occurs          

because of a lack of vitamin D 

or calcium, a problem that affects 

bone development. It causes 

pain, poor growth and soft, weak 

bones. 

Anaemia is a common cause 

of iron deficiency. Iron deficiency 

occurs when the body doesn't 

have enough of the mineral 

iron. Common causes of iron 

deficiency are because of an  

inadequate iron intake due to a 

poor diet or restrictive diet.  

Other causes can be during 

pregnancy or heavy blood loss 

through heavy menstrual cycles 

or other bleeding.  

Iron is needed to make       

haemoglobin, the protein in red 

blood cells that enables them   

to carry oxygen around the 

body. If the body doesn't have 

enough haemoglobin, the          

tissues and muscles won't        

get enough oxygen and won't 

be able to work effectively.  

The body will look pale in   

colour all over and look and   

feel physically fatigued with 

poor concentration. Headache 

and dizziness can occur as not 

enough oxygen can reach        

the brain. Blood vessels can        

swell, causing pressure and 

headaches.  

Breathing rate will change      

as the body tries to  get more 

oxygen. A shortness of breath 

is a common symptom. 

Essentials in your diet 

 

Vitamin C - be sure to include 

plenty of citrus fruits such as  

oranges and lemons, straw-

berries, blackcurrants, papaya 

and kiwi. Vegetable sources      

include brussel sprouts, kale, 

cauliflower and broccoli.  

For calcium and vitamin D, 

try to include some form of dairy 

such as milk, cheese or yoghurt, 

eat oily fish like tuna, mackerel 

and salmon, beef liver, eggs 

yolks and fortified breakfast      

cereals and include green 

vegetables such as broccoli, 

kale, cabbage, and sweet potato. 

Also include soy milk. 

Foods rich in iron source are 

shellfish like oysters, clams and 

mussels, liver and other organ 

meats like kidney and heart. 

Legumes beans, lentils chick-

peas, black beans, kidney beans 

and soybeans are a great source 

of iron, especially for those who 

are vegetarian. Spinach is a 

good source and is also rich in 

antioxidants carotenoids which 

is known to reduce inflammation. 

So boost your immunity     

system with good healthy eating. 

Stay hydrated and drink plenty 

of water. Your body will work 

and function at its best to ward 

off all as best it can. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
  

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Build up immunity

Xclusive! Katerina Neocleous

Panos Psaltis returns to the Greek music scene with the release of his new song Omorphia Mou. 

A passionate love ballad, that pulls at the heart strings and is sure to give you the feels! The           

self -penned track is his first official release with label Heaven Music.  

 

A piano, a guitar and the unique melodious voice of Nikiforos! If you're a fan you will certainly 

want to check out the singer’s most recent music endeavour - a live lounge session which you can 

enjoy in the comfort of your own home! Fresh from his most recent chart-topping single Ta Leme 

To Vradi, the popular performer has now released his first unplugged session via his YouTube      

channel Nikiforos TV - performing a trio of songs that include ONE's "Skepsou", Antonis Remos’ 

"Mia Anapnoi" and his own hit "Monos Mou".  

 

They are both huge music stars in their own right and have coached inspiring singers in the reality 

show The Voice Greece since 2016. It was only a matter of time before Elena Paparizou and Sakis 

Rouvas joined forces for a music collaboration! Etsi Einai I Fasi is a powerful duet that bubbles 

with love and heartbreak. Composed by Yiannis Christodoulopoulos, the track now officially          

released with its accompanying video clip, has already enjoyed three weeks in the Top 10 of the 

Official Greek Airplay Chart by Mediainspector, and promises to continue climbing the charts as 

one of the most shared songs on social media in recent weeks. 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! Until next time… x Mwah 
 

Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live radio shows: ‘Scandalous!' Tuesdays 

8-10pm and 'Ligo Prin To Mesimeri' Fridays 10am -12pm (GMT). Two hours of unadulterated 

Modern Greek hits live on LGR London 103.3 FM, Larnaca 93 FM and online at www.lgr.co.uk. 

If you would like your music or event featured or reviewed in Xclusive! Contact Katerina: via 

email: katsmusiq@gmail.com / or via all social media platforms: @katsmusiq



Eurovision Song Contest 2020 in  

Rotterdam is cancelled 

The Eurovision Song Contest, scheduled to take place in     

Rotterdam on May 16, has been cancelled due to the coronavirus 

crisis, organisers said Wednesday. 

The statement reads: 

It is with deep regret that we have to announce the cancella-

tion of the Eurovision Song Contest 2020 in Rotterdam. 

Over the past few weeks, we have explored many alternative 

options to allow the Eurovision Song Contest to go ahead. 

However, the uncertainty created by the spread of COVID-19 

throughout Europe – and the restrictions put in place by the    

governments of the participating broadcasters and the Dutch 

authorities - means the European Broadcasting Union (EBU) 

has taken the difficult decision to not continue with the live event 

as planned. The health of artists, staff, fans and visitors, as well 

as the situation in the Netherlands, Europe and the world, is at 

the heart of this decision. 

We are very proud that the Eurovision Song Contest has 

united audiences every year, without interruption, for the past 

64 years and we, like the millions of you around the world, are 

extremely saddened that it cannot take place in May. 

We ask some patience as we work through the ramifications 

of this unprecedented decision and patiently await further news 

in the coming days and weeks. During that time, we would like to 

pay tribute to all the Host Broadcaster team in the Netherlands 

and our 41 public service broadcasters who have worked so 

hard planning this year’s event. 
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Andrea Georgiou 

Celebrities battling 

Coronavirus 
 

It's become quite clear that 

COVID-19 doesn't care who you 

are or how many Instagram     

followers you have. With cases 

of coronavirus spreading, it was 

only a matter of time until it 

gripped the entertainment world.  

Since early March 2020, many 

of the biggest names in film, 

sports and politics have contrac-

ted the highly contagious virus, 

including one of the most beloved 

actors of a generation and his 

equally beloved wife.  

On March 11, Tom Hanks 

and Rita Wilson announced on 

Instagram that they had tested 

positive for the virus in Australia, 

where Tom was filming Baz 

Luhrman’s Elvis Presley biopic.  

“We felt a bit tired, like we had 
colds, and some body aches. 
Rita had some chills that came 
and went. Slight fevers too. To 
play things right, as is needed 
in the world right now, we were 
tested for the Coronavirus, and 
were found to be positive,” Tom 

wrote on Instagram.  

In a follow-up post, Tom said 

he and Rita were taking every-

thing “one-day-at-a-time.”  
Actor Idis Elba announced   

on Twitter he had also tested 

positive for coronavirus and told 

fans in a video that while he 

wasn’t showing symptoms, he 

is now in isolation. 

“This is serious. Now’s the 
time to really think about social 
distancing. Washing your hands,” 
Idris said on social media. 

In a Twitter Live video on 

Tuesday, he told followers he 

was notified last Friday that he 

had been in contact with some-

one who had tested positive. 

Because he was on location 

about to start filming a new 

project, it was imperative for him 

to be tested given that he could 

potentially expose many people 

on a film set. 

"We were really lucky to test 
very quickly because of the 
shortages of the test, but from 
my perspective it was the best 
thing to do because I was going 
to be around a lot of people 
starting this new film," he said. 

Idris said he immediately 

quarantined himself in his house 

on location and advocated for 

more testing being available. 

And while he is "generally      
feeling OK" with just a slight 

runny nose but no fever (one of 

the symptoms of the virus), the 

Luther actor said his asthma 

places him in the high-risk       

category given that coronavirus 

can affect the respiratory system.  

"I've had asthma all my life 
and catching corona was not           
on my bucket list at all," he 

joked. "But even my asthma is 
OK."  

On Monday, Canadian First 

Lady Sophie Trudeau announced 

she had contracted the virus. 

While her husband, Prime Minis-

ter Justin Trudeau, had not, he 

did self-quarantine.   

Former Bond girl Olga Kurylen-

ko revealed she too is “locked up 
at home” and has been for a week 

with a fever and fatigue, which 

are among the symptoms of the 

virus.  

Game of Thrones actor       

Kristofer Hivju also announced 

he tested positive for COVID-

19.  

Frozen 2 voice actress Rachel 

Matthew also announced she 

has contracted the virus.  
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Football and sport cancelled until further 
notice due to the coronavirus pandemic

All over the world several National foot-
ball associations have taken the drastic 
steps of cancelling all their league 
matches as a precaution to stop the 
spread of coronavirus.  
Also major and local sports globally  
have also been put on hold and can-
celled until further notice. 
All football games in Cyprus are sus-
pended until the end of March, as a 
precaution against the spread of the 
new coronavirus (COVID-19). 
 The decision came despite an ar-
rangement to broadcast all First Divi-
sion games by the Cyprus Broadcast-
ing Corporation (CyBC). 
According to a relevant announce-
ment, the Cyprus Football Association 
is constantly evaluating the situation 
and decided to immediately suspend 
all football events, of all categories and 
age groups. 
 The final decision was taken during 
an extraordinary meeting of CFA 
Board, after UEFA consulted with Cy-
prus authorities. 
The health of football players and all 

involved with football is a priority for 
CFA, the announcement notes. 
 Measures will be reviewed if deemed 
necessary, CFA says and calls all foot-
ball clubs to limit training and other ac-
tivities. 
The Greek Super League announced 
last Friday it had postponed this week-
end's playoffs until further notice due 
to the coronavirus. 
The Super League statement de-
scribed the situation as "a critical mo-
ment" and explained the move was 
about their "responsibility to limit the 
spread of Covid-19". 
Olympiakos topped the table at the end 
of the regular season with 66 points, 
14 ahead of second-placed title 
holders PAOK Thessaloniki.  
The two clubs are set to be joined by 
AEK Athens, Panathinaikos, OFI Crete 
and Aris Thessaloniki in a round-robin 
tournament to decide the league cham-
pion. 
A playoff was also scheduled for the 
bottom sides in the league to deter-
mine which club would be relegated. 

UEFA have officially decided to post-
pone the 2020 European Champion-
ship until the summer of 2021 due to 
the coronavirus pandemic decimating 
the football calendar. 
It has been decided that the showpiece 
Euros will now take place between 
June 11 to July 11 next year. 
During Tuesday's UEFA meeting which 
included a series of video conferences, 
it was decided to cancel this summer's 
showpiece football event - but the fate 
of this season's Champions League 
and the Europa League are still to be 
worked out. 
In a statement released on Tuesday 
afternoon, UEFA stated that the Euro 
2020 postponement was because they 
are giving priority to 'completing do-
mestic competitions' before admitting 
all club and national fixtures for both 
men and women 'have been put on 
hold until further notice'. 
The Premier League has been sus-
pended until April 4 and the EFL until 
April 3 at the earliest. 
The Scottish Professional Football 

League postponed all games ‘pending 
any Government order and/or further 
direction from the Scottish FA’. 
The Football Association announced it 
was “advising that all grassroots foot-
ball in England is postponed for the 
foreseeable future”. 
The Football Association of Ireland has 
suspended its leagues until March 29. 
England’s two friendlies later this 
month at Wembley, the Women’s 
Super League and FA Women’s 
Championship have been postponed 
by the FA. 
Wales’ international matches with Aus-
tria and the United States at the end 
of March are both called off. 
UEFA has announced all remaining 
last 16 Champions League and Europa 
League fixtures are postponed, as well 
as the quarter-final draws for both com-
petitions. 
In the community  KOPA League post-
poned games and the Watford Friendly 
League where Omonia Youth and AEK 
Youth play have also suspended all 
their fixtures till further notice. 

The Vanarama National League where 
Barnet play, the BetVictor League 
where Haringey Borough play have 
both cancelled their games as have 
the Spartan South Midlands League 
where New Salamis and St Pantelei-
mon play have postponed their games 
until further notice. 
UEFA has postponed Euro 2020 until 
next summer 
Other sporting events cancelled due 
to coronavirus, include EFL, golf’s 
Masters, boxing and England cricket 
tour 
British Boxing Board cancel all public 
shows until further notice, but will con-
sider fights behind closed doors 
The 2020 Grand National has been 
cancelled 
The rugby union and rugby league 
seasons have been suspended  
WWE confirm WrestleMania 36 is ON 
for April 5 – but at the Performance 
Center with no fans. Probably as we 
speak even more cancellations will be 
put into place.Its all precautionary ac-
tion to help stop the spread of the virus. 
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It is with immense sadness that we announce that our beloved Tommy 

passed away on Saturday 7th March 2020 

after a long and courageous battle with cancer. 

He was 49 years old and leaves behind his loving wife 

Nina Asprou-Mateides, step-daughter Estella and beloved 

son Rafael Thomas Mateides. 

A funeral service will be held at  

12 noon on Monday 30th March 2020 at  

St Demetrios Greek Orthodox Church  

2 Logan Road, Edmonton, London N9 0LP. 

After the service, he will be laid to rest in  

New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ. 

The wake will take place 

only at the cemetery  

It was Tommy’s wish that, instead of flowers, donations 

be made to the North London Hospice, 

who cared for and supported him so well in his final weeks. 

A donation box will be available at the church and wake 

for those who wish to make a contribution.

Thomas ‘Tommy’ Mateides

† DEATH ANNOUNCEMENT

Aδάμος Πάλμας Adam Palmas 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

We sadly announce the passing of 

Adam Palmas on Monday 2 March 

2020 at the age of 96.  Adam was a 

kind, loving person and adored by his 

family. 

He leaves behind his wife Loulla; 

daughters Litsa & Nikki; 2 sons-in-law: 

Martin & Jon; 2 grandchildren 

Stephanie & Maya; 2 great-grand -

children Savannah & Logan. 

The funeral will take place on Monday 

30 March 2020 at 12.00pm at the Greek 

Orthodox Church of St Mary, Trinity 

Road, Wood Green, London, N22 8LB 

followed by a burial at Enfield 

Crematorium, 405 Great Cambridge 

Road, Enfield, EN1 4DS at 2pm. 

There will be a donation box available 

at the church with all proceeds going to 

local charities. 

The wake will take place at the 

cemetery.  

For further information telephone: 

07958 192 405 or 020 8884 4569

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι 

απεβίωσε τη Δευτέρα 02.03.2020, 

ο Αδάμος Πάλμας σε ηλικία 96 ετών. 

Ο εκλιπών διακρινόταν για την ευγένειά 

του και έχαιρε αγάπης και εκτίμησης 

από όλους τους συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λούλλα, 2 κόρες: 

Λίτσα και Νίκη, 2 γαμπρούς: Martin και 

Jon, 2 εγγόνια: Stephanie και Maya, 

2 δισέγγονα:  Savannah και Logan. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 

30.03.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι 

από την Εκκλησία της Παναγίας, Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB 

και η ταφή στο Enfield Crematorium 

and Cemetery, Great Cambridge Road, 

Enfield, Middlesex, EN1 4DS η ώρα 

2.00μμ. 

H παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα 

δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Τηλ. 07958 192 405 / 020 8884 4569

(from Larnaca)(από τη Λάρνακα)
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.03.2020, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 10ον ετήσιο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας αδελφής και θείας 

Ειρήνης Νεοφύτου (Τσέρι)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Αδέλφια: Στέλλα και Λάμπρος, αδελφότεκνα, 

βαφτιστικοί: Κύπρος και Γρηγόρης και λοιποί συγγενείς.

Απεβίωσε την Τετάρτη 11.03.2020, ο Αναξαγόρας 

Χατζηγεωργίου (Χατζής) σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Γεωργία και Χριστάκη, 5 εγγόνια: 

Lee, Sam, Jack, Alex και Wills, 4 εγγόνια, 

συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία και η ταφή θα γίνουν το Σάββατο 

21.03.2020 και ώρα 12.30μμ στο Islington & St. 

Pancras Cemetery, 278 High Road, East Finchley 

N2 9AG. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές για το Lawnfield 

Care Home. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο: 

The Clissold Arms, Fortis Green, London N2 9HR 

από τις 1.30μμ.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Aναξαγόρας Χατζηγεωργίου (Χατζής)
(από τη Λευκωσία)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chrysostomi Georgi 

(from Kythrea) 
It is with great sadness that we announce, our beloved 

mother, grandmother and great-grandmother Chrysostomi 

Georgi from Kythrea, peacefully passed away on Tuesday 

10th March 2020 at the age of 84. 

She leaves behind her daughter Maria, daughter-in-law 

Irene, 5 grandchildren: Xenia, Leandro, Anna-Maria, Alex 

and Dominic and 1 great-granddaughter Zoe all of whom 

she adored. 

She was the matriarch of our family which she guided with 

love, compassion and understanding. 

We will be saying our goodbyes at 12:00 noon on Tuesday 

24.03.2020 at Hendon Crematorium, Holders Hill Road, 

London NW7 1ND.  Flowers can be sent to Demetriou & 

English, Myddleton Road, Bowes Park, London N22 8NG. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Συμεού 

(από την Αναφωτία) 
Απεβίωσε την Κυριακή 08.03.2020, σε ηλικία 69 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία σε νεαρή ηλικία και ήταν ο ιδιοκτήτης του 

Scott Arms Fish Bar στο Great Bar, Birmingham για 40 χρόνια. 

Αφήνει τη σύζυγο του Carol, 2 παιδιά: Αντρέα και Βασούλλα, τη νύφη 

του Yvonne, 4 εγγόνια: Elena, Gavriella και Thalia, τη μητέρα του 

Βασιλική από το Μαζωτό, τα αδέλφια του Σίμο, Μάριο και Γιαννάκη, τις 

νύφες του, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 25.03.2020 και ώρα 11.30πμ από την 

Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Station Road, Erdington 

Birmingham, B23 6UB και η ταφή στο Burial Site, Heath Lane Cemetery, 

Walsall Road, West Bromwich, B71 3HR. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Symeou 

(from Anaphotia, Cyprus) 
Passed away on Sunday 08.03.2020 at the age of 69. 

He came to England from a young age and he was the owner of Scott 

Arms Fish Bar in Great Barr, Birmingham for 40 years. 

He leaves behind his beloved wife Carol, 2 children: Andreas and 

Vasoulla and daughter-in-law Yvonne, 4 grandchildren: Elena, Michael, 

Gavriella and Thalia, his mother Vasilikki from Mazotos, brothers: Simos, 

Mario and Yiannaki, sisters-in-law and many nieces and nephews. 

The funeral will take place on Wednesday 25th March 2020 at 11.30am 

at Ss Constantine and Helen Greek Orthodox Church, Station Road, 

Erdington Birmingham, B23 6UB and the burial at Burial Site, Heath 

Lane Cemetery, Walsall Road, West Bromwich, B71 3HR. 

Instead of flowers there will be a donation box for charity. 

Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε ότι απεβίωσε την Πέμπτη 05.03.2020, ο πολυ- 

αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Αρτέμης σε ηλικία 75 ετών.  

Αφήνει τη σύζυγο του Άννα, τον αδελφό του, 4 παιδιά, εγγόνια, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 27.03.2020. 

Λόγω της Πανδημίας του ιού COVID19, για την ασφάλεια όλων, η κηδεία θα γίνει 

σε αυστηρά οικογενειακό περιβάλλον. 

Τηλέφωνο οικείων: 07725 598 536 Elena

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αρτέμης Κέκκος 
(από την Άσσια) 

Πάντα θα είσαι στην καρδιά 
και στη σκέψη μας.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και 

γιαγιάς 

Θεολογίας (Θεοφάνους) Μιχαήλ 
(Κάτω Πύργο Τηλλυρίας) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το North London 

Hospice, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 

μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο 

στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά: Δέσποινα, Ντίνος, Μιχάλης, Ντίνα, 

νύφη Βίκυ, γαμπροί: Ανδρόνικος και Κυριάκος, 

εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† NOTE OF THANKS

Not having yet recovered from the grief of the deathof our 

beloved and unforgettable mother and grandmother 

Theologia (Theofanous) Michael 
(Kato Pyrgos Tillirias) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for 

North London Hospice, sent all the lovely flowers, 

their condolences or participated in any other way 

to our deep grief. 

Children:  Despina, Ntino, Michalis και Ntina, 

daughter-in-law Vicky, sons-in-law: Andronikos and 

Kyriacos, grandchildren, great-grandchildren, 

and other relatives.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Kώστας Λεωνίδα 

(από την Κλήρου) 

Απεβίωσε την Τρίτη 10.03.2020, ο Κώστας Λεωνίδα σε ηλικία 

83 ετών. 

Αφήνει 4 παιδιά: Άνθη, Λία, Κατερίνα και Λούη, 12 εγγόνια, 

17 δισέγγονα συμπεριλαμβανομένων των 2 μικρών μας αγγέλων 

που απεβίωσαν. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 23.03.2020 και ώρα 11.30πμ από 

την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans 

Park, Hatfield, Cheshunt EN7 5AG και η ταφή στο Cheshunt 

Cemetery, Bury Green Road, Cheshunt EN7 5AG. 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι για να γιορτάσουμε τη ζωή του εκλιπόντος 

στο Cheshunt Golf Club, Park Lane, Cheshunt, EN7 6QD όπου θα 

δοθεί και η Παρηγοριά. 

Θα υπάρχει κουτί για εισφορές που θα δοθούν στο Dementia UK.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Costas Leonida 

(from Klirou, Cyprus) 

Costas Leonida, 83 years old from Klirou, passed away 

peacefully on Tuesday 10th March 2020. 

He leaves four children: Anthi, Lia, Katerina & Louis, 12 

grandchildren and 17 great-grandchildren, including our 2 little 

angels RIP. 

The Funeral will take place on Monday 23rd March 2020 

at 11.30am at The Twelve Apostles Greek Orthodox Church, 

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, AL9 6NG followed by 

the burial at Cheshunt Cemetery, Bury Green Road, Cheshunt 

EN7 5AG. Please feel welcome to come and celebrate Costas’s 

life at the Wake which will be held at Cheshunt Golf Club, Park 

Lane, Cheshunt, EN7 6QD. 

There will be a collection box for Dementia UK. 
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Γιώργος Μιχαήλ George Michael

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Friday 06.03.2020 at the 

age of 88. 

George Michael was born in Koma tou 

Yialou, Cyprus, and spent 15 years in 

Australia. 

In 1961 he return to Cyprus where he met his 

wife Despina, they married in 1962 and they 

came to England. 

He leaves 3 children: Michael, Maria and 

Zoe, 7 grandchildren: Andri, Christiana, 

Melissa, Thomas, George, Amelia and 

Yasmin (his grandson Louie passed away 

01.01.2020 at the age of 17), 2 great-

grandchildren: Thalia and Elara, his sister 

Ellou, relatives and friends. 

The funeral will take place on Tuesday 

31.03.2020 at 12.00 noon at the Greek 

Orthodox Church of St. John the Baptist,  

Wightman Road, London N8 0LY and the 

burial at Cheshunt Cemetery, Bury Green 

Road, Waltham Cross EN7 5AG.. 

Instead of flowers there will be a donation 

box for the British Heart Foundation. 

The wake will take place at the cemetery. 

Tel: 07960 863 049 

Απεβίωσε την Παρασκευή 06.03.2020, 

ο Γιώργος Μιχαήλ σε ηλικία 88 ετών. 

Ο εκλιπών έζησε στην Αυστραλία για 15 

χρόνια. Το 1961 επέστρεψε στην Κύπρο 

όπου συνάντησε τη σύζυγό του Δέσποινα. 

Παντρεύτηκαν το 1962, ήλθαν στο Λονδίνο 

και ευτύχισαν να αποκτήσουν 3 παιδιά, 

εγγόνια και 2 δισέγγονα. 

Αφήνει 3 παιδιά: Μιχάλη, Μαρία και Ζώη, 

7 εγγόνια: Άντρη, Χριστιάνα, Μελίσσα, 

Θωμά, Γιώργο, Αιμίλια και Yasmin, (ο 

εγγονός του Λούης απεβίωσε 01.01.2020 

σε ηλικία 17 ετών), 2 δισέγγονα: Θάλεια και 

Elara, την αδελφή του Ελλού, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 31.03.2020 

και ώρα 12.00 το μεσημέρι από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και η 

ταφή στο κοιμητήριο του Cheshunt, Bury 

Green Road, Waltham Cross EN7 5AG. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται 

εισφορές για το British Heart Foundation. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλέφωνο οικείων: 07960 863 049

(from Koma tou Yialou)(από την Κώμα του Γιαλού)

He was the last of the true gents. Was a fighter until 
the end. God rest your soul dad. God rest your soul 

papou. Sadly missed, in our hearts forever.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεωργία Χειμωνίδης 

(από το Τρίκωμο) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 02.03.2020, η αγαπημένη μας Γεωργία σε ηλικία 

81 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1958. 

Αφήνει 3 παιδιά: Αντώνη, Κύπρο και Κωνσταντίνο, 2 νύφες: Κατερίνα και 

Παναγιώτα, 5 εγγόνια: Έλενα, Νικόλα, Μαρίνα, Γεωργία και Γαβριέλλα, 

συγγενείς και φίλους. 

Ο σύζυγός της Βάσος Χειμωνίδης από την Πύλα, απεβίωσε 10.10.2017. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 08.04.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι από 

την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69a Westow Street, Upper 

Norwood, London SE19 3RW και η ταφή στο Streatham Park Cemetery 

9 Rowan Road, London SW16 5JG. 

Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για το Parkinson’s UK. 

Μην νιώσετε άσχημα εάν δεν μπορείτε να τιμήσετε τη μνήμη της με την 

παρουσία σας στην κηδεία, λόγω της Πανδημίας του κορωνοϊού. 

Τηλ. οικείων: 020 8764 2187

A heartfelt message from the family: 

The family is very aware that friends and relations will want 

to pay their respects to our mother, but, by now everyone is 

conscious of the serious risks and consequences 

associated with the Coronavirus. Please do not feel bad if 

you decide not to attend the funeral because you are 

anxious about the current associated health risks. We fully 

understand but health is the priority. We know your thoughts 

will be with us on the day. 

Another service will be arranged when conditions permit 

where we can remember and pay respects. 

Instead of flowers, donations to Parkinson's UK will be 

welcomed. 

Full details can be found at 

https://georginachimonides.muchloved.com/

Announcement: 

The Funeral of Niki Michaelides 

It is with great sadness and regret that the family of Niki Michaelides 

have taken the decision to cancel the wake following Niki’s burial, in 

light of this week’s advice regarding managing our health during the 

growing Coronavirus episode.  

The church service and burial will still go ahead as planned at 12.30pm 

on Monday 23rd March 2020, at the Greek Orthodox Church of St John 

the Baptist, Wightman Road, London, N8 0LY, followed by the burial at 

New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ.  

Flowers can be sent for Niki to 37 Park Ridings, London N8 0LB, 

to arrive between 9.30 and 11.30am.  

The family plan to hold a memorial celebration of Niki’s life once the 

current situation is resolved, hopefully in February of next year on the 

anniversary of her passing.  We know that Niki would never want to 

cause anxiety amongst the family and friends she held so dear.  

We will come together in celebration of her life at a better time. 

Thank you 

Aνακοίνωση: 

Η κηδεία της Νίκης Μιχαηλίδη 

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια της Νίκης Μιχαηλίδη, σας ανακοινώνει 

ότι η Παρηγοριά, θα ακυρωθεί λόγω της επιδημίας του Κορωνοϊού. 

Η κηδεία θα γίνει τη  Δευτέρα  23.03.2020 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 

N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, London N11 1JJ. 

Τα λουλούδια να αποστέλλονται στο 37 Park Ridings, London 

N8 0LB, από τις 9.30πμ μέχρι τις 11.30πμ. 

Η οικογένεια σκέφτεται να τελέσει το 1ον ετήσιο μνημόσυνο και να 

γιορτάσει τη ζωή της εκλιπούσας, τον Φεβρουάριο του 2021 όπου 

θα υπάρξουν καλύτερες μέρες, χωρίς την Πανδημία του κορωνοϊού, 

γνωρίζοντας ότι η Νίκη δεν θα ήθελε να αγχώσει την οικογένεια και 

τους φίλους που αγαπά. 

Σας ευχαριστούμε
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λοΐζος Χριστοδούλου 

(από τον Κάμπο) 

Απεβίωσε την Κυριακή 08.03.2020, ο αγαπημένος μας πατέρας, 

παππούς και αδελφός Λοΐζος Χριστοδούλου σε ηλικία 87 ετών. 

Αφήνει 2 παιδιά: Χρύσω και Νίκο, 6 εγγόνια: Alexander, Stephanie, 

Sophia, Andreas, Louis and Elena, τον αδελφό του Μωϋσή, συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 26.03.2020 και ώρα 10.30πμ από την 

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και θα υπάρχει κουτί για εισφορές που 

θα δοθούν στο Alzheimer’s Society UK. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Demetriou & 

English, Funeral Directors Ltd, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, 

London N22 8NG - Tel: 020 8889 9888. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Loizos Christodoulou 

(from Kambos, Cyprus) 

Our beloved father, grandfather and brother passed away on Sunday 

08.03.2020 at the age of 87. 

He leaves behind his daughter Chriso, son Nicos, 6 grandchildren 

Alexander, Stephanie, Sophia, Andreas, Louis and Elena, brother Moisis 

and family and friends.  

The funeral will take place on Thursday 26 March 2020 at 10.30am at 

the Greek Orthodox Church of St. Catherine, Friern Barnet Lane, London 

N20 0NL and the burial at New Southgate Cemetery. Flowers are 

welcome and there will also be a collection in support of the Alzheimer’s 

Society UK.  

For more information: Demetriou & English, Funeral Directors Ltd,  

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG - 

Tel: 020 8889 9888.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας και 

γιαγιάς 

Αλίκης Πανίκκου 
(Λάπηθο) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 

στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Cancer Research, 

κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύ-

ματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στο 

βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά: Georgette, Sidney και Michael, 

γαμπρός Haryy, εγγόνια, δισέγγονα, 

τρισέγγονο, και λοιποί συγγενείς.

† NOTE OF THANKS

Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable mother 

and grandmother 

Aliki Panikkou 

(from Lapithos) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations for the Cancer 

Research, sent all the lovely flowers, their condolences 

or participated in any other way to our deep grief. 

Children: Georgette, Sidney and Michael, 

son-in-law Harry, grandchildren, great- 

grandchildren and great-great-grandchild.

Ο Παντελής, από τα πρώτα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, υπήρξε μέντορας για πάρα πολλούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς 

ερευνητές. Ήταν ένας εργατικός και γενναιόδωρος συνάδελφος.  Σε όλες του τις αποφάσεις είχε 

γνώμονα πάντα το καλό του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής καθώς και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα. 

΄Ελαβε το Πτυχίο Μαθηματικών από το University of New Hampshire (1977).  Ακολούθησε 

μεταπτυχιακές σπουδές στο UCLA, ΗΠΑ, όπου έλαβε το δίπλωμα Μάστερ (Μ.Α., 1980) και στη 

συνέχεια το διδακτορικό του δίπλωμα από το University of Arizona, ΗΠΑ (Ph.D., 1989).  

Εργάστηκε στην εταιρεία Farmers Insurance Group ως Actuarial Analyst και δίδαξε στο University 

of Arizona (Επίκουρος Καθηγητής, 1989-1991), και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Επίκουρος 

Καθηγητής 1991-1994, Αναπληρωτής Καθηγητής 1994-2004, Καθηγητής από 2004). 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στις Ομάδες Lie, στα Χαμιλτονιανά Συστήματα, στη 

Διαφορική Γεωμετρία και στη Θεωρία Αριθμών. Δίδαξε αρκετά μαθήματα σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων 

σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής με τα Τμήματα Μαθηματικών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίου Poitiers, Γαλλίας. Ο Παντελής, διετέλεσε επίσης 

Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. Η απώλεια του Παντελή Δαμιανού αφήνει 

δυσαναπλήρωτο κενό στους οικείους του, την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και την κοινωνία. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς 

την οικογένεια του εκλιπόντος. Οι σημαίες του Πανεπιστημίου Κύπρου κυματίζουν μεσίστιες από 

σήμερα έως και την ημέρα τέλεσης της κηδείας ως ένδειξη πένθους.  Η εξόδιος ακολουθία θα 

τελεστεί σήμερα Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2020, στις 2.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Απ. Βαρνάβα και 

Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου στη Δασούπολη.

Απεβίωσε ο Παντελής Δαμιανού † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Καραγιάννη 

(από τις Μάνδρες Αμμοχώστου) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θρηνεί για τον θάνατο του Καθηγητή του Τμήματος 

Μαθηματικών και Στατιστικής, Παντελή Δαμιανού.  Ο Παντελής Δαμιανού απεβίωσε σε 

ηλικία 67 ετών, μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο, δίνοντας δύναμη και παράδειγμα 

στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. 

Το Πανεπιστήμιο έχασε ένα πολύτιμο μέλος της κοινότητάς του με σημαντική συνεισφορά 

στο επιστημονικό του πεδίο, στην Πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη 

κοινωνία.

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με βαθυτάτη, κατ’ άνθρωπον, θλίψη, αλλά, και με την προσδοκία της 

Αναστάσεως, αναγγέλλεται από την οικογένεια του και την Κοινότητα 

Αγίου Γεωργίου Kingston-upon-Thames, η προς Κύριον εκδημία του, 

αείμνηστου πλέον, Σάββα Καραγιάννη, συζύγου, πατέρα και παππού, 

επί μακρά σειρά ετών διατελέσαντος Προέδρου, Επιτίμου Προέδρου και 

Γενικού Συμβούλου της ως άνω Κοινότητος, επίσης δε, διαπρεπούς 

Ομογενούς με τεράστια, πολυσχιδή προσφορά στην Ελληνοκυπριακή 

κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Η εκδημία του μακαριστού Άρχοντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 

επισυνέβη την παρελθούσα Καθαρά Δευτέρα, 02.03.2020.  

Η Εξόδιος ακολουθία  ωρίσθηκε για σήμερα  Πέμπτη,19-3-2020, στις 

12.00 το μεσημέρι, στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Kingston, όπου, αμέσως 

μετά την ταφή στο Κοιμητήριο Putney Vale, η οικογένεια θα δεξιωθεί 

όσους θα τιμήσουν με την παρουσία τους τον μεγάλο αυτόν Άνδρα. 

Επιθυμία, δε, της οικογένειας του εκλιπόντος στη μνήμη του, η προσφο- 

ρά ανθέων ή εισφορών στην Κοινότητα. 

Η σύζυγος Βασιλική, Τα τέκνα:  Άκης και Γιαννάκης, νύφες: Εύα και 

Σάντρα, Τα εγγόνια:  Χλόη, Βασιλική, Άρης, Σοφία, Λουΐζα, 

ο Ανηψιός Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος, 

οι λοιποί συγγενείς και Σύσσωμος η Κοινότης Αγίου Γεωργίου.
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