
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 26 MAΡΤΙΟΥ 2020  |  ETOΣ 45ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2355 |  £1

   Ο Λευκός Οίκος και η αμερικα-
νική Γερουσία έκλεισαν τη νύχτα 
της Τρίτης προς Τετάρτη μια 
"ιστορική" συμφωνία, κατέληξαν 
σε ένα σχέδιο γιγαντιαίων δια-
στάσεων με στόχο να ανακάμψει 
η αμερικανική οικονομία...           
                        Σελ 7

Ιστορική  συμφωνία
Η ενδοξότερη Ημέρα του  
Σύγχρονου Ελληνισμού 

Εορτάζουμε αυτές τις δύσκο-
λες μέρες για την ανθρωπό-
τητα, με  εθνική υπερηφάνεια 
την επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821, την παλιγγενεσία των 
Ελλήνων...                  Σελ 10

Eπέτειος Ελληνικής Eπανάστασης Αλλαγή ώρας

ΑNABOΛΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
KΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

2020  
λόγω Kορωνοϊού

σελ 2

 Ρυθμιστικές αρχές για την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμβολίου για τον COVID-19  (ΣΕΛ 7)

 Νick Antoniou analyses the  
government’s support for business and 

individuals to reduce the financial  
impact of the Coronavirus Pandemic σελ 14

Kύπρος: Μεγαλώνει συνεχώς η μαύρη λίστα  (ΣΕΛ 4)

Τα ξημερώματα της Κυριακής 
29 Μαρτίου 2020, όπως κάθε 
χρόνο, τίθεται σε εφαρμογή η 
θερινή ώρα και βάζουμε τους 
δείκτες των ρολογιών μία ώρα 
μπροστά. Δηλαδή κατά η ώρα 
1:00π.μ η ώρα θα γίνει 2:00π.μ  
                                     Σελ 8        

Κορωνοϊός: «Σε κατ΄οίκον περιορισμό» το Ηνωμένο Βασίλειο (ΣΕΛ 3)

COVID-19 - Όλoς ο πλανήτης 
σε περιορισμό

COVID-19 - Όλoς ο πλανήτης 
σε περιορισμό
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Καθώς συνεχίζεται σε παγκόσμια κλίμακα, καί δή καί 

ἐπιτείνεται, ἡ κρίσις τοῦ κορωνοϊοῦ, τό Οἰκουμενικό 

Πατριαρχεῖο παρακολουθεῖ τήν κατάστασι μέ ὑψηλό αἴσθημα 

εὐθύνης ἔναντι τῶν πιστῶν του καί ἔναντι ὅλων ἀνεξαιρέτως 

τῶν ἀνθρώπων καί, σέ συνέχεια τοῦ Ἀνακοινωθέντος τῆς 

11ης Μαρτίου ἐ. ἔ., κατόπιν συσκέψεως τῶν Ἱεραρχῶν του 

στήν Πόλη, ἀνακοινώνει τά ἑξῆς: 

1) Ἐπαναλαμβάνει μέ ἔμφασι τήν ἔκκλησί του πρός ὅλους νά 

περιορίσουν στό ἐλάχιστο τίς ἐξόδους καί τίς μετακινήσεις 

τους καί νά μένουν στά σπίτια τους, γιά τή δική τους προφύλαξι 

καί γιά τήν προστασία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου. 

2) Ἐξαίρει τό πνεῦμα αὐτοθυσίας μέ τό ὁποῖο ἐργάζονται οἱ 

ὑπεύθυνοι στόν τομέα τῆς ὑγείας καί τούς ἐκφράζει τήν 

εὐγνωμοσύνη του, τόσο γιά τίς ὑπεράνθρωπες καί 

ἐξαντλητικές προσπάθειές τους νά βοηθήσουν τούς πάσχο-

ντας συνανθρώπους, ὅσο καί γιά τόν κίνδυνο τόν ὁποῖο ἐν 

γνώσει τους διατρέχουν, συγχρωτιζόμενοι μέ τούς προσβλη-

θέντες ἀπό τόν ἰό covid 19.  

3) Ὑπογραμμίζει τήν ἀνάγκη νά ὑπακούουν ὅλοι στίς 

ἀποφάσεις καί ἐντολές τῶν ἁρμοδίων ὑγειονομικῶν ἀρχῶν 

γιά τό κοινό καλό. 

4) Σε συνέχεια τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων πού ἤδη πῆραν 

μερικές ἐπαρχίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σήμερα γενι-

κεύεται γιά ὅλες τίς ἐπαρχίες του ἡ ἐκκλησιαστική ἀπόφασις 

καί ἐντολή νά ἀνασταλοῦν ὅλες οἱ θρησκευτικές ἱερουργίες, 

ἐκδηλώσεις καί τελετές, μέχρι τέλους Μαρτίου, ἐκτός ἀπό τήν 

προσωπική προσευχή τῶν Χριστιανῶν στούς ναούς πού θά 

παραμείνουν ἀνοικτοί ὅπως μέχρι τώρα. Ἡ ἀπαγόρευσις αὐτή 

θά ἀναθεωρηθῇ ἀργότερα, σύμφωνα μέ τήν ἐξέλιξι τῆς παν-

δημίας πού προκάλεσε ὁ ἰός. 

5) Στά ἁπανταχοῦ Πατριαρχικά καί Σταυροπηγιακά Μοναστή-

ρια θά τελοῦνται κανονικά οἱ ἱερές ἀκολουθίες ἀπό τίς 

Ἀδελφότητές τους, δέν θά γίνωνται ὅμως δεκτοί προσκυνηταί 

ἐκ τοῦ κόσμου. 

6) Μέσα σ᾿ αὐτά τά πλαίσια, ἀναστέλλεται μέχρι νεωτέρας 

ἀποφάσεως καί ἡ λειτουργία τῶν Πατριαρχικῶν Γραφείων 

στό Φανάρι, ὅπου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ κληρικοί 

τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς θά τελοῦν τίς νενομισμένες ἱερές 

ἀκολουθίες καί θά προσεύχωνται, γιά ὅλο τόν κόσμο καί γιά 

τήν ταχεῖα παρέλευσι τῆς δοκιμασίας. 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας 

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΑNABOΛΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΡΑΣΙΟΥ 2020

Όλα ξεκίνησαν  το 1982 όταν η Διαχειριστική 

Επιτροπή, με επικεφαλής τον τότε διευθυ-

ντή της εφημερίδας   Κυριάκο Τσιούπρα, 

άρχισαν να ασχολείται με διάφορους τρό-

πους αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

οικονομικών προβλημάτων που ταλάνιζαν 

την εφημερίδα. Μετά από την αρχική ιδέα 

που έθεσε ο Ανδρέας Τσιαλούφας λέγοντας 

την ατάκα «γιατί όχι ένα παζάρ!», άρχισαν 

οι συζητήσεις και το πρώτο Παζάρ βρέθηκε 

στην διαδικασία οργάνωσης του. Επρόκειτο 

για μόνο μια μέρα στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο, το στέκι όλων των Κυπρίων του 

Λονδίνου. Mε πολύ μεράκι και σκληρή δου-

λειά το πρώτο παζάρι, στέφθηκε με επιτυ-

χία, καθώς η κοσμοσυρροή αλλά και τα 

έσοδα, ήταν πολύ πέραν του αναμενόμε-

νου, ενώ κανένας δεν είχε μείνει παραπο-

νεμένος. Η εξαιρετική επιτυχία του παζάρ 

από την πρώτη απόπειρα, έδωσε στους 

διοργανωτές τροφή για πολλές σκέψεις και 

νέες ιδέες για βελτίωση του. Έτσι χρόνο με 

το χρόνο, όλο και κάτι προστίθετο στην 

διοργάνωση, περισσότερα προϊόντα, μεγα-

λύτερη ποικιλία, καλύτερη ποιότητα, πιο ξέ-

φρενη διασκέδαση και σιγά σιγά από μια 

απλή ιδέα, το παζάρ μετονομάστηκε σε Φε-

στιβάλ Κυπριακού Κρασιού και έγινε ολό-

κληρος θεσμός, ενώ πλέον αποτελεί την 

μεγαλύτερη εκδήλωση Κυπρίων στο εξω-

τερικό. 

Μετά το κοινοτικό κέντρο, καθώς ο κόσμος 

που ακολουθούσε το φεστιβάλ αυξανόταν, 

η διοργάνωση άρχισε να γίνεται στο Αle-

xandra Palace ενώ τα τρία τελευταία χρόνια 

στο Lee Valley. 

38 ολόκληρα χρόνια τώρα, οι δυσκολίες 

που προέκυψαν στις διαδικασίες διοργά-

νωσης του φεστιβάλ του κρασιού, ήταν αμέ-

τρητες, τόσο στις επιλογές αλλαγής χώρου 

που προέκυψαν, η οικονομική στήριξη που 

χρειαζόταν για την προετοιμασία του φεστι-

βάλ, όσο και η επιλογή των καλλιτεχνών 

που αρκετές φορές υπήρξαν δυσκολίες και 

έκτακτες αλλαγές. Παρόλα αυτά, πάντα με 

την βοήθεια της παροικίας, εθελοντών αλλά 

και από διάφορους φορείς και υπουργεία 

από την Κύπρο, κατάφερναν το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα. Άλλωστε και για αυτό 

πολλοί αξιωματούχοι από την Κύπρο έδιναν 

το παρών τους κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ. 

 Αν και η οργανωτική επιτροπή και οι συ-

ντελεστές του Φεστιβάλ Κυπριακού Κρα-

σιού,  άρχισαν και φέτος νωρίς τις διαδικα-

σίες για να προσφέρουν άλλη μια χρονιά 

την καλύτερη δυνατή διασκέδαση στον κό-

σμο που ακολουθεί το Φεστιβάλ όλα αυτά 

τα χρόνια, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα πρό-

βλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπι-

στεί. Δυστυχώς αυτή την χρονιά η πανδημία 

που μαστίζει τον πλανήτη μας και έχει φέρει 

τον θάνατο σε πολλές χιλιάδες συνανθρώ-

πους μας είναι κάτι που δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε. Έτσι το φεστιβάλ του κρασιού 

αναβάλλεται για φέτος και ευχόμαστε του 

χρόνου με υγεία να ξαναβρεθούμε όλοι 

μαζί, στον ίδιο χώρο να διασκεδάσουμε να 

χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να φάμε 

και να πιούμε γεύσεις από την Κυπριακή 

παράδοση. Έτσι «θεού θέλοντος και καιρού 

επιτρέποντος», δίνουμε ραντεβού τον Μάιο 

του 2021.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

“Ιστορικό” , “κεραυνός εν αιθρία” , “αδιανόητο” 

– είναι οι χαρακτηρισμοί της Daily Mail για το  

διάγγελμα του Βρετανού πρωθυπουργού. Ο 

Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε την επιβολή αυστη-

ρότερων περιορισμών με στόχο την επιβράδυνση 

της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.  

Οι  πολίτες μπορούν να βγαίνουν από το σπίτι 

τους μόνο για να αγοράζουν τρόφιμα, να μετα-

βαίνουν στους χώρους εργασίας τους, για ανά-

γκες ιατρικής φροντίδας ή για σωματική άσκηση. 

Ο Μπόρις Τζόνσον επίσης ανακοίνωσε την 

απαγόρευση της διεξαγωγής συναθροίσεων, γά-

μων και άλλων εκδηλώσεων, το κλείσιμο των κα-

ταστημάτων και παιδικών χαρών. 

Όλα τα καταστήματα που πωλούν μη αναγκαία 

προϊόντα θα κλείσουν, μαζί με βιβλιοθήκες και 

χώρους λατρείας,  ενώ απαγορεύονται όλες οι 

κοινωνικές εκδηλώσεις. 

«Τα περιοριστικά μέτρα κατά πάσα πιθανότητα 

θα ισχύσουν για πολύ μεγαλύτερο διάστημα από 

την αρχική περίοδο των τριών εβδομάδων που 

ανέφερε ο πρωθυπουργός» , γράφει η Daily Mail.   

Για την Daily Telegraph το διάγγελμα του Τζόν-

σον σηματοδοτεί “το τέλος της ελευθερίας”. H ζο-

φερή τηλεοπτική ανακοίνωση του πρωθυπουρ-

γού προκάλεσε σοκ,  αλλά ήταν αναμενόμενη 

μετά την εκτίμηση των ειδικών ότι το εθνικό σύ-

στημα υγείας θα κατέρρεε εάν δεν επιβάλλονταν   

αυστηρότερα μέτρα αμέσως, σημειώνει η Tele-

graph.     

Ο Sun θεωρεί ότι με την απόφαση του Βρετα-

νού πρωθυπουργού το Ηνωμένο Βασίλειο τίθεται 

σε κατ΄οίκον περιορισμό τουλάχιστον για τρεις 

εβδομάδες.  Το ταμπλόιντ 

επισημαίνει ότι τα αστυνο-

μικά πρόστιμα για τα άτομα 

που δεν συμμορφώνονται με τα νέα μέτρα θα 

μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και  £ 1.000 . 

«Μετά το διάγγελμα η Βρετανία έχει κατεβάσει 

τα ρολά», διαβάζουμε στους Financial Times. 

Τα δρακόντεια μέτρα επιβλήθηκαν έπειτα από τις 

αυξανόμενες πιέσεις πολλών ημερών για αυστη-

ρότερους περιορισμούς στις μετακινήσεις των 

πολιτών, αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.  Η νο-

μοθεσία έκτακτης ανάγκης που 

αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή 

των Πέμπτη το βράδυ θα επιτρέ-

ψει την επιβολή προστίμων σε 

όσους παραβιάζουν τους κα-

νονισμούς , προσθέτει η εφημερίδα. 

«Ο Τζόνσον τελικά αποφάσισε να περιορίσει 

τις μετακινήσεις των πολιτών αφού αντιμετώπισε 

το ενδεχόμενο ανταρσίας από μέλη του υπουργι-

κού συμβουλίου», μας ενημερώνει η εφημερίδα i . 

Σύμφωνα με τη Metro , τα νέα μέτρα είναι είναι 

μια δραματική κλιμάκωση της προσπάθειας για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. 

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ιδιαίτερα την εκτίμηση 

του Βρετανού πρωθυπουργού ότι – «πρόκειται 

για τη μεγαλύτερη απειλή που έχει δεχτεί η χώρα 

εδώ και δεκαετίες». 

Ο Μπόρις Τζόνσον αποφάσισε να προχωρήσει 

στη λήψη νέων αυστηρότερων μέτρων και να το-

νίσει ότι η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανά-

γκης αφού πρώτα πολλοί τον επέκριναν για τα 

ασαφή μηνύματα που είχε στείλει τις τελευταίες 

μέρες στο κοινό για το τι πρέπει να κάνει , υπο-

γραμμίζει η εφημερίδα The Guardian.    

H απόφαση του πρωθυπουργού σημαίνει ότι 

στη χώρα έχει επιβληθεί σχεδόν ο απόλυτος απο-

κλεισμός , τονίζουν οι Times.  

 

Κορωνοϊός : «Σε κατ΄οίκον περιορισμό» το Ηνωμένο Βασίλειο

Kορωνοϊός Βρετανία ΤεχνολογίαΥγεία

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την 

πρώτη ηλεκτρική λεωφόρο φόρ-

τισης των αυτοκινήτων στον 

δρόμο, μετά από συνεργασία 

της Siemens με το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Γουέστμινστερ. 

Εδώ και αρκετό καιρό έχει γίνει 

γνωστό το πλάνο της κυβέρνη-

σης του Ηνωμένου Βασιλείου να 

απαγορεύσει την κυκλοφορία 

των αυτοκινήτων με κινητήρες 

εσωτερικής καύσης σε όλες τις 

χώρες της και να επιτρέψει μόνο 

τα ηλεκτρικά από το 2035 και 

μετά. 

Μπορεί να απέχουμε ακόμα 15 

χρόνια μέχρι τότε, όμως για να 

είναι όλα έτοιμα, το πρώτο βήμα 

έγινε από φέτος, εν έτει 2020.  

  Η εν λόγω συνεργασία έφερε 

24 νέα σημεία φόρτισης των 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Λε-

ωφόρο Σάδερλαντ, W9, όπου οι 

λάμπες του δρόμου μετατράπη-

καν σε φορτιστές. Μάλιστα, συ-

νολικά εγκαταστάθηκαν 296 λά-

μπες, που θα φορτίζουν τα 

κινούμενα οχήματα με ηλεκτρικά 

μοτέρ, εκ των οποίων οι 196 

αποτελούν εγκατάσταση της 

Siemens. 

  Επίσης, το πρότζεκτ δε θα μεί-

νει εκεί, καθώς θα γίνουν άλλες 

33 εγκαταστάσεις λαμπτήρων-

φορτιστών σε άλλους δύο δρό-

μους μέχρι το καλοκαίρι. Ταυτό-

χρονα, το καλοκαίρι το Ηνωμένο 

Βασίλειο θα αποκτήσει και τον 

πρώτο αυτοκινητόδρομο, ο 

οποίος θα έχει σταθμούς απο-

κλειστικά για τη φόρτιση των 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

  Από εκεί και πέρα, η νέα αυτή 

ηλεκτρική λεωφόρος αναμένεται 

να βοηθήσει πολύ κόσμο, κα-

θώς η πάροχος του δικτύου 

φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

του Ηνωμένου Βασιλείου, Pod-

Point, εκτιμά ότι το 40% των 

σπιτιών δεν έχει πάρκινγκ.

Απαγόρευση μετακινήσεων με 
συγκεκριμένες εξαιρέσεις επέ-
βαλε από το βράδυ της Δευτέρας 
ο Μπόρις Τζόνσον στη Βρετανία. 
Με διάγγελμά του από την Ντά-
ουνινγκ Στριτ ο Βρετανός πρω-
θυπουργός είπε ότι «έχει έρθει η 
ώρα όλοι να κάνουμε περισσό-
τερα». 
Είπε ότι έχει μία «απλή οδηγία» 
για όλους: «μείνετε σπίτι». 
Οι εξαιρέσεις που ισχύουν είναι 
οι εξής: έξοδος για αγορά ανα-
γκαίων ειδών, δηλαδή τροφίμων 
και φαρμάκων, όσο πιο αραιά γί-
νεται, έξοδος για μία μορφή 
άσκησης την ημέρα, όπως τρέ-
ξιμο, περπάτημα ή ποδήλατο, 
κατά μόνας ή με μέλη της οικο-
γένειας, έξοδος για ιατρικές ανά-
γκες ή για φροντίδα ευάλωτων 
συμπολιτών και έξοδος για με-
τάβαση στην εργασία, αλλά μόνο 
αν είναι απολύτως αναγκαίο και 
αν η εργασία δεν μπορεί να γίνει 
από το σπίτι. 
«Αν δεν ακολουθείτε τις οδηγίες, 
η αστυνομία θα έχει την εξουσία 

να τις εφαρμόσει, με πρόστιμα 
και διάλυση συναθροίσεων», 
είπε κ. Τζόνσον. 
Επίσης, ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός ανακοίνωσε ότι για την 
εφαρμογή των μέτρων κλείνουν 
όλα τα είδη καταστημάτων πλην 
εκείνων που πωλούν τρόφιμα και 
φάρμακα, κλείνουν οι βιβλιοθή-
κες, οι χώροι λατρείας, οι παιδι-
κές χαρές και τα υπαίθρια γυμνα-
στήρια, απαγορεύονται οι 
συναθροίσεις άνω των δύο ατό-
μων, των μελών του ίδιου νοικο-
κυριού εξαιρουμένων, ακυρώνο-
νται όλες οι κοινωνικές 
εκδηλώσεις πλην κηδειών, ενώ 
τα πάρκα θα μείνουν ανοιχτά για 
την ατομική άσκηση, αλλά θα 
διαλύονται οι συναθροίσεις 
Όπως σημείωσε ο κ. Τζόνσον, 
κανένας πρωθυπουργός δε θέλει 
να εφαρμόσει τέτοια μέτρα, αλλά 
είναι ζωτικής σημασίας να περιο-
ριστεί η εξάπλωση του κορω-
νοϊού για να μπορέσει το εθνικό 
σύστημα υγείας NHS να αντα-
ποκριθεί. 
Τα μέτρα θα επανεξεταστούν σε 
τρεις εβδομάδες, ώστε να εκτι-
μηθεί αν θα είναι επιτρεπτό να 
χαλαρώσουν. 
«Ο δρόμος θα είναι δύσκολος και 
δυστυχώς ζωές θα χαθούν», ση-
μείωσε ο Μπόρις Τζόνσον. 
Πρόσθεσε πάντως ότι επιταχύ-
νονται οι προσπάθειες για εύ-
ρεση φαρμάκων και παρασκευή 
εμβολίου κατά του κορωνοϊού. 

Υπό αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης Η πρώτη ηλεκτρική λεωφόρος φόρτισης  
 στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το άνοιγμα ενός προσωρινού 
νοσοκομείου με δύο πτέρυγες 
συνολικής χωρητικότητας 4.000 
ασθενών, προανήγγειλε ο 
Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ. 
Το νοσοκομείο θα στηθεί στον 
εκθεσιακό χώρο Excel στο ανα-
τολικό Λονδίνο, χώρο που κάθε 
χρόνο φιλοξενεί, μεταξύ άλλων, 
την Παγκόσμια Τουριστική Έκ-
θεση του Λονδίνου και αναμέ-
νεται να είναι έτοιμο την ερχό-
μενη εβδομάδα. 
Η μετατροπή του χώρου θα γί-
νει με τη συνδρομή του στρατού 
και με βάση υποδείξεις γιατρών 
του εθνικού συστήματος υγείας 
NHS. 
Ο κ. Χάνκοκ, που έκανε την 
Τρίτη την καθιερωμένη ενημέ-
ρωση για τα μέτρα κατά του κο-
ρωνοϊού, ανακοίνωσε επίσης 
ότι 11.788 γιατροί και νοσηλευ-
τές που πρόσφατα συνταξιοδο-
τήθηκαν έχουν ανταποκριθεί 
στην έκκληση της κυβέρνησης 
για εκ νέου ενεργοποίησή τους 
στο NHS. 
5.500 τελειόφοιτοι γιατροί και 
18.700 τελειόφοιτοι νοσηλευτές 
θα τεθούν επίσης στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου στα νοσο-
κομεία. 
Ο κ. Χάνκοκ είπε επίσης ότι η 
κυβέρνηση θέλει να δημιουργή-
σει μία ομάδα 250.000 υγιών 
εθελοντών για να συνδράμουν 

το NHS στην υποστήριξη των 
ευάλωτων πολιτών. 
Κληθείς να σχολιάσει τις εικόνες 
συνωστισμού στον υπόγειο σι-
δηρόδρομο του Λονδίνου ακόμα 
και μετά τις οδηγίες για περιο-
ρισμό των μετακινήσεων, ο 
υπουργός σχολίασε ότι θα πρέ-
πει να αποκατασταθεί η συχνό-
τητα των συρμών που έχει μει-
ωθεί από τον αρμόδιο 
οργανισμό συγκοινωνιών του 
δήμου του Λονδίνου. 
Απαντώντας, το γραφείο του 
δημάρχου του Λονδίνου δή-
λωσε ότι ο δήμαρχος έχει πει 
πολλές φορές στην κυβέρνηση 
ότι σχεδόν το 1/3 του προσω-
πικού των αστικών συγκοινω-
νιών είναι σε απομόνωση λόγω 
συμπτωμάτων των ιδίων ή με-
λών της οικογένειάς τους, άρα 
δεν μπορούν να αυξηθούν τα 
δρομολόγια. 
Ο δήμαρχος καλεί αντίθετα την 
κυβέρνηση να δώσει εντολή 
διακοπής εργασίας για όσους 
απασχολούνται σε μη κρίσιμα 
επαγγέλματα και να ανακοινώ-
σει μέτρα οικονομικής εξασφά-
λισης των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών και των ωρομίσθιων 
υπαλλήλων, ώστε να μη χρει-
άζεται να διακινδυνεύουν την 
υγεία τους και την υγεία των άλ-
λων στα μέσα συγκοινωνίας.

Προσωρινό νοσοκομείο 4.000 ασθενών 
στήνει η βρετανική Κυβέρνηση 
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Μεγαλώνει συνεχώς η μαύρη λίστα  
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΡΗΝΕΙ 3 ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΩ ΤΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΗΔΗ ΤΑ 166! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Όλο και μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων από την πανδημία 

του κορωνοϊού ενώ στην κοινή γνώμη επικρατεί οργή και θυμός για τα 
κρούσματα στα τέσσερα κρατικά νοσηλευτήρια. Η κυβέρνηση έθεσε 
από την Τρίτη σε εφαρμογή ελεγχόμενο «lockdown» με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να αναφέρει σε Διάγγελμα του πως 
είναι ένας πόλεμος που κερδίζεται μόνο αν μείνουμε στα καταφύγια - 
τα σπίτια μας. Ωστόσο, οι πολίτες δυσφορούν γιατί η σημερινή διακυ-
βέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ εφαρμόζοντας τις νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές της,  άφησε τα δημόσια νοσοκομεία να οδηγούνται προς κατάρ-
ρευση, ενώ υπήρχαν προειδοποιήσεις και δυνατές φωνές, εντός και 
εκτός Βουλής, ότι τα νοσοκομεία μας, ενόψει και Γενικού Σχεδίου Υγείας 
(ΓεΣΥ), χρειάζονται αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και επαρκή στελέ-
χωση. 

Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση μιλούσε για οικονομικά πλεονά-
σματα -ματωμένα πλεονάσματα λόγω περικοπών μισθών και εργασια-
κών δικαιωμάτων- αλλά λόγω των ιδεοληψιών της αρνείτο να ενισχύσει 
τον δημόσιο τομέα της Υγείας. Τώρα που χρειαζόμαστε τα δημόσια νο-
σηλευτήρια για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό αποδεικνύεται με 
τραγικό τρόπο ότι υπάρχουν μεγάλα κενά, ελλείψεις εξοπλισμού, ανα-
λώσιμων και σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως και απουσία ολοκληρω-
μένου σχεδιασμού. 

Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ 
Άλλοι δύο άνθρωποι με κορωνοϊό έχασαν την Τετάρτη τη ζωή τους, 

με τον αριθμό των νεκρών πλέον στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου 
να ανέρχεται στους 3 και τον αριθμό των κρουσμάτων στα 124, αφού 
το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε άλλα οκτώ κρούσματα.  

Στα κατεχόμενα βρέθηκαν άλλα δύο άτομα θετικά στον κορωνοϊό, 
ως αποτέλεσμα διαγνωστικών τεστ που διεξήχθησαν σε άτομα που εί-
χαν στενή επαφή με  επιβεβαιωμένο κρούσμα που βρίσκεται επί του 
παρόντος σε θεραπεία.  

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στα 42. Τα άτομα 
που νοσηλεύονται ακόμη είναι 13, από αυτά τα 10 είναι πολίτες της 
«τδβκ»,  δύο Γερμανοί και ένα άτομο από το Τουρκμενιστάν. 

•Συνολικά η Κύπρος θρηνεί τρία συνανθρώπους μας ενώ τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα στο νησί είναι 166. 

Ο ένας εκ των δύο νεκρών είναι ο 63χρονος Βρετανός, που ενώ νο-
σηλευόταν στο Παθολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Πάφου, δέχθηκε 
επισκέψεις από φιλικό πρόσωπο, που ήταν φορέας του ιού και τον μό-
λυνε. Ο 63χρονος κατοικούσε μόνιμα στην Κύπρο και παρουσίαζε βε-
βαρημένο ιατρικό ιστορικό, σε αντίθεση με τον 58χρονο πιλότο που τις 
τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ωστόσο δεν είχε 
ιστορικό.  

Σε ό,τι αφορά τα νέα κρούσματα πρόκειται για τρία άτομα που εντο-
πίστηκαν μέσω της ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων 
περιστατικών. Για δύο άτομα που επέστρεψαν από ευρωπαϊκές χώρες, 

τα οποία εκδήλωσαν συμπτώματα και επικοινώνησαν με τις αρμόδιες 
Αρχές, καθώς επίσης για τρία άτομα, των οποίων το ιστορικό διερευ-
νάται.  

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
Η επιβεβαίωση κρούσματος κορωνοϊού μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο 

Λάρνακας έθεσε σε συναγερμό τον ΟΚΥπΥ που ξεκίνησε τη διαδικασία 
ιχνηλάτησης των επαφών του 75χρονου που βρέθηκε θετικός ενώ νο-
σηλευόταν.  

Ο εκτελεστικός διευθυντής των Νοσοκομείων Λάρνακας και Αμμο-
χώστου, Γιώργος Καροτσάκης, δήλωσε ότι ο 75χρονος εισήχθη την 
περασμένη Τετάρτη με ελαφρύ εγκεφαλικό και ανέπτυξε τα συμπτώματα 
ενώ νοσηλευόταν σε θάλαμο του Παθολογικού Τμήματος. Η εξέταση 
ήταν θετική και ο ασθενής μεταφέρθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 

στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου το οποίο λειτουργεί ως Νοσοκομείο Ανα-
φοράς. Ακολούθως έκλεισε το Παθολογικό Τμήμα, ενώ το Τμήμα Ατυ-
χημάτων και Επειγόντων Περιστατικών συνέχισε μερικώς τη λειτουργία 
του χωρίς να δέχεται εισαγωγές. Τα περιστατικά αποφασίστηκε να πα-
ραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα και στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λευκωσίας.  

Θετικό ήταν το γεγονός ότι δεύτερος ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν 
στον ίδιο θάλαμο με τον 75χρονο εξετάστηκε, αλλά το δείγμα ήταν αρ-
νητικό για κορωνοϊό. Οι υπόλοιποι ασθενείς στο Παθολογικό Τμήμα, οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν δείγματα, ενώ ξεκίνησε η ιχνηλάτηση 
των επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος. 

Ο κ. Καροτσάκης ανέφερε ότι οι επαγγελματίες υγείας τηρούσαν όλα 
τα μέτρα πρόληψης και ξεκαθάρισε ότι ενδεχόμενο κλείσιμο του Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρνακας εξαρτάται από τα αποτελέσματα της ιχνηλάτη-
σης, αλλά και το προσωπικό που έχει απομείνει. Όπως είπε, σχεδόν 
όλοι οι γιατροί της Παθολογικής Κλινικής ήρθαν σε επαφή με τον 
75χρονο εκτός από μια γιατρό και ως εκ τούτου τέθηκαν σε απομόνωση. 
Σε περίπτωση που κριθεί ότι το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει 
πλήρως, θα ανοίξει ξανά το τμήμα και θα μεταφερθούν γιατροί από κέ-
ντρα υγείας και άλλα νοσηλευτήρια, σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής.  

Επίσης σε συναγερμό τέθηκαν οι αρμόδιοι μετά και από ανακοίνωση 
κρουσμάτων κορωνοϊού σε επαγγελματία Υγείας στη Μονάδα Εντατικής 
Καρδιολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ κλειστό έμεινε 
και το ΓΝ Πάφου, σε συνέχεια του Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας, 
ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2020.  

Διευκρινίζεται ωστόσο ότι το ΤΑΕΠ του Νοσοκομείου Πάφου λειτουρ-
γεί με προσωπικό ασφαλείας για τις επόμενες 48 ώρες και θα εξυπηρετεί 
περιστατικά που δεν μπορεί να διαχειριστεί ο ιδιωτικός τομέας, κατόπιν 
συνεννόησης με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και το ΚΕΚΑ. Τα νοσο-
κομεία δεν είναι μολυσμένα και είναι αναμενόμενο να εντοπίζονται κρού-
σματα του κορονοϊού γιατί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο 
εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ.  

Ο κ. Πάμπος Χαριλάου είπε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μέτρα στα Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λάρνακας, μετά που εντοπίστηκαν 
κρούσματα κορωνοϊού. Εξάλλου, ανέφερε ότι θα γίνει λήψη δειγμάτων 
για εξέταση από το Ινστιτούτο Νευρολογίας όλου του προσωπικού, 
που ήλθε σε στενή επαφή με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, καθώς και 
όλων των ασθενών των συγκεκριμένων θαλάμων. Πρόσθεσε ότι πιέζουν 
το Ινστιτούτο το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά, προκειμένου να έχουν 
έγκαιρα τα αποτελέσματα για να ξεγνοιάσουν όσοι έχουν δώσει δεί-
γματα, αλλά και να ξεκαθαρίσει ποιοι θα επιστρέψουν στα καθήκοντά 
τους.  

Τόνισε ακόμα ότι το προσωπικό, που μετά από αξιολόγηση, κρίθηκε 
ότι έχει έλθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τέθηκε σε υποχρε-
ωτική απομόνωση, ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση όλου του προσωπικού 
και των ασθενών από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του 
Υπουργείου Υγείας, για εντοπισμό πιθανών κρουσμάτων. 

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  
Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα Νοσοκομεία 

Λευκωσίας και Λεμεσού πέντε άτομα που παρουσίασαν ανεπάρκεια 
στο αναπνευστικό σύστημα συνεπεία του κορωνοϊού. 

Στο Νοσοκομείο Λευκωσίας συνεχίζουν να νοσηλεύονται δύο πρό-
σωπα, ενώ στο Νοσοκομείο Λεμεσού, εξάλλου, νοσηλεύονται διασω-
ληνωμένα τρία πρόσωπα, ένας 47χρονος Ελλαδίτης που ήταν από τα 
πρώτα κρούσματα της Κύπρου, ένας 63χρονος και μία 72χρονη που 
πήγε μόνη της στις Πρώτες Βοήθειες του Νοσοκομείου Λεμεσού και 
αποτελεί το τρίτο ορφανό κρούσμα.  

Στο Νοσοκομείο Παραλιμνίου νοσηλεύονται 17 άτομα Στο Νοσοκομείο 
Αναφοράς στο Παραλίμνι, εξάλλου, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή 17 
άτομα τα τέσσερα εκ των οποίων στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
αφού χρειάστηκε να τους χορηγηθεί οξυγόνο. Στο Νοσοκομείο μετα-
φέρθηκε και ο ασθενής του Παθολογικού της Λάρνακας, που εντοπί-
στηκε θετικός στον κορωνοϊό. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καροτσάκης, 
εκ μέρους του ΟΚΥπΥ, «ο ασθενής ηλικίας 75 ετών εισήχθη την περα-
σμένη Τετάρτη στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου έχοντας ελα-
φρύ εγκεφαλικό. 

                           ΑΚΕΛ για κορωνοϊό και οικονομία

Η συνεργασία των πολιτών για να μπορούν να 

εφαρμοστούν τα μέτρα ως μια προσπάθεια αντι-

μετώπισης του κορωνοϊού είναι επιβαλλόμενη όχι 

όμως ο μόνος παράγοντας προς αυτή την κα-

τεύθυνση, υπογράμμισε την Τρίτη ο εκπρόσωπος 

Τύπου του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου. Παράλ-

ληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη όπως η κυβέρ-

νηση ασκήσει πιέσεις προς τις τράπεζες για να 

εφαρμόσουν το πλαίσιο και τις συστάσεις της Κε-

ντρικής Τράπεζας. Οι τράπεζες πρέπει να πα-

γώσουν τα δάνεια και να επιμηκύνουν το χρονικό 

διάστημα που έχουν εξαγγείλει για τις εκποιήσεις, 

πρόσθεσε. 

Συγκεκριμένα είπε «Καλούμε τους συμπολίτες 

μας να εφαρμόζουν τα μέτρα και όλοι μαζί με τη 

στάση μας να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση 

της εξάπλωσης του ιού. Υπογραμμίζουμε την 

ανάγκη όπως η κυβέρνηση φροντίσει για την ενη-

μέρωση των πολιτών και των επαγγελματιών, για 

τις λεπτομέρειες των μέτρων. Ήδη, πολλοί επι-

κοινωνούν μαζί μας ζητώντας απαντήσεις και δι-

ευκρινίσεις σε ερωτήματα που μόνο η κυβέρνηση 

μπορεί να δώσει». 

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την Υγεία, ο Στέφα-

νος Στεφάνου είπε πως η συνεργασία των πολι-

τών στη συλλογική προσπάθεια για αντιμετώπιση 

της πανδημίας είναι εξαιρετικής σημασίας. Αυτός, 

όμως, δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Υπάρ-

χουν κι άλλοι παράγοντες που θα καθορίσουν 

την έκβαση της προσπάθειας. Σ’ αυτό ξεχωρίζει 

ο τομέας της Υγείας και ιδιαίτερα ο τομέας της 

δημόσιας υγείας, που έχει αναλάβει την κύρια 

ευθύνη. 

Η κυβέρνηση επιβάλλεται πιο αποφασιστικά να 

στηρίξει τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυτά αντιμε-

τωπίζουν πολλά προβλήματα εξαιτίας της πίεσης 

που δέχονται, είπε ο Στέφανος Στεφάνου αναφέ-

ροντας χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση επι-

βάλλεται: «Με περισσότερη αποφασιστικότητα 

και ταχύτητα να στηρίξει τα δημόσια νοσηλευτή-

ρια. Η άποψή μας είναι ότι το Υπουργείο Υγείας 

πρέπει να αναλάβει την πλήρη διαχείρισή τους. 

Με ταχύτητα να διασφαλίσει την ενσωμάτωση 

και την αξιοποίηση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων 

και των προσωπικών γιατρών στο σχεδιασμό για 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Ήδη, σ’ αυτό ση-

μειώθηκε μεγάλη καθυστέρηση».

 Αποφασιστικότερα να στηριχθούν εργαζόμενοι και οικονομία
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Kορωνοϊός

Ολοκλήρωση εξαμήνων και καθόρισμός εξεταστέας ύλης
Παδεία Συντάξεις

Kορωνοϊός - Οι εξελήξεις και τα μέτρα στην Κύπρο

Επιστολή προς την Υπουργό Εργασίας απέστειλε την περασμένη 

Δευτέρα η ΕΚΥΣΥ με την οποία ζητά την έγκαιρ και αν γίνεται από 

σήμερα, πληρωμή των συντάξεων και της μικρής επιταγής. 

Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι ηλι-

κιωμένοι μέσω βοήθειας που θα έχουν από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον να πληρωθούν σιγά-σιγά (εφ’όσον θα υπάρχει περι-

θώριο χρόνου) χωρίς να τρέχουν όλοι μαζί στις τράπεζες το τέλος 

του μήνα, αλλά να έχουν ένα περιθώριο από 24-31/3/2020, ανα-

φέρει στη επιστολή. 

Στην επιστολή, η ΕΚΥΣΥ αναφέρει ότι η  πανδημία του κορωνοϊού 

έχει επηρεάσει ολόκληρο το κυπριακό λαό, ιδιαίτερα τους ηλικιω-

μένους και τις ευάλωτες ομάδες. 

 «Επειδή οι ηλικιωμένοι μας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν με 

προσοχή και κατά γράμμα τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, να 

παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και να περιορι-

στούν στο σπίτι τους, είναι η παράκληση μας όπως τα εμβάσματα 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς για την σύνταξη Μαρτίου όπως 

και για τη μικρή επιταγή των χαμηλοσυνταξιούχων γίνουν το συ-

ντομότερο», αναφέρει η Ενωση Κυπρίων Συνταξιούχων. 

Έγκαιρος προγραμματισμός, σημειώνει,  θα πρέπει να γίνει και 

για τη πληρωμή Απριλίου και για το Πασχαλινό επίδομα.

Εγκαιρη πληρωμή των συντάξεων 
και μικρής επιταγής, ζητά η ΕΚΥΣΥ 

Εκφράζεται η απαρέγκλιτη βούληση των Πανεπιστημίων να ολο-
κληρωθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση, το τρέχον εαρινό εξάμηνο 
2020, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020 του κάθε 
Πανεπιστημίου, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στις φοιτήτριες και φοι-
τητές στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, αναφέρεται σε ψήφισμα 
της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, που 
συνήλθε διαδικτυακά. Τα πανεπιστήμια θέτουν, επίσης, στη διάθεση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας όλους τους διαθέσιμους ανθρώπινους, 
άυλους και υλικούς πόρους, πέραν της διατήρησης της λειτουργικής 
ικανότητάς τους, για υποστήριξη των όποιων περαιτέρω μέτρων 
αποφασιστούν για μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στο ψήφισμα αναφέρεται ότι η Σύνοδος 
χαιρετίζει την πλήρη συμμόρφωση των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 
με όλα τα έκτακτα μέτρα, τα οποία αποφασίζει και εντέλλεται η Κυ-
πριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση των κινδύνων που συνεπά-
γεται η πανδημία του κορωνοϊού για την κοινωνία και την οικονομία. 

Τα Πανεπιστήμια, δια της Συνόδου των Πρυτάνεων, διαβεβαιώνουν 
και πάλι τις φοιτήτριες και φοιτητές τους ότι η ακαδημαϊκή πορεία 
και επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελούν, μαζί με τη δια-
σφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους, ύψιστη προτεραιότητα. 

Παράλληλα, τα Πανεπιστήμια έχουν ανταποκριθεί στην ανάγκη 
για συνέχιση της παροχής αξιόπιστης και ποιοτικής προπτυχιακής 
και μεταπτυχιακής Ανώτερης Εκπαίδευσης, υλοποιώντας την εκ-
παιδευτική διαδικασία εξ αποστάσεως, για κάθε Πρόγραμμα Σπου-
δών, αξιοποιώντας διαδικτυακά και ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές.  

Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης στα κυπριακά πανεπιστήμια, 
συνεχίζει να παραμένει διασφαλισμένη, με την ενεργό συνδρομή 
και εποικοδομητική συνεισφορά του Φορέα Διασφάλισης και Πιστο-

ποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προ-
στίθεται. 

Όπως αναφέρεται, οι επενδύσεις τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει 
τα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές υποδομές τους, 
στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνο-
γνωσίας του άριστου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, 
τους διασφαλίζουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαιδευτική 
αποστολή τους, ενώ παράλληλα στηρίζουν και ενδυναμώνουν την 
κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα τη δύσκολη αυτή στιγμή 
για τον τόπο μας. 

Ακόμη, προστίθεται στην ανακοίνωση, τα πανεπιστήμια θέτουν 
στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας όλους τους διαθέσιμους, 
πέραν της διατήρησης της λειτουργικής ικανότητάς τους, ανθρώπι-
νους (ακαδημαϊκούς, τεχνικούς και διοικητικούς), άυλους και υλικούς 
πόρους, προς υποστήριξη των όποιων περαιτέρω μέτρων αποφα-
σιστούν στην κατεύθυνση της μείωσης των επιπτώσεων της παν-
δημίας στον κυπριακό λαό. 

Καθορισμός της εξεταστέας ύλης στα σχολεία 
Η Συνομοσπονδία κάνε έκκληση στον Υπουργό Παιδείας, Πολιτι-

σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Πρόδρομο Προδρόμου, να γίνουν 
όλα τα απαραίτητα διαβήματα ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η 
κάθε μορφή σύγχρονης ή ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
χωρίς να χρειάζεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων και η συλ-
λογή έντυπων συγκαταθέσεων από τα σχολεία. 

«Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η Συνομο-
σπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης καλείται να διαφυλάξει το δι-
καίωμα των παιδιών στη μάθηση μέσω της εξ αποστάσεως εκπαί-
δευσης αλλά και την ισότητα ανάμεσα σε όλους τους μαθητές σε 
κάθε γωνιά της Κύπρου μας. Στην παρούσα φάση, στόχος της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας θα πρέπει να είναι η διατήρηση των μαθη-
τών σε επαφή με τη διδαχθείσα ύλη, καθώς και η υγιής απασχόληση 
και ψυχαγωγία τους που θα τους ενδυναμώσουν και θα συμβάλουν 
στον περιορισμό τους», προσθέτει. 

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης χαι-
ρετίζει με ικανοποίηση την προσπάθεια που καταβάλλεται και ευχα-
ριστεί θερμά τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που άρχισαν ήδη να 
αξιοποιούν τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία παρέχοντας εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη εκ-
παίδευση. 

«Ωστόσο, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά μας 
με όλους, όσοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 
και σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιχειρούν να διδά-
ξουν νέα ύλη και η εργασία τους δε βασίζεται σε εμπεδωτικό, επα-
ναληπτικό υλικό της ήδη διδαχθείσας ύλης», σημειώνει.

 
Στα 166 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού και 3 οι νεκροί 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ στα κατεχόμενα έχουν καταγραφεί 42 κρούσματα. 
Nέα έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, με δεδομένη την απειθαρχία που παρατηρείται στις τάξεις της κυπριακής 
κοινωνίας για τήρηση των περιοριστικών κανόνων που έχουν επιβληθεί και τις συ-
στάσεις για παραμονή στο σπίτι. 
1. Απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων, από τις 06.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 
2020 μέχρι την 13η Απριλίου, εκτός εάν πρόκειται για: 
i. Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας. 
ii. Μετακινήσεις για προμήθειες αγαθών πρώτης ανάγκης από επιχειρήσεις ή κατα-
στήματα που η λειτουργία τους επιτρέπεται και εφόσον είναι αδύνατη η αποστολή 
τους. 
iii. Επίσκεψη σε ιατρό ή μετάβαση σε φαρμακείο. 
iv. Μετάβαση σε τράπεζα εάν είναι αδύνατη η ηλεκτρονική συναλλαγή. 
v. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυ-
πηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή ευρίσκονται σε 

αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα). 
vi. Συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κη-
δείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων. 
vii. Μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον 
δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία 
τους περιοχές. 
Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, όσοι κυκλοφορούν να φέρουν ταυτότητα και πρό-
σθετο αποδεικτικό στοιχείο για τον σκοπό της διακίνησής τους. Λεπτομέρειες και ο 
τρόπος ελέγχου θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές. 
2. Επίσης από τις 6 μετά μεσημβρία της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η Απριλίου 
κλείνουν και οι ακόλουθοι χώροι 
i. Πάρκα. 
ii. Παιδότοποι. 
iii. Ανοιχτοί χώροι αθλήσεως. 
iv. Δημόσιοι χώροι συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί 
χώροι, παραλίες, μαρίνες. 
3. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα αναστείλουν τις εργασίες τους, πλην 
των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνονται σε σχετικό Διάταγμα που θα εκδοθεί 
εντός της ημέρας από τον Υπουργό Υγείας. 
4. Τερματίζονται οι λαϊκές αγορές, παζαράκια και η πλανοδιοπώληση. 
5. Τερματίζονται οι εργασίες σε εργοτάξια πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφε-
λείας, κατόπιν σχετικής άδειας του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ-
γων. 
6. Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως 
εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής. 
7. Απαγόρευση του εθίμου της “λαμπρατζιάς” με άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή 
άλλων υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη 
εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την αστυ-
νομία. 
"Θέλω να καταστήσω σαφές πως η Πολιτεία θα είναι αμείλικτη για όσους παραβούν 
ή παρέβησαν τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα Διατάγματα της Πολιτεία. Πέραν των 
όποιων άλλων ποινικών ευθυνών, στους παραβάτες θα επιβάλλεται εξώδικη ποινή 
ύψους 150 ευρώ", ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.  

Ο περιορισμός λόγω COVID-
19 δημιουργεί πρόσφορο εδα-
φος για επιδείνωση της ενδο-
οικογενειακής βίας σύμφωνα 
με τον Σύνδεσμο για την πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της της 
βίας της οικογένειας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΣΠΑΒΟ από το πρώτο επιβε-
βαιωμένο κρούσμα στην Κύ-
προ μέχρι και σήμερα επι-
σφραγίζουν και σκιαγραφούν 
το τοπίο καθώς οι κλήσεις για 
βοήθεια λόγω ενδοοικογενει-
ακής βίας αυξήθηκαν κατά 
30% με τις κλήσεις να φτάνουν 
τις 750 σε λίγες μέρες. 
«Μπορεί να πρέπει να περιο-
ριστείς αλλά δεν απαγορεύεται 
να φύγεις και να ζητήσεις βοή-
θεια», τονίζει ο Σύνδεσμος σε 
σχετική ανακοίνωση. 
Όλες οι υπηρεσίες έχουν ανα-
προσαρμοστεί και εναρμονι-
στεί σύμφωνα με τα νέα δεδο-
μένα και για όσους τις 
χρειάζονται συνεχίζουν να πα-
ρέχονται 24 ώρες καθημερινά 
δωρεάν.»

Επιδείνωση ενδο- 
οικογενιακής βίας 
λόγω Κορωνοϊού 

  Την ανησυχία δανειοληπτών ότι οι τράπεζες δεν απαντούν στα τηλέφωνα και γενικά δεν ανταποκρίνονται για πρακτική εφαρμογή της οδηγίας (σύσταση) της Κεντρικής 
Τράπεζας, εκφράζει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) 
  «Είναι πραγματικά ανησυχητικό το ότι οι τράπεζες συμπεριφέρονται με τον πιο πάνω τρόπο αγνοώντας τις οδηγίες του Διοικητή της Κεντρικής», αναφέρει σε σημε-
ρινή ανακοίνωση ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ,επικαλούμενος «καταγγελίες πολλών δανειοληπτών» που καθημερινά δέχεται από την Δευτέρα 16/3/2020 που εκδόθηκε η οδηγία της 
ΚΤΚ. 
  Ο Σύνδεσμος καλεί Κυβέρνηση και κόμματα, να λάβουν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε οι τράπεζες να συνετιστούν υποχρεωτικά, όπως αναφέρει. 
«Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι απηυδισμένος και εξαγριωμένος με την στάση αυτή των τραπεζών», προσθέτει. 
  Τέλος, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ αναφέρει ότι «η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη» και προσθέτει πως «τα δεδομένα είναι μπροστά μας, οι περισσότεροι Κύπριοι 
έμειναν χωρίς εισοδήματα και άλλοι με μειωμένα εισοδήματα».

Οι τράπεζες δεν ανταποκρίνονται για πρακτική εφαρμογή της οδηγίας της ΚΤΚΑρνητικά ήταν τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων για κο-
ρωνοϊό στα οποία υποβλήθη-
καν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. Νίκος Αναστα-
σιάδης και οι στενοί του συνερ-
γάτες. 
Θα γίνει δειγματοληψία  και στα 
υπόλοιπα μέλη της Προεδρι-
κής Φρουράς και τους άλλους 
λειτουργούς του Προεδρικού.

Εξετάσεις κορωνοϊού 
στον Πρόεδρο
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Εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές  
αναζητά το υπουργείο Υγείας

Yγεία-Εκκλήσεις για βοήθεια

Εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμιο του Λονδίνου 
βρέθηκαν 200 Έλληνες

Eπαναπατρισμός

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ και τη μείωση ενοικίων 
Άρχισαν να λειτουργούν οι πλατφόρμες για το 
επίδομα 800 ευρώ και για τη μείωση ενοικίων, 
για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, την Τρίτη 
υπεγράφησαν οι δυο υπουργικές αποφάσεις με 
τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των 
πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού στους εργαζόμενους και τις επι-
χειρήσεις: 
1) Την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ερ-
γαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς και 
2) την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα 
από την μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοι-
κίας- επαγγελματικά). 

Οι πλατφόρμες 
Οι αποφάσεις αναφέρονται σε δύο ηλεκτρονικά 
έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζομέ-
νους, τα οποία θα κατατίθενται στις δύο ειδικές 
πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο 
χρόνο: 
Η μία ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι για τους ερ-
γοδότες, η οποία  βρίσκεται στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Εργάνη και η ειδική πλατφόρμα για τους 
εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr βρίσκε-
ται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ερ-
γασίας του Υπουργείου. 
Οι εργοδότες-εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι 
εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την διαδικασία αυτή 
καθώς η ψευδής δήλωση για προσωπικό όφελος 

επισείει ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη. 
Τι προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις για το 
επίδομα 800 ευρώ για τα ενοίκια 
Η υπουργική απόφαση για τους εργοδοτες 
Σύμφωνα με τον υπουργός Εργασίας & Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Γιάννη Βρούτση «οι δύο πλατ-
φόρμες αποτελούν ένα μοναδικό εγχείρημα και 
οφείλω συγχαρητήρια τόσο στην Γενική Γραμ-
ματέα του Υπουργείου, κ. Αννα Στρατινάκη όσο 
και στο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Ερ-
γασίας που κατάφεραν να το δημιουργήσουν από 
μηδενική βάση και να το ολοκληρώσουν σε ελά-
χιστο χρόνο. Πρόκειται για τα δύο σημαντικά ερ-
γαλεία του Υπουργείου που θα στηρίξουν την 
προσπάθειά μας για την διαφανή, γρήγορη και 

αποτελεσματική αποζημίωση των εργαζομένων 
και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία του ιού».

Τη λήψη άμεσων μέτρων αποσυμφόρησης των 
φυλακών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
ζητάει με επιστολή της προς τους υπουργούς Δι-
καιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, η Ελληνική 
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 

Η οργάνωση υπενθυμίζει ότι εδώ και δεκαετίες, 
στις φυλακές επικρατούν συνωστισμός, ελλιπέ-
στατη ή αποσπασματική πρόσβαση στην υγεία, 
έλλειψη χώρου μέσα στα κελιά, εξαιρετικά προ-
βληματική υγιεινή και καθαριότητα. Παραθέτει στη 
συνέχεια μια σειρά προτάσεων προκειμένου να 
παρθούν μέτρα για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, καθώς και τη ζωή και υγεία των έγκλειστων 
και των εργαζομένων στους χώρους κράτησης. 

Μεταξύ άλλων προτείνει να απολυθούν, υπό 

όρο, άμεσα, με νομοθετική διάταξη, οι κρατούμε-
νοι οι οποίοι θα συμπλήρωναν τον χρόνο έκτισης 
ποινής τους τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ στα 
αδικήματα που δεν σχετίζονται με βία να αντικα-
τασταθεί η κράτηση με κατ΄ οίκον περιορισμό ή/και 
ηλεκτρονική επιτήρηση. Επίσης, ζητάει για όσο 
διάστημα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
όλοι οι κρατούμενοι και κρατούμενες ηλικίας 65 
ετών και άνω ή που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 
για τους οποίους δεν συντρέχουν στοιχεία ιδιαίτε-
ρης επικινδυνότητας, να εκτίουν την ποινή τους 
στην κατοικία τους. 

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου καταλήγει λέγοντας ότι «με τα μέτρα 
αυτά, η Πολιτεία θα διασφαλίσει το θεμελιώδες 

αγαθό της ζωής και της υγείας και των κρατουμέ-
νων και των εργαζομένων και ταυτόχρονα θα συμ-
βάλει στο δύσκολο έργο της πρόληψης εξάπλω-
σης της πανδημίας. Στους τόσο δύσκολους 
καιρούς που διανύουμε, η ψύχραιμη στάθμιση 
των πιο θεμελιωδών αγαθών και η αξιοποίηση 
των προβλεπόμενων εναλλακτικών της κράτησης 
μέτρων, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη». 

Συμπληρώνει εξάλλου, ότι «το σωφρονιστικό 
μας σύστημα δεν θα αντέξει μια πανδημία των 
εγκλείστων» και χαρακτηρίζει την άμεση αποσυμ-
φόρηση των φυλακών «επείγουσα μπροστά σε 
μια πανδημία που βασικό της «αρωγό» στην εξά-
πλωση έχει την επαφή και τον συγχρωτισμό». 

 

Αποσυμφόρηση των φυλακών λόγω κορωνοϊού ζητά η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Εθελοντικό πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού ξε-
κινά το υπουργείο Υγείας. Το πρό-
γραμμα απευθύνεται σε όποιον 
μπορεί να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, 
παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολό-
γοι, φοιτητές αλλά και συνταξιού-
χοι επιστημών υγείας. 
Επίσης μπορεί να συμμετάσχει 
όποιος επιθυμεί να προσφέρει σε 
αυτόν τον αγώνα παρέχοντας δι-
οικητική, τεχνική και οποιαδήποτε 
άλλη υποστήριξη στο σύστημα 

υγείας ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχει. 
Οι εθελοντές ανάλογα με τα προσόντα τους δύναται να υποστηρίζουν τις δομές υγείας της χώρας με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν. Θα παρέχουν συγκεκριμένο έργο και θα έχουν 
συνεργασία με το ήδη υπηρετούν προσωπικό. 
Οι εθελοντές θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στη σχετική 
φόρμα καταγραφής εδώ. 
Οι αιτήσεις των εθελοντών θα καταχωρούνται ανά Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με τη δήλωση 
προτίμησης που θα συμπληρώνουν στο σχετικό πεδίο. Εν συνεχεία θα υπάρξει κατανομή από τις 
Υγειονομικές Περιφέρειες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στις δομές υγείας της περιοχής 
ευθύνης τους. 
Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Εθελοντών της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας καλεί σε συνέντευξη τους 
εθελοντές. Στην επιλογή των εθελοντών συνεκτιμάται η εργασιακή εμπειρία, οι δεξιότητες του κάθε 
εθελοντή και το εν γένει ενδιαφέρον του για να εργαστεί σε συγκεκριμένα πεδία που χρήζουν άμεσης 
ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που έχουν ανακύψει. 
Οι εθελοντές που θα επιλεγούν ανάλογα της θέσης και των καθηκόντων που θα ορισθούν να αναλά-
βουν, θα λάβουν ταχύρρυθμη εκπαίδευση από τον υπεύθυνο διεύθυνσης/υπηρεσίας (πχ ιατρικής- 
νοσηλευτικής- διοικητικής- τεχνικής υπηρεσίας, κ.ά) και θα ξεκινήσουν άμεσα να εργάζονται. 
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σχετική σελίδα του υπουργείου Υγείας.

Μια περιπέτεια ζουν 200 Έλ-
ληνες, μεταξύ των οποίων πολ-
λοί φοιτητές, καθώς βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι σε αεροδρόμιο 
του Λονδίνου. Την ώρα που 
περίμεναν να επαναπατρι-
στούν, τούς ανακοινώθηκε ότι 
η πτήση τους ακυρώνεται. 
Οι ίδιοι υποστηρίζουν, μιλώ-
ντας, ότι είχαν διαβεβαιώσεις 
από το Υπουργείο Εξωτερικών 
ότι θα μπορέσουν να επιστρέ-
ψουν. 
Ωστόσο, με ανακοίνωσή της η 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας υπενθυμίζει ότι από την Τρίτη το απόγευμα βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση πτήσεων 
από και προς τη Βρετανία και επιρρίπτει την ευθύνη στην αεροπορική εταιρία. 
Οι 200 Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί στο Λονδίνο αγωνιούν και ζητούν να βρεθεί λύση για τον 
επαναπατρισμό τους, καθώς ο κορωνοϊός καλπάζει στη Βρετανία. 
Εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο 
«Είχαμε εντολή ότι Δευτέρα και Τρίτη μπορούσαμε να πετάξουμε μόνο για επαναπατρισμό» δήλωσε 
μία από τους εγκλωβισμένους στο αεροδρόμιο φοιτητές. Όπως είπε, προσπαθούν να μάθουν από 
την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο τι πρέπει να κάνουν, τώρα που η πτήση για Ελλάδα ακυρώθηκε. 
«Μας διαβεβαίωσε το ΥΠΕΞ» 
Ο εκνευρισμός είναι μεγάλος, η ανακοίνωση μάλιστα της ακύρωσης των πτήσεων έγινε την ώρα που 
παρέδιδαν τις αποσκευές τους. Όπως καταγγέλλουν οι επιβάτες, θα πετούσαν κανονικά και μάλιστα 
σε επικοινωνία που είχαν με το ΥΠΕΞ τους διαβεβαίωσαν ότι η πτήση τους θα γίνει κανονικά. 
Η αεροπορική εταιρεία τους ενημέρωσε πως οι πτήσεις θα ακυρωθούν γιατί η Ελλάδα δεν δέχεται 
πλέον αεροπλάνα από τη Βρετανία. 
Σύμφωνα με τους επιβάτες, πολλοί από αυτούς δεν έχουν χρήματα για να φύγουν από το αεροδρόμιο, 
αφού τα εισιτήρια για την επιστροφή στην Ελλάδα ήταν πολύ ακριβά. Αρκετοί έχουν αφήσει τις 
δουλειές τους και έχουν ξενοικιάσει τα σπίτια τους.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών 
σημειώθηκε χθες Τετάρτη στα ανοικτά 
των νησιών που είναι γνωστά με την ονο-
μασία Κουρίλες στη Ρωσία, σε εστιακό 
βάθος 59 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το 
αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής 
(USGS). 
  Αρχικά, το αμερικανικό ινστιτούτο εκτί-
μησε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,8 βαθ-
μών. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε 
απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων 
βορειοανατολικά από την πόλη Σαπόρο 
της Ιαπωνίας, διευκρίνισε το ινστιτούτο. 
 Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προ-

ειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό ανακοίνωσε από 
την πλευρά του ότι ακόμη "αναλύει" τα δεδομένα του σεισμού για 
να "προσδιορίσει το επίπεδο του κινδύνου". 
«Αυτή η σεισμική δόνηση υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσει κα-
ταστροφικό τσουνάμι στην περιοχή όπου έγινε», προειδοποίησε 
πάντως. 
Τα νησιά Κουρίλες σχηματίζουν αρχιπέλαγος βόρεια του ιαπωνικού 
νησιού Χοκάιντο. 
Τα τέσσερα από τα νησιά του αρχιπελάγους, τα νοτιότερα (Χα-
μπαμάι/Χαμπομάι, Σικατάν, Γιετορόπ/Ετορόφου, Κουνάσιρ/Κου-
νασίρι) είναι το αντικείμενο διένεξης μεταξύ της Ρωσίας και της Ια-
πωνίας από το τέλος του Β` Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Κουρίλες 
αποκαλούνται Βόρειες Περιοχές στην Ιαπωνία.
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'Ιστορική' συμφωνία Λευκού Οίκου-Γερουσίας για το σχέδιο  
ανάκαμψης της οικονομίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 

Θετικός στον  
κορωνοϊό ο  

πρίγκιπας Κάρολος

Ο Λευκός Οίκος και η αμερικανική Γε-
ρουσία έκλεισαν τη νύχτα της Τρίτης 
προς Τετάρτη μια "ιστορική" συμφωνία, 
κατέληξαν σε ένα σχέδιο γιγαντιαίων δια-
στάσεων με στόχο να ανακάμψει η αμε-
ρικανική οικονομία, η οποία δέχεται βαρύ 
πλήγμα από την πανδημία του κορω-
νοϊού, ανήγγειλε χθες ο επικεφαλής της 
Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας. 

"Έπειτα από ημέρες έντονων συνομι-
λιών, η Γερουσία κατέληξε σε συμφωνία 
μεταξύ των δύο κομμάτων (Ρεπουμπλι-
κανικού και Δημοκρατικού) για το ιστο-
ρικό σχέδιο στήριξης (της αμερικανικής 
οικονομίας) μπροστά σε αυτή την παν-
δημία. Θα εγκρίνουμε το κείμενο αργό-
τερα σήμερα", τόνισε ο Μακόνελ απευ-
θυνόμενος στο ημικύκλιο. 

Δεν διευκρίνισε την ώρα διεξαγωγής 
της ψηφοφορίας. Το σχέδιο θα πρέπει 
κατόπιν να εγκριθεί από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους 

Δημοκρατικούς, πριν το κείμενο σταλεί 
στον Λευκό Οίκο για να το υπογράψει ο 
Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ρεπουμπλικά-
νος Ντόναλντ Τραμπ. 

Σύμφωνα τον Μακόνελ, το πρό-
γραμμα, που αναλυτές βάπτισαν νέο 
"σχέδιο Μάρσαλ", θα εγγυηθεί τον εφο-
διασμό "στις γραμμές των μετώπων της 
υγειονομικής μάχης που δίνει η χώρα 
μας", θα σημάνει πως θα διατεθούν "τρι-
σεκατομμύρια δολάρια ρευστότητας στην 
οικονομία το ταχύτερο δυνατόν" και "θα 
προσφερθεί βοήθεια στις οικογένειες των 
αμερικανών εργαζομένων, στις μικρές 
επιχειρήσεις και στις βιομηχανίες". 

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερου-
σία, ο Τσακ Σούμερ, χαιρέτισε με τη 
σειρά του τη συμφωνία που κλείστηκε 
ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και 
διαπραγματευτές των δύο κομμάτων, μι-
λώντας για το "πιο μεγάλο πρόγραμμα 

διάσωσης" της οικονομίας "στην αμερι-
κανική ιστορία". 

Καθώς η μεγαλύτερη οικονομία του 
πλανήτη έχει πιθανότατα ήδη μπει σε 
ύφεση, το σχέδιο προβλέπει δαπάνες 
ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για 
να ξεπεραστεί η κρίση την οποία προ-
καλεί η πανδημία. 

Το κείμενο, όπως και το ακριβές ποσό 
που προβλέπει, δεν έχουν ακόμα δημο-
σιοποιηθεί. Πάντως, τα μέτρα που προ-
βλέπει θα καλύψουν τις "προτεραι-
ότητες", σύμφωνα με τον Μακόνελ. 

"Θα εγγυηθούν τάχιστα οικονομική 
βοήθεια στους Αμερικανούς", ποσά που 
θα δοθούν "απευθείας στα νοικοκυριά", 
από τη μεσαία τάξη ως τους πολίτες με 
χαμηλότερα εισοδήματα, όπως και στα 
ταμεία ανεργίας. Αυτή ήταν μια από τις 
απαιτήσεις-κλειδιά των Δημοκρατικών 
και ο Σούμερ εξέφρασε ικανοποίηση διότι 
πολλοί εργαζόμενοι και αυτοαπασχολού-
μενοι θα λάβουν βοήθεια χονδρικά ίση 
με τον μισθό ή το εισόδημά τους "για 
τέσσερις μήνες". 

 Το σχέδιο "θα προσφέρει υποστήριξη 
στην πραγματική οικονομία" των ΗΠΑ, 
ιδίως με δανειακές χορηγήσεις που θα 
εγκρίνονται με ταχείες διαδικασίες για μι-
κρές επιχειρήσεις και βιομηχανίες, για 
να "μπορέσουν να επιβιώσουν" και "να 
συνεχίσουν να πληρώνουν τους εργα-
ζομένους τους", σύμφωνα με τον Μακό-
νελ. 

Θα επιτρέψει επίσης να "σταθεροποι-
ηθούν τομείς-κλειδιά της εθνικής μας οι-
κονομίας" και να "αποφευχθούν όσες πε-
ρισσότερες απολύσεις είναι δυνατόν", 
κατά τον ίδιο. 

Ακόμη, θα εγγυηθεί ότι θα προσφερθεί 

οικονομική και υλικοτεχνική βοήθεια "στα 
νοσοκομεία και στα ιατρικά κέντρα", ότι 
θα γίνουν "επενδύσεις σε νέα φάρμακα 
και εμβόλια, για να μπορέσουμε να νι-
κήσουμε τον ιό γρηγορότερα" και ότι "θα 
στείλουμε περισσότερο εξοπλισμό, όπως 
[χειρουργικές] μάσκες στους ήρωές μας, 
που δίνουν τη μάχη στα μέτωπα, βάζο-
ντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο για να 
προσφέρουν φροντίδα στους ασθενείς 
τους", διαβεβαίωσε ο Μακόνελ. 

Ο Μακόνελ εκφράστηκε στην τοποθέ-
τησή του σε τόνο άκρως πολεμικό, δη-
λώνοντας χαρακτηριστικά πως το σχέδιο 
για το οποίο κλείστηκε συμφωνία απο-
τελεί "επένδυση αντάξια" αυτών που γί-
νονται "σε καιρό πολέμου", ότι "οι άνδρες 
και οι γυναίκες της σπουδαιότερης χώ-
ρας του κόσμου θα νικήσουν τον κορω-
νοϊό" και ότι "η Γερουσία θα εγγυηθεί 
πως θα έχουν τα πυρομαχικά που χρει-
άζονται για να το καταφέρουν". 

Αν μη τι άλλο, η είδηση της συμφωνίας 
έδωσε ώθηση στα διεθνή χρηματιστήρια, 
με τον δείκτη Nikkei στο Τόκιο να κλείνει 
με θεαματική άνοδο, πάνω από 8%, 
έπειτα από το άλμα στη Γουόλ Στριτ, 
όπου ο Dow Jones έκλεισε με τη μεγα-
λύτερη άνοδο μέσα σε μια συνεδρίαση 
των τελευταίων σχεδόν 90 ετών. 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει ολο-
ένα πιο βαρύ απολογισμό στις ΗΠΑ, που 
ως χθες καταμετρούσαν πάνω από 800 
νεκρούς και - επισήμως επιβεβαιωμένα 
- 55.000 κρούσματα μόλυνσης, σύμ-
φωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπ-
κινς. Από την πανδημία δεν έμεινε μείνει 
αλώβητο το Κογκρέσο, τρία μέλη του 
οποίου έχουν μολυνθεί και περίπου δέκα 
βρίσκονται σε απομόνωση.

Θετικός στον κορωνοϊό βρέ-

θηκε Πρίγκιπας της Ουαλίας 

Κάρολος, σύμφωνα με ανα-

κοίνωση του Clarence House. 

 Η σχετική ανακοίνωση ανα-

φέρει πως ο 71χρονος διάδο-

χος του βρετανικού θρόνου 

έχει εκδηλώσει «ήπια συ-

μπτώματα» αλλά πέρα από 

αυτό «παραμένει σε καλή 

υγεία και εργάζεται από το 

σπίτι κατά τη διάρκεια των τε-

λευταίων ημερών, ως συνή-

θως». 

 Ο πρίγκιπας Κάρολος βρί-

σκεται στο βασιλικό κτήμα του 

Μπαλμόραλ στη Σκωτία. 

 Σε εξέταση για τον κορωνοϊό 

έχει υποβληθεί και η σύζυγός 

του Δούκισσα της Κορνουά-

λης Καμίλα, με τα αποτελέ-

σματα να επιστρέφουν αρνη-

τικά. 

 Η δούκισσα, ωστόσο, παρα-

μένει ως οφείλει σε απομό-

νωση κατ’ οίκον μαζί με τον 

Πρίγκιπα της Ουαλίας. 

 Σημειώνεται επίσης ότι δεν 

έχει σταθεί δυνατό να προσ-

διοριστεί πού προσβλήθηκε 

από τον ιό, λόγω των πολλών 

υποχρεώσεών του τις τελευ-

ταίες εβδομάδες.  

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά τα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας 

Ισχυρική σεισμική δόνηση 7,5 βαθμών  
στα νησιά Κουρίλες της Ρωσίας

O FDA (Food and Drug Administration, HΠΑ) 
και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων 
(EMA) προήδρευσαν από κοινού στην πρώτη 
παγκόσμια συνεδρίαση των ρυθμιστικών αρ-
χών για να συζητήσουν ρυθμιστικές στρατη-
γικές για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης εμ-
βολίων SARS-CoV-2. 
Συγκεκριμένα, το Γραφείο Ευρώπης του FDA 
διοργάνωσε τη τηλεσυνδιάσκεψη  υπό την 
αιγίδα της Διεθνούς Συμμαχίας Φαρμακευτι-
κών Αρχών για τα Φάρμακα - ένα διεθνή συ-
νασπισμό που συγκεντρώνει βασικούς ρυθ-
μιστές από κάθε περιοχή του κόσμου για να 
διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή, απο-
τελεσματική, υψηλής ποιότητας προϊόντα. 
Πάνω από 60 εμπειρογνώμονες που εκπρο-
σωπούσαν 25 οργανισμούς και 17 χώρες 
συμμετείχαν στη συνάντηση, καθώς και ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 
Σκοπός αυτής της συζήτησης ήταν να προ-
ωθήσει, στο μέτρο του δυνατού, τη ρυθμιστική 
σύγκλιση με στόχο την εξομάλυνση της πα-
γκόσμιας ανάπτυξης του εμβολίου SARS-
CoV-2. 
Οι συζητήσεις τους περιελάμβαναν την ανά-
γκη για δεδομένα αξιολόγησης του θεωρητι-

κού κινδύνου για την ενίσχυση της ασθένειας 
που προκαλείται όταν τα εμβολιασμένα άτομα 
που στη συνέχεια μολύνονται από έναν ιό 
αναπτύσσουν ασθένεια που είναι χειρότερη 
από την αρχική. 
Οι ρυθμιστικές αρχές αναγνώρισαν την επεί-
γουσα ανάγκη να προχωρήσουν σε κλινικές 
μελέτες στον άνθρωπο με υποψήφια εμβόλια 
SARS-CoV-2 υπό το πρίσμα της σημερινής 
πανδημίας COVID-19, αλλά υπογράμμισαν 
τη σημασία των προκλινικών και κλινικών 
στρατηγικών μετριασμού του κινδύνου έτσι 
ώστε όσοι συμμετείχαν σε κλινικές δοκιμές 
να μην εκτίθενται αδικαιολόγητο κίνδυνο.  
Αυτή η πρώτη παγκόσμια συζήτηση των ρυθ-
μιστικών αρχών ήταν μια πολύ σημαντική 
ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Ο 
FDA και ο EMA σκοπεύουν να συγκαλέσουν 
πρόσθετες συναντήσεις με άλλες παγκόσμιες 
ρυθμιστικές αρχές, ώστε να καταστεί δυνατή 
η ανταλλαγή δεδομένων από επερχόμενες 
κλινικές δοκιμές, ώστε να διασφαλιστεί η πα-
γκόσμια ετοιμότητα και να προωθηθεί η σύ-
γκλιση των κανονισμών, με στόχο την εξομά-
λυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης εμβολίων 
SARS-CoV-2. 

Συνεργασία FDA και ΕΜΑ με διεθνείς ρυθμιστικές αρχές για 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης εμβολίου για τον COVID-19 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμβόλιο COVID-19 Σεισμός

Άλμα ανόδου κατέγραψαν τα μεγαλύτερα Χρηματιστήρια της Ευ-

ρώπης χθες Τετάρτη, καθώς οι αγορές φάνηκαν να συνειδητοποι-

ούν το εύρος των μέτρων στήριξης που λαμβάνουν οι κεντρικές 

τράπεζες και τα κράτη για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επι-

πτώσεις της πανδημίας του νέου κορωνοϊού. 

Στο Χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, ο δείκτης Dax έκλεισε στις 

9.700,57 μονάδες, με άνοδο 959,4 μονάδων ή +10,98%. Ο δείκτης 

MDax από την άλλη έκλεισε στις 20.181,98 μονάδες, με άνοδο 

+7,14%. Να σημειωθεί πάντως ότι ο Dax από τις αρχές Ιανουαρίου 

έχει χάσει περίπου 27% της αξίας του. 

Στο Λονδίνο, η άνοδος επιταχύνθηκε προς το κλείσιμο, με τον δεί-

κτη FTSE-100 να εκτοξεύεται τελικά στις 5.446,01 μονάδες, αυξη-

μένος κατά 452 μονάδες ή +9,05%. Εξίσου μεγάλη ήταν και η άνο-

δος στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, με τον δείκτη CAC 40 να 

κερδίζει 328,39 μονάδες (+8,39%) και να κλείνει στις 4.242,70 μο-

νάδες. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο δείκτης έκλεισε με πτώση 

3,32%. 

«Η αγορά έχει εντυπωσιαστεί από το σύνολο των μέτρων που 

λαμβάνονται από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις» ενώ 

αναμένουν επίσης να μάθουν περισσότερα για το σχέδιο στήριξης 

της αμερικανικής οικονομίας που συζητείται στο Κογκρέσο, σχο-

λίασε ο αναλυτής Ντανιέλ Λαρουτιρού της Dom Finance. 

Η Fed ανακοίνωσε χθες σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων και την 

απεριόριστη αγορά χρέους, καθώς και διάφορους μηχανισμούς 

άμεσης στήριξης των επιχειρήσεων, για να διαφυλάξει τη μεγαλύ-

τερη οικονομία του κόσμου από τις επιπτώσεις της πανδημίας.  

Επιπλέον, η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε επίσης ότι ενεργο-

ποιεί ένα σχέδιο για να διευκολύνει τη ρευστότητα μέσω δανείων. 



Ίσως το φετινό Πάσχα 
για τους Χριστιανούς ανά 
την υφήλιο να είναι κάπως 
διαφορετικό από προηγού-
μενα χρόνια και δυστυχώς 
υπολογίζετε να έχουμε 
πολύ αρνητικά αποτελέ-
σματα. 

Πολύ συγκινητικό το Μή-
νυμα του  Φαναριού  από  
τον  Παναγιότατο   Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίο  εις 
απάντηση, ενδεχομένως  
μερικών  που ισχυρίζονται 
ότι δεν πρέπει να εφαρμο-
σθούν μέτρα στις εκκλησίες 
και τη προσέλευση πιστών.   
Μεταξύ άλλων αναφέρει και 
τα εξής.  Αυτό που κινδυ-
νεύει δεν είναι η πίστη αλλά 
οι πιστοί, δεν είναι ο Χρι-
στός αλλά  ο Χριστιανός 
δεν είναι ο Θεάνθρωπος 
αλλά εμείς   οι άνθρωποι”   
Καταλήγοντας προτρέπει 
όλους όπως ακολουθούν 
τις οδηγίες της Κυβέρνησης 
και των ειδικών  στα μέτρα 
εναντίο  του COVID-19. Ο 
Παναγιότατος ευχαριστεί 
και χειροκροτεί τις προσπά-
θειάς των ιατρών, νοσοκό-
μων, τις πρώτες βοήθειες 
που προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να βοηθήσουν τον 
συνάνθρωπο τους. Χαρα-
κτηριστικά δε είπε. «Σας 
χειροκροτούμε όχι από τα 
μπαλκόνια αλλά από τα 
βάθη της καρδιάς μας». Και 
εμείς λέμε μάλιστα, ας είναι 
πάντα καλά  οι αφανείς αυ-
τοί ήρωες που δίνουν τα 
πάντα να βοηθήσουν και να 
περιθάλψουν τον πλησίον 
τους. 

Μήπως   καθυστέρησε 
λιγάκι η Κυβέρνηση να 
λάβει τα μέτρα της 

Οι αρχές εδώ στην Αγ-
γλία άργησαν να λάβουν τα 
μέτρα  τους για δύο λόγους.   
Ο πρώτος λόγος, δεν το εί-
χαν πάρει  αρχικά στα  σο-
βαρά και όταν προχωρούσε 
το κακό δεν ήθελαν να πα-
νικοβάλουν τον κόσμο, κα-
θώς ήταν πλέον αργά αφού 
τα τρόφιμα και άλλα αντι-
κείμενα λιγόστευαν από τις 
υπεραγορές λόγω του πα-
νικού που δυστυχώς επι-
κρατεί μέχρι τώρα. 

Οι συναντήσεις ποδο-
σφαιρικών αγώνων έπρεπε 
να σταματήσουν τουλάχι-
στον δύο εβδομάδες νωρί-
τερα. 

Μα θα μου πείτε τώρα 
μας το λες...  Το έλεγα, και 
αυτοί που παρακολουθούν 
τι αναρτώ στα κοινωνικά δί-
κτυα, θα γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι τα έλεγα από τον 
Ιανουάριο 2020, αν και εί-
μαι τακτικός ποδοσφαιρό-
φιλος με εισιτήριο  διαρ-
κείας εν τούτοις από τον 
Ιανουάριο  2020 απέφευγα 
τα στάδια και άλλες εκδη-
λώσεις όσο το δυνατό μπο-
ρούσα.. 

Ακόμη πρότρεπα να στα-
ματήσουν να πηγαίνουν 
στα εστιατόρια, σινεμά και  
με κοροϊδεύαν. Ελπίζω  
όλες οι χοροεσπερίδες να 
αναβληθούν  για το καλό 
όλων μας. 

Τα  αναφέρω αυτά για να 
παρουσιάσω την κατά-
σταση πριν μόλις τρεις 
εβδομάδες που πολλοί δεν 
το πήραν καν στα σοβαρά. 

Όπως λένε και οι ειδικοί 
“αυτός δεν είναι άθλος 100 

μέτρων  αλλά σούπερ μα-
ραθώνιος”, που ίσως και 
εύχομαι να είμαι λανθασμέ-
νος, θα μας βρει  και το φθι-
νόπωρο με το ίδιο πρό-
βλημα του COVID-19  που 
άλλοι υπολογίζουν ότι ο κίν-
δυνος θα διαρκέσει για 18 
μήνες και πλέον. 

Είναι ένας άνισος αγώ-
νας αφού ούτε ένα όπλο 
δεν έχουμε να τον καταπο-
λεμήσουμε. Ούτε έχουμε 
κάνει κάποια προπόνηση 
είτε για εκατό μέτρα μα ούτε 
και για οποιονδήποτε Μα-
ραθώνιο, αφού οι έμπειροι 
ακόμη είναι σε πειραματικό 
στάδιο, διότι δεν έχουν 
προηγουμένως  ασχοληθεί 
με τέτοια επίθεση ενός  
εντελώς νέου  ιού σαν και 
αυτόν  που  κανείς  δεν 
γνωρίζει από πού και πως 
άρχισε. Αν και υπάρχουν 
πολλές και διάφορες εκδο-
χές και σε ένα βαθμό ύπο-
πτες πράξεις  μεταξύ μερι-
κών χωρών. Δεν θα 
ασχοληθούμε με αυτό το 
θέμα τώρα, αλλά ίσως η 
αλήθεια  να  γίνει γνωστή 
σε όλους μας σύντομα. 

Ο αόρατος εχθρός που 
επιτίθεται  ανελέητα | 
χωρίς  προειδοποίηση 

Το γνωρίζουμε ότι είναι 
ένας αόρατος εχθρός και 
δεν γνωρίζει κανείς πως, 
που και πότε κτύπησε η θα 

κτυπήσει αφού χρειάζεται 
να ψάξουν οι ιατροί την 
ιστορία και διαδρομή του 
κάθε  ασθενή  των   τελευ-
ταίων  2 εβδομάδων. 

Την εμφάνιση  της επίθε-
σης  που κάνει ο Covid -19  
είναι όταν το θύμα δείξει 
σημεία αδιαθεσίας. 

Ο Covid -19  τα έχει βά-
λει με κάθε χώρα, λες και 
ο αόρατος εχθρός γνωρί-
ζει τι κάνει.  Εμείς πήγαμε 
στο φεγγάρι και πίσω,  η 
τεχνολογία προοδεύει επί 
καθημερινής βάσεως  μα 
στα αλήθεια πόσο αδύ-
νατη είναι η ανθρωπότητα  
για  να αντιμετωπίσει αυτό  
το  κακό  που  το μόνο 
που  μας έμεινε είναι να 
στρέψουμε το βλέμμα στο 
Θεό πιο πολύ και με την 
προσευχή μας να βοηθή-
σει όλους μας να δούμε 
καλύτερες ημέρες.                                             
Ελπίδα και ευχές 

Μια ακτίνα ελπίδας είναι 
ότι στην Κίνα σταμάτησε ο 
ιός να παιδεύει τους κατοί-
κους. Και δεν υπήρχαν 
κρούσματα για λίγες ημέρες 
Ας ελπίζουμε ότι θα συνε-
χίση αυτή η ανάκαμψη.  Οι 

σκέψεις μας και οι προσευ-
χές μας είναι με τις οικογέ-
νειες που έχασαν τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα και 
την ίδια στιγμή ευχόμεθα  
ταχεία  ανάρρωση σε αυ-
τούς που είναι 
στα νοσοκομεία η 
και στα σπίτια 
τους. 

  Την στιγμή που δεν 
έχει τίποτα άλλο, τι θα 
μας κάνει  το Flu Jab από 
τώρα; 

Εμείς δεν έχουμε όπλο ή 
όπλα οποιασδήποτε μορ-
φής ώστε να καταπολεμή-
σουμε τον αόρατο αυτόν 
εχθρό, αλλά βρισκόμαστε 
συνέχεια σε στάδιο άμυνας. 
Λένε ότι θα μας δώσουν 
δόσεις του flu jab που συ-
νήθως αυτές δίδονται αρ-
χές του Φθινοπώρου, αλλά 
ακόμη δεν είναι σίγουροι. 

O Trump ζήτησε από την 
Γερμανία να του δοθεί  η 
συνταγή του φαρμάκου 
που προετοιμάζουν οι Γερ-
μανικές αρχές  με άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες εναντίο 
του Covid-19 αλλά του αρ-
νήθηκαν. Βλέπουμε  ως και 
τώρα,  το όλο τραγικό γε-
γονός παίρνει και πολιτικές  
διαστάσεις εκτός από  τις  
οικονομικές και κοινωνικές. 

Οι τοπικές αρχές ανά την 
χώρα ζητούν βοήθεια από 
εθελοντές και από φιλαν-

θρωπικές οργανώσεις βοη-
θήσουν  στο να  παρέχουν 
βοήθεια στους ηλικιωμέ-
νους  και άλλους. 

Τα δημαρχεία και επιχει-
ρήσεις θα αντιμετωπίσου 
έλλειψη προσωπικού σε 
όλους τους τομείς. Μία πα-
ράκληση. Παρακαλώ να εί-
σθε αμερόληπτοι διότι με-
ρικοί επιτήδειοι θα 
προσφέρουν να βοηθή-
σουν   προσποιώντας ότι 
είναι εθελοντές  αλλά ίσως  
και μερικοί  να είναι  και  
απατεώνες για να αποσπά-
σουν χρήματα από ηλικιω-
μένα άτομα.  

Η υποκρισία των υπε-
ραγορών στο αποκορύ-
φωμα 

Οι υπεραγορές ευθύνο-
νται σε ένα βαθμό για  την 
έλλειψη τροφίμων και άλ-
λων ειδών αφού επέτρεπαν  
αρχικά  στους ασυνείδη-
τους  και εγωιστές να αγο-
ράζουν ένα σωρό αντικεί-
μενα και τρόφιμα χωρίς 
έλεγχο.  Λέω φταίνε και οι 
υπεραγορές αφού έβλεπαν 
την συμπεριφορά αυτή  να 
ξετυλίγεται για εβδομάδες 
και δεν έκαναν τίποτα  στο    

 
 
 
 
 
 

σημείο που ένας πελάτης 
αγόρασε £700 λιρών χαρτί 
υγείας χωρίς οποιανδήποτε 
παρατήρηση. Μητέρα που 
αγόρασε ντουζίνες και 
ντουζίνες σκόνη γάλακτος 
για το βρέφος της. Καλά 
κυρά μου άφησε και λίγα 
κουτιά  για τα άλλα βρέφη    
Εως ότου οι λογικοί πελά-
τες διαμαρτυρήθηκαν και 
τότε άρχισαν οι υπεραγο-
ρές να συμμορφώνονται 
και να ειδοποιούν τον κό-
σμο να αγοράζει ό,τι χρει-
άζονται. 

Η υποκρισία   στο απο-
κορύφωμα σε μια  καπι-
ταλιστική χώρα 

Αν και οι υπεραγορές 
αποφάσισαν να ανοίγουν 
πιο νωρίς, ειδικά για τους 
ηλικιωμένους, πάλι η υπο-
κρισία τους ήταν ολοκά-
θαρα φανερή όταν επέτρε-
παν είσοδο σε όλους όλων 
των ηλικιών.  Όταν ρώτη-
σαν τον υπεύθυνο γιατί 
επέτρεπαν όλους η απά-
ντηση ήττα δεν μπορού-
σαμε να σταματήσουμε 
τους άλλους. Μα αφού ήμα-
στε σε ένα καπιταλιστικό 
καθεστώς τι άλλο να περι-
μένει κανείς, τι τους νοιάζει 
ποιος θα τα αγοράσει η όχι  
ή τι ηλικία είναι.  

Αλλάξαν τις ώρες κυ-
κλοφορίας Φορτηγών 

Μέχρι  τώρα άδειαζαν τα 
ράφια από τις 8.00 π.μ. και 
έμεναν άδεια μέχρι την 
άλλη μέρα. Διότι δεν επέ-
τρεπαν στα φορτηγά να κυ-
κλοφορούν όλες τις ώρες 
της ημέρας. 

Τώρα θα επιτρέπουν στα 
φορτηγά αυτά να κυκλοφο-
ρούν όλες τις ώρες της ημέ-
ρας στο Λονδίνο για να 
μπορούν οι υπεραγορές να 
γεμίζουν τα άδεια ράφια. 

Το δημαρχείο Enfield 
όπως πολλά άλλα δημαρ-
χεία έχουν ακυρώσει  δικα-
στικές κλήσεις, και στους 
ενοικιαστές που ζουν σε 
σπίτια η διαμερίσματα του 
δημαρχείου έχει σταματή-
σει να παίρνει ενοίκιο.. 
Εκτός τούτου παρέχει  πολ-
λές άλλες  ανέσεις όπως το 
να  προσφέρετε φαγητό και 
τρόφιμα. 

Περί  τις £100,000.00  ως 
αρχικό ποσό και όχι σε 
μορφή επιχορήγησης αλλά 
για αναγκαία αντικείμενα 
και τρόφιμα  για άπορες οι-
κογένειες. 

Πολλοί εθελοντές θα εί-
ναι  επί καθηκόντος  και θα 
συνεργάζονται  με το δη-
μαρχείο  για  διανομή τρο-
φίμων και φαρμάκων   σε  
αυτούς που είναι σε απο-
μόνωση. 

Όσοι έχουν απορίες και 
ερωτήσεις  και είναι κάτοι-
κοι Enfield μπορούν να 
στείλουν email στο corona-
virus@enfield.gov.uk. 

Παρακαλώ προσοχή ο 
ιός παραμονεύει, μην του 
δώσετε ευκαιρία να σας 
επιτεθεί. Μεγάλη και από-
λυτη προσοχή. Μείνετε στα 
σπίτια σας. 
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Ο άνθρωπος με το γαρύφαλλο 
Στις 30 Μαρτίου 1952 ξημερώνοντας 

εκτελέστηκε στο Γουδή κρυφά και 
ύπουλα από το ξενόδουλο καθεστώς της 
Ελλάδας,  ο κομμουνιστής ηγέτης και 
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης κατά 
των Γερμανών κατακτητών, Νίκος Μπε-
λογιάννης. Ήταν μόλις 37 χρονών.   

Ακολουθεί απόσπασμα από ποίημα 
του Γιάννη Ρίτσου που έγραψε ανή-
μερα της εκτέλεσης του Νίκου Μπελο-
γιάννη:  
«Καλημέρα αδέλφια μου  
Καλημέρα ήλιε     
Καλημέρα κόσμε.  
Ο Μπελογιάννης μας έμαθε άλλη μια 
φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαί-
νουμε.                        
Με ένα γαρύφαλλο ξεκλείδωσε όλη την 
αθανασία. 
Με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο 
για να μη νυχτώνει» . «Σκέφτομαι πως 
αυτά τα τρία συστατικά πρέπει να ' χει 
η ζωή : το μεγάλο, το ωραίο και το συ-
γκλονιστικό. Το μεγάλο είναι να βρίσκε-
σαι μέσα στην πάλη για μια καλύτερη 
ζωή.  Όποιος 
δεν το κάνει 
αυτό, σέρνεται 
πίσω απ 'τη 
ζωή. Το ωραίο 
είναι κάθε τι 
που στολίζει 
τη ζωή. Η 
μουσική, τα 
λουλούδια, η 
ποίηση. Το 
συγκλονιστικό 
είναι η 
αγάπη...». 
Αυτά έγραφε 
στην εφημε-
ρίδα "Λαϊκή 
Φωνή ", όρ-
γανο του Δη-
μοκρατικού 
Συνασπισμού 
Αχαΐας, ο 
23χρονος 
νέος Νίκος 
Μπελογιάννης 
εν έτει 1938... 

 Καθώς 
ακούω τον Καζαντζίδη να ερμηνεύει με 
την απέραντη φωνή του το τραγούδι του 
Θεοδωράκη «Βουνά βουνά σας χαι-
ρετώ, φεύγω για μακριά, δεν κιότεψα, 
δε λύγισα και τη ζωή αψήφησα», το ρο-
λόι της ιστορίας γυρίζει πίσω 68 χρόνια. 
Τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Μαρ-
τίου 1952, εκτελέστηκαν στο Γουδή,μια 
περιοχή της Αθήνας κρυφά και άναν-
δρα,οι Ελληνες κομμουνιστές, Νίκος 
Μπελογιάννης, Νίκος Καλούμενος, 
Ηλίας Αργυριάδης και Δημήτρης Μπά-
τσης που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο 
με την ανυπόστατη κατηγορία για κατα-
σκοπία, ύστερα από δύο στημένες δίκες, 
δίκες παρωδία,που είχαν γελοιοποιήσει 
τους κατήγορους του αμερικανόδουλου 
"ελληνικού" καθεστώτος. Τίποτα δεν είχε 
αποδειχτεί στις εν λόγω δύο δίκες. Ήταν 
ηλίου φαεινότερο ότι επρόκειτο για δίκες 
σκοπιμότητας. Οι δίκες αυτές, που έμει-
ναν στην ιστορία ως «υπόθεση Μπελο-
γιάννη» και η άνανδρη, ανορθόδοξη 
εκτέλεση διά τουφεκισμού των τεσσά-
ρων κομμουνιστών, έλαβαν μεγάλη δη-
μοσιότητα και προκάλεσαν διεθνείς αντι-
δράσεις. Ο Μπελογιάννης και οι 
σύντροφοί του εκτελέστηκαν για την ιδε-
ολογία τους και όχι γιατί ήταν τάχα  κα-
τάσκοποι. Η κατηγορία για κατασκοπία 
με τους ασυρμάτους,τους οποίους δήθεν  
χρησιμοποιούσαν οι κομμουνιστές για 
να στέλνουν μηνύματα στις χώρες του 
"Σιδηρού Παραπετάσματος" για υπονό-
μευση της "εθνικής" ασφάλειας της Ελ-
λάδας, δεν ήταν παρά μια 
αντιφατική,ανυπόστατη υπόθεση. Δεν 
ήταν παρά μια ιστορία για αγρίους αφού 
τίποτα δεν ταίριαζε, τίποτα δεν γώνιαζε. 
Οι "αδέκαστοι" δικαστές κατήγοροι απο-
δείχτηκαν εντελώς αδιάβαστοι,αλλά και 
ιδιαίτερα απρόσεκτοι στις λεπτομέρειες. 
Το έγκλημα που διαπράχτηκε τα ξημε-
ρώματα της Κυριακής 30 Μαρτίου 1952 
αποτελεί παράδειγμα αντικομμουνιστι-
κού φανατισμού και σκληρότητας του 
αμερικανόδουλου μετεμφυλιακού καθε-

στώτος που είχε 
επιβληθεί στον ελ-
ληνικό λαό με τη 
βία. Ακόμα και οι 
Γερμανοί δεν έκα-

ναν εκτελέσεις τις 
Κυριακές. 

«1952, 30 Μαρτίου, Κυριακή αξήμε-
ρωτα! "Εκτελέστηκαν από την ελληνική 
κυβέρνηση με εντολή των Αμερικανών 
:Νίκος Μπελογιάννης, Νίκος Καλούμε-
νος, Ηλίας Αργυριάδης και ο σπουδαίος 
οικονομολόγος Δημήτρης Μπάτσης που 
το σύγγραμμά του είχε  σκοπό να υπο-
δείξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της 
Ελλάδας και να βοηθήσει στην ανάπτυξή 
της. Αυτή είναι η ιστορία». Αυτα είπε η 
Μαργαρίτα Καλούμενου, κόρη του Νίκου 
Καλούμενου.   

Μια μόλις μέρα μετά την εκτέλεση του 
Μπελογιάννη, ο 
Πάπλο Πικάσο 
σχεδίασε το 
γνωστό σκίτσο. 
«Ο άνθρωπος 
με το γαρύ-
φαλλο, εμπνευ-
σμένο από φω-
τογραφία που 
είχε τραβηχτεί 
κατά τη διάρ-
κεια της δεύτε-
ρης δίκης τον 
Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο 
του 1952, στην 
οποία ο Μπε-
λογιάννης κρα-
τούσε ένα γα-
ρύφαλλο.   

Ο Μπελογιάν-
νης γεννήθηκε 
το Δεκέμβριο 
του  1915 στην 
Α μ α λ ι ά δ α , 
πόλη του νο-
μού Ηλείας της 
Π ε λ ο π ο ν ν ή -

σου. Ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ-
λάδας(ΚΚΕ ),αγωνιστής της Εθνικής 
Αντίστασης κατά των Γερμανών και στέ-
λεχος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλά-
δας(ΔΣΕ), στον εμφύλιο, 1946 -1949. 
Μετά  την ήττα του ΔΣΕ εγκαταστάθηκε 
στην Πολωνία ως πολιτικός πρόσφυγας. 
Τον Ιούνιο του 1950 επέστρεψε στην Ελ-
λάδα με σκοπό να ανασυγκροτήσει τις 
οργανώσεις του παράνομου ΚΚΕ. Συ-
νελήφθη το Δεκέμβριο του 1950.  Ακο-
λουθεί μικρό απόσπασμα από την ομιλία 
του Μπελογιάννη στη δεύτερη δίκη: 
 «Υπερασπιστήκαμε την Ελλάδα όταν 
κινδύνευε η εδαφική ακεραιότητα και η 
ανεξαρτησία της. Έτσι αγαπάμε εμείς 
την Ελλάδα, με την καρδιά μας και με το 
αίμα μας...αγωνιζόμαστε για να προφτά-
σουμε την αυγή και το αύριο,για να δη-
μιουργήσουμε νέους χρόνους και επο-
χές,στο μπόι των ονείρων μας,στο μπόι 
των ανθρώπων». Στο βιβλίο του "Άρθρα 
και λόγοι ",το οποίο έγραψε μέσα στη 
"φωτια" του εμφυλίου, ο Μπελογιάννης 
δίνει το νόημα της ζωής: «Δεν έχει ση-
μασία πόσο θα ζήσουμε και πότε θα πε-
θάνουμε, αλλά πώς θα ζήσουμε και πώς 
θα πεθάνουμε». Λίγες μέρες μετά την 
εκτέλεση του Μπελογιάννη, ο Γάλλος  
ποιητής Πωλ Ελυάρ έγραψε: «Ο Μπε-
λογιάννης πέθανε. Δεν θυσίασε τίποτα 
από την τιμή και την ελπίδα μας στο Αύ-
ριο που αστραποβολά»! Ο Μπελογιάν-
νης πέθανε όπως ακριβώς έζησε. Όρ-
θιος, απροσκύνητος, παντοτινό σύμβολο 
Έλληνα πατριώτη, διεθνιστή, ανθρώ-
που, κομμουνιστή. Ιστορική έμεινε η πα-
ρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνος υπέρ 
του Μπελογιάννη. Ζήτησε να δοθεί χάρη 
στον Μπελογιάννη και δήλωσε: «Έχω 
συγκλονιστεί από το ηθικό μεγαλείο του 
Μπελογιάννη. Το θεωρώ ανώτερο και 
από των πρώτων Χριστιανών γιατί ο 
Μπελογιάννης δεν  πιστεύει ότι υπάρχει 
μέλλουσα ζωή».

του 
Βασίλη Κωστή 

Ανισος  ο πόλεμος  ενάντια στον  αόρατο εχθρό COVID-19  

του  
Γιώργου Σάββα
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Λόγω της παρούσης έκτακτης ανάγκης για κλείσιμο των εκ-
κλησιών για την αντιμετώπιση  της μετάδοσης του κορωνοιού, 
το HELLENIC TV απεφάσισε σε συνεργασία με την Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή Θυατείρων  και Μεγάλης Βρετανίας να μεταδίδει 
τηλεοπτικά την Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή στις 11.00 το 
πρωί, καθώς και την Ακολουθία των ‘Χαιρετισμών’ κάθε Πα-
ρασκευή στις 19:00. 
Η μετάδοση θα γίνεται από τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Απο-
στόλων στο BROOKMANS PARK, όπου η λειτουργία θα τε-
λείται από ένα Ιερέα, ένα βοηθό  και ένα ψάλτη. 
Η επιλογή του συγκεκριμένου ναού έγινε για καθαρά τεχνι-
κούς λόγους. 
Η παρούσα διευθέτηση θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή 
των Βαΐων, οπότε και θα γίνει νέα ανακοίνωση για την Αγία 
Εβδομάδα και για το Πάσχα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το HEL-
LENIC TV στο τηλέφωνο 0208 292 7037 η με e-mail στο 
info@hellenictv.net 

Καλλιτεχνικά Νέα
με τον Βασίλη Παναγή

Ανακοίνωση - HELLENIC TV

Αγαπητοί αναγνώστες  

Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  

•Είναι με την αίσθηση της ανάγκης για ενημέρωση που και σή-
μερα είμαστε μαζί σας με την ελπίδα να πάνε όλα καλά και σύ-
ντομα να απαλλαχτούμε από αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία που 
μαστίζει την ανθρωπότητα. Να ακολουθείτε τις οδηγίες των ιθυ-
νόντων και να τις εφαρμόζετε για το καλό σας και το καλό των 
συνανθρώπων σας.  

Μένουμε σπίτι και κοντά σε αυτούς που μας χρειάζονται.  

•Για την ενημέρωση σας όσον αφορά τον Ελληνικό Ραδιοφω-
νικό Σταθμό – LGR, Θα συνεχίσει κανονικά να μεταδίδει, να 
σας ενημερώνει και να σας ψυχαγωγεί. Γίνονται διευθετήσεις 
για μετάδοση όλων των λειτουργιών κατά την περίοδο των εορ-
τών του Πάσχα, ούτως ώστε οι πιστοί να τις παρακολουθήσουν 
από το σπίτι τους, εφ’ όσον η Αρχιεπισκοπή Θυατήρων και Με-
γάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι είναι καλύτερα για την ασφά-
λεια των πιστών να παραμένουν στα σπίτια τους μέχρι 
νεοτέρας ιδιοποιήσεως.  

•Η Εκδήλωση για τους ηλικιωμένους στο AUTUNM  
GARDENS 

με την  ορχήστρα Αμάλγαμα  που θα γινόταν την Κυριακή 29 
Μαρτίου, αναβάλλεται λόγω του Κορωνoιού. Οι διοργανωτές 
απολογούνται για τυχών ταλαιπωρίες.  

•Η εκδήλωση που θα γινόταν το  Σάββατο 28 Μαρτίου με τους 
καλλιτέχνες  Κώστας Λειβαδά  και Ανδριάνα Μπάμπαλη στο 
The Compton School,  Summers Lane, North Finchley, London 
N12 0QG, ακυρώννεται λόγω του Κορωνοιού.  

•Συμπέθεροι από το Μπάκιγχαμ.  

Η θεατρική κωμωδία που θα ερχόταν  στο Λονδίνο στο Milfield 
Theatre  την Παρασκευή 27 Μαρτίου αναβάλλεται λόγω του 
Κορωνoιού.  

•Η θεατρική ομάδα TAT- THE ACTORS THEATRE αποφάσισε 
να αναβάλει τις πρόβες την Κυπριακής ηθογραφίας ΓΙΑΛΛΟΥ-
ΡΟΥ λόγω του Κορωνoιού μέχρι σ ’ότου αλλάξουν τα πρά-
γματα και με την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα εξαλειφθεί. Αν όλα 
πάνε καλά θα επανέλθουν οι πρόβες μετά το καλοκαίρι.  Απο-
λογούμαστε για τυχών  ταλαιπωρίες.  

Αυτά για την ώρα. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ  

Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου 
Κορωνοϊός: Ιστοσελίδα κοι-
νωνικής υποστήριξης 
www.cypriotfederation.org.uk/co
vid19support  
Στο διάγγελμα του την Δευτέρα 
το βράδυ, ο βρετανός Πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον ανα-
κοίνωσε νέα σκληρά μέτρα και 
περιορισμούς για να περιορίσει 
τη διάδοση του κορωνοϊού, δί-
νοντας «μια πολύ απλή εντολή 
στον βρετανικό λαό - πρέπει να 
μείνεις στο σπίτι».  
Καθώς η πανδημία του κορω-
νοϊού εξαπλώνεται σε όλη την 
υφήλιο, η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία καλεί την ομογέ-
νεια να εφαρμόζει τις οδηγίες 
και εντολές της Κυβέρνησης. 
Μένω σπίτι, Μένω ασφαλής, 
Διατηρώ απόσταση δυο μέ-
τρων,  για την προστασία και 
διασφάλιση της υγείας, της ευη-
μερίας και της ασφάλειας της 
ομογένειας, που είναι το κύριο 
μέλημά μας. Συνεχίζουμε να εί-
μαστε ευγνώμονες στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και τους ειδι-
κούς επιστήμονες της χώρας 
μας, που βρίσκονται  στην 
πρώτη γραμμή καταπολέμησης 
αυτής της πανδημίας καθώς και 
στους άλλους βασικούς  συντε-
λεστές που εργάζονται ακούρα-
στα για να εξασφαλίσουν τη συ-
νέχιση της ευημερίας όλων των 
κατοίκων του ΗΒ. 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας, ετοιμάσαμε μια ενη-
μερωτική διαδικτυακή πύλη με 
χρήσιμες πληροφορίες υποστή-
ριξης για την ομογένεια και τους 
Κύπριους πολίτες που βρίσκο-
νται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η 
πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζε-
ται επίσης από τον Προεδρικό 
Επίτροπο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας και μπορείτε να τη 
βρείτε στο: www.cypriotfeder-
ation.org.uk/covid19support  
Οι βασικές πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα περιλαμβάνουν πλη-
ροφορίες για: 
Ιατρική περίθαλψη: 
Εκτός από τις πληροφορίες 
από το NHS για τον κορωνοϊό, 
κινητοποιήσαμε ομάδα ιατρών 
της ομογένειας, οι οποίοι πρό-
θυμα ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση μας,  για να σας 
προσφέρουν γενικές ιατρικές 
συμβουλές που μπορεί να χρει-
αστείτε, αν δεν έχετε πρόσβαση 
σε στον παθολόγο σας. Οι συμ-
μετέχοντες ιατροί καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων 
(συμπεριλαμβανομένης της 
Καρδιολογίας, της Γενικής Ιατρι-
κής, της Ογκολογίας, της Μαι-
ευτικής και της Γυναικολογίας, 
της Ουρολογίας και της Παιδια-
τρικής). 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί τους στο: doctors@cypriot-
federation.org  
Υποστήριξη για ηλικιωμένους: 
 Εάν είστε ηλικιωμένοι,  ή ανή-

κετε σε ευάλωτες ομάδες, και 
χρειάζεστε βοήθεια για να προ-
μηθευτείτε τρόφιμα ή απαραίτη-
τες προμήθειες, στείλτε μας 
email στο enquiries@cypriot-
federation.org.uk ή καλέστε μας 
στο 02084459999. Θα επικοι-
νωνήσουν μαζί σας μέλη της 
ομάδας εθελοντών της 
NEΠOMAK ΗΒ. Οι περιοχές 
που καλύπτονται προς το πα-
ρόν περιλαμβάνουν το Βόρειο, 
Κεντρικό και Ανατολικό Λονδίνο, 
Canterbury, Manchester,  Har-
low, Bury St Edmunds και Stan-
stead. Η παροχή βοήθειας 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
εθελοντών και ίσως προστε-
θούν και άλλες περιοχές καθώς 
η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ συνεχίζει τις  
προσπάθειες της να βρει και άλ-
λους εθελοντές σε περισσότε-
ρες περιοχές. Παρακαλούμε 
όπως επισκεφτείτε την ιστοσε-
λίδα αργότερα αν η περιοχή σας 
δεν βρίσκεται  στη λίστα. 
Υποστήριξη Κυπρίων φοιτητών 
Εκτός από το κυβερνητικό επί-
δομα από τη Κυπριακή Κυβέρ-
νηση, φοιτητής που διαμένει 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και επι-
θυμεί να έρθει σε επαφή με τo 
φοιτητικό ‘ομιλο  Κυπρίων στο 
πανεπιστήμιο τους μπορεί να 
μας στείλει email στη διεύ-
θυνση: enquiries@cypriotfeder-
ation.org.uk ή να έρθει σε 
επαφή με την Εθνική Φοιτητική 
Ένωση Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Ηνω-

μένου Βασιλείου μέσω τηλεφώ-

νου με τον Κωνσταντίνο 

(07762945913) ή τον Γιώργο 

(07999757619) 

Ξενοδοχεία 

Έχουμε εντοπίσει ξενοδοχεία με 

Κύπριους ιδιοκτήτες για άτομα 

που χρειάζονται κάπου για να 

μείνουν. Μπορείτε να βρείτε τη 

λίστα εδώ: https://cypriotfeder-

ation.org.uk/2020/03/covid19su

pport/#accommodation  

Διατήρηση Υγιεινής και Εκ-

παιδευτική Υποστήριξη 

Υπάρχουν διάφορες συμβουλές 

στην ιστοσελίδα μας για το πως 

να μείνετε υγιείς. Επίσης υπάρ-

χει λίστα δασκάλων που είναι 

πρόθυμοι να σας υποστηρίξουν 

στην κατ 'οίκον εκπαίδευση των 

παιδιών σας. 

Παραδόσεις τροφίμων 

Έχουμε εντοπίσει εμπόρους 

λιανικής πώλησης που προ-

σφέρουν παράδοση παραδο-

σιακών τροφίμων στο σπίτι 

σας. Η λίστα περιλαμβάνει το 

Marathon Foods που πρό-

σφατα ξεκίνησαν την πώληση 

βασικών τροφίμων που θα πα-

ραδίδονται στο σπίτι. Παραδό-

σεις γίνονται σε όλο στο Ηνω-

μένο Βασίλειο και αγορές 

μπορούν να γίνουν ηλεκτρο-

νικά στο: http://www.marathon-

foods.co.uk/care-packages/  

Κοινωνικές Πρωτοβουλίες 

Είμαστε σε τακτική επικοινωνία 

με οργανώσεις της ομογένεια 

σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, 

καθώς και με τους δήμους. Οι 

οργανισμοί αυτοί μπορούν είτε 

να παρέχουν υποστήριξη εάν 

την χρειάζεστε. Εάν είστε σε 

θέση να δώσετε το χρόνο, τα 

χρήματά σας ή τους πόρους 

σας, υπάρχει λίστα με οργανώ-

σεις που παρά τις δύσκολες 

συνθήκες συνεχίζουν το σημα-

ντικό τους έργο. 

Θα συνεχίσουμε να επικαιρο-

ποιούμε τη σελίδα υποστήριξης. 

Αν γνωρίζετε υπηρεσίες που θα 

ήταν καλό να τις συμπεριλά-

βουμε, παρακαλούμε ενημερώ-

στε μας, μέσω email στο: en-

quiries@cypriotfederation.org.uk 
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Η ενδοξότερη Ημέρα του Σύγχρονου Ελληνισμού 
Εορτάζουμε αυτές τις δύσκολες μέρες για την ανθρωπότητα, 
με  εθνική υπερηφάνεια την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, 
την παλιγγενεσία των Ελλήνων, την αναγέννηση του Ελληνι-
κού Κράτους. Ταυτόχρονα, πανηγυρίζουμε με θρησκευτική 
ευλάβεια, τον Ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Την 
Παναγιά που ο λαός μας την αγαπά, την  σέβεται και τη γιορ-
τάζει  οσοδήποτε άλλος λαός!   
 Εορτάζουμε με συγκίνηση και υπερηφάνεια, για ν' αποδώ-
σουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες του Εικο-
σιένα. Αυτούς που πολέμησαν και θυσιάστηκαν, "για του Χρι-
στού την πίστη την αγία και της πατρίδος την ελευθερία".   
Στρέφουμε τη σκέψη μας στο παρελθόν, για να εξετάσουμε 
την ιστορική 
αυτή πε-
ρίοδο, όχι για 
μια απλή 
υπόμνηση 
των γεγονό-
των, αλλά για 
να επισημά-
νουμε τις ευ-
θύνες μας 
από τις υπο-
θήκες των 
προγόνων 
μας και να 
αντλήσουμε 
διδάγματα 
σύνεσης, 
ομόνοιας και 
εθνικής ενό-
τητας. 
 Με το όραμα 
της αρχαίας 
δόξας του ελληνισμού, τηv πατριωτική ανατροφή και vιώθovτας 
τo μαρτύριο εvός λαoύ πoυ τov καταπίεζαv για 400 τόσα χρόνια 
-   απoφάσισαν ότι η ζωή δεv έχει καvέvα νόημα χωρίς τo πα-
vάκριβo αγαθό, τηv Ελευθερία. Συγκινήθηκαν οι αγωνιστές του 
21 από τα πρoφητικά λόγια τoυ Ρήγα Φεραίoυ:  

        Καλύτερα μιας ώρας 
        ελεύθερη ζωή 

        Παρά σαράvτα χρόvια 
        Σκλαβιά και Φυλακή! 

 Θυμήθηκαν, επίσης,  εκείvo τo αθάvατo απόφθεγμα τoυ εθvι-
κoύ μας πoιητή Διονύσιου Σολωμού, που απεικονίζει την πε-
μπτουσία, την φιλοσοφία του ελληνικού πνεύματος: 

       Κλείσε μέσα στηv ψυχή σoυ τηv Ελλάδα 
       Θα αισθαvθείς vα αvαβρύζει μέσα σoυ 

       έvα αvθρώπιvo μεγαλείo. 
       Θα είσαι ελεύθερoς! 

Η ιστορία μας διδάσκει ότι, όταν οι Έλληνες ήταν ενωμένοι 
έκαναν θαύματα – όταν ήταν διχασμένοι προκαλούσαν εθνική 
καταστροφή. Και η ιστορία μας είναι γεμάτη από τέτοια παρα-
δείγματα. Και οι κατακτητές και οι μεγάλοι της Γης ήξεραν το 
αδύνατο σημείο των Ελλήνων – την διχόνοια – και την εκμε-
ταλλεύονταν. Οι ξένοι μας το λένε ότι - όπου υπάρχουν τρεις 
Έλληνες, υπάρχουν τέσσερα πολιτικά κόμματα! 
 Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Φράγκοι, οι Τούρκοι, και τελευταία 
οι Αγγλοαμερικάνοι χρησιμοποίησαν το “διαίρει και βασίλευε” 
– όπως έκαναν και οι αρχαίοι Ρωμαίοι με το “Divide et Impera”, 
επιφέροντας τόσα δεινά στην πατρίδα μας.   
  Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, η υποταγή στους Ρωμαίους, ο 
χαμός του Βυζαντίου, η καταστροφή της Μικράς Ασίας, ο εμ-
φύλιος πόλεμος, το πραξικόπημα και η εισβολή στην Κύπρο  
για να αναφέρω μόνο μερικά - ήταν μεν ανάμιξη των ξένων 
αλλά πάνω από όλα, αποτέλεσμα της διχόνοιας των ίδιων των 

Ελλήνων. 
  Ευτυχώς, όμως, "το 1821, ο Θεός είχε υπογράψει την ελευ-
θερία της Ελλάδας και δεν πήρε πίσω την υπογραφή του", 
όπως έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γέρος του Μωριά. 
Το σκλαβωμένο Γένος είχε πάρει την απόφασή του, "Ελευθερία 
ή θάνατος" και ο αγώνας του δεν ήταν εύκολο να καταπνιγεί. 
Παράλληλα, οι ωμότητες των Τούρκων, η καταστροφή των Ψα-
ρών, η επιτυχία στα Δερβενάκια, η πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας στη Χίο, η ηρωική έξοδος του Μεσολογγίου και 
πολλά άλλα παρόμοια γεγονότα προκάλεσαν τη συμπάθεια 
των λαών της Ευρώπης και ανάγκασαν τους ηγέτες τους να 
υποστηρίξουν την επαναστατημένη Ελλάδα.  
 Η Επανάσταση του 1821 είναι το πιο σπουδαίο γεγονός 

στην Ιστορία 
της Νεότερης 
Ελλάδας και 
η αφετηρία 
της δημιουρ-
γίας και της 
αναγέννησης 
του Ελληνι-
κού Κρά-
τους. Παράλ-
ληλα, είναι 
ένα γεγονός 
παγκόσμιας 
σημασίας, 
γιατί υπήρξε 
η πρώτη 
Εθνική Επα-
νάσταση, για 
την ανεξαρ-
τησία ενός 
υπόδουλου 
Έθνους, που 

παραδειγμάτισε και άλλους σκλαβωμένους λαούς.  
Δεν ξεχνούμε τα ονόματα του Κολοκοτρώνη, του Ανδρούτσου, 
του Αθανάσιου Διάκου, της Μπουμπουλίνας, του Κανάρη και 
εκατοντάδων άλλων επώνυμων και ανώνυμων ηρώων που πο-
λέμησαν για την ελευθερία του υπόδουλου γένους. Ο σύγχρο-
νος ελληνισμός τους θυμάται και τους ευγνωμονεί. 
 Οι σύγχρονοι Έλληνες δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οφεί-
λουμε την ελευθερία, την εθνική μας υπόστασή και υπερηφά-
νεια, την πρόοδο και την ευημερία μας, στους αγώνες και στις 
θυσίες των ηρώων του Εικοσιένα. Ο αγώνας του 1821 ήταν 
αγώνας ολόκληρου του Λαού μας. Ήταν έργο όλων των Ελλή-
νων. Ήταν αγώνας ιερός και δίκαιος, αγώνας "υπέρ βωμών 
και εστιών", αγώνας για το "ποθούμενο". Πήρε πάνω από 125 
χρόνια για το Ελληνικό κράτος να γίνει αυτό που είναι σήμερα. 
Γιατί η Κρήτη, η Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη 
απελευθερώθηκαν πολλά χρόνια αργότερα και τα Δωδεκάνησα 
μόλις το 1948  
 Το 21 είναι ο υψηλός ιστορικός και συνάμα πνευματικός χώρος 
. Είναι η ιερή κιβωτός του Ελληνισμού. Είναι το ταμείο πρότυ-
πων μορφών και υποδειγμάτων βίου που γαλβάνισε με αίμα η 
ιστορία και τα ύψωσε εκεί, όπου στρέφεται ο άνθρωπος για να 
ζητήσει εμπνεύσεις ζωής.  
Είναι το μέγα δίδαγμα που εμψυχώνει το 'Έθνος μας για να μη 
σβήσει το φως του Ελληνικού πνεύματος, ώστε να διδαχθούν 
οι νέοι, να θυμηθούν και να αναπολήσουν οι ηλικιωμένοι του 
τί σημαίνει σήμερα και αύριο το να είσαι Έλληνας.  
 Ευχόμαστε στον αδελφό ελληνικό λαό να ξεπεράσει τον κίν-
δυνο του κορωνοϊού που δέρνει σήμερα ολόκληρη την οικου-
μένη και τις προκλήσεις της Τουρκίας και στον κυπριακό λαό 
γρήγορη επανένωση. Χρόνια Πολλά! 
 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 

25η Μαρτίου 1821 - Ελληνική Επανάσταση 

21η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε 

Πόλεμος και ειρήνη 
Είναι δυο πράγματα ολότελα διαφορετικά 
Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους 

Μοιάζουν όπως ο άνεμος κι η θύελλα 
Ο πόλεμος γεννιέται απ’ την ειρήνη τους 

καθώς ο γιος από τη μάνα 
έχει τα δικά της απαίσια χαρακτηριστικά 

ο πόλεμός τους σκοτώνει 
ό, τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους 

                   Μπέρτολτ Μπρέχτ, Γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου 
Από το 1999, η 21η Μαρτίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Ήταν η μέρα που η Γενική 
Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι αποφάσισε ότι είναι καιρός να «ενισχύσει την εικόνα της ποίησης 
στα ΜΜΕ, ούτως ώστε να μην θεωρείται πλέον άχρηστη τέχνη», αλλά μια τέχνη που «βοηθά την κοι-
νωνία να βρει και να ισχυροποιήσει την ταυτότητα της». Οι ποιητικές αναγνώσεις, αναφέρει, μπορεί 
να αποτελέσουν «αφορμή για την ενίσχυση των δεσμών της ποίησης με τις άλλες τέχνες και τη φιλο-
σοφία», έτσι ώστε να επαναπροσδιοριστεί η, κατά τα άλλα αφοριστική, φράση του Ντελακρουά ότι 
«δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ποίηση». 
Στις μέρες μας η πραγματικότητα έρχεται να ανατρέψει το πιο πάνω σκεπτικό, καθώς,  η αξία η οποία 
ο κάθε λαός έχει δώσει διαχρονικά στην ποίηση και τους ποιητές του, δεν αναδεικνύεται ούτε στο 
ελάχιστο από τα ΜΜΕ. Οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται στην πλειοψηφία των χωρών του 
κόσμου, έχουν σαν αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη υποτίμηση της Τέχνης, η οποία αντιμετωπίζεται 
μόνο ως εμπόρευμα ή ως ευκαιριακή προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι αντιλαϊκές 
πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και στη χώρα μας από την κυβέρνηση ΔΗΣΥ, οδηγούν τη νέα γενιά 
στο να βάζει σε δεύτερη μοίρα οτιδήποτε δεν συνεισφέρει στην προσπάθεια της για επιβίωση και 
απόκτηση χρήματος. Έτσι ο Πολιτισμός και η Τέχνη, όχι μόνο μπαίνουν ακόμα περισσότερο στο πε-
ριθώριο από τους νέους, αλλά και οι ίδιοι οι δημιουργοί δεν μπορούν να αναδειχθούν και να επιβιώσουν 

και ως αποτέλεσμα παρατούν και αυτοί οι ίδιοι την Τέχνη τους. Τρανό παράδειγμα της κατάστασης 
αυτής, αποτελεί το 0,01% του κρατικού προϋπολογισμού, που αφιερώνει η σημερινή κυβέρνηση για 
τον πολιτισμό. 
Η ποίηση, και κυρίως η στρατευμένη ποίηση, ανέκαθεν αποτελούσε εργαλείο στον αγώνα που δίνει 
η Τέχνη και ο Πολιτισμός γενικότερα για αφύπνιση των συνειδήσεων των ανθρώπων, για δημιουργία 
επαναστατικής διάθεσης σε συνθήκες πολέμου, φτώχειας, καταπίεσης και στέρησης της ελευθερίας. 
Η ποίηση για την ΕΔΟΝ, ως μια ολοζώντανη και μαχητική μορφή τέχνης, αλλά και ο πολιτισμός γενι-
κότερα, αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας μας και ένα από τους σημαντικό-
τερους πυλώνες της δράσης μας. Η γέννηση, η ζωή και η δράση ολόκληρου του Λαϊκού Κινήματος 
της Κύπρου είναι στενά συνυφασμένα με την ποίηση και συγκεκριμένα, τους λαικούς ποιητές του 
τόπου μας, οι οποίοι εξύμνησαν τους αγώνες του κυπριακού λαού και την διαρκή πάλη του για αξιο-
πρέπεια, ελευθερία και ειρήνη. 
Η διοργάνωση Παγκύπριων Διαγωνισμών Ποίησης οι οποίοι αποτελούν θεσμό μέσα από τον οποίο 
αναδεικνύεται η λαϊκή μας παράδοση, αλλά και το ταλέντο νέων καλλιτεχνών του τόπου μας, οι 
εκδόσεις ποιητικών συλλογών από Ε/κ και Τ/κ ποιητές, η ανάγνωση ποιημάτων σε πολλές εκδηλώσεις 
μας, η αρθρογραφία στελεχών μας για μεγάλους ποιητές, αποτελούν μόνο κάποια παραδείγματα της 
δράσης της Οργάνωσης μας σήμερα, με σκοπό την ανάδειξη αυτής της Τέχνης. 
Ως ΕΔΟΝ, αντιπαλεύοντας την υποκουλτούρα η οποία προβάλλεται καθημερινά στις οθόνες μας, 
είτε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε από την τηλεόραση και έχει γίνει το πρότυπο και το συ-
νηθισμένο για πολλούς νέους ανθρώπους, θα συνεχίσουμε να δίνουμε ζωή και δύναμη στην Τέχνη 
και στον Πολιτισμό. Γιατί σήμερα υπάρχει, όσο ποτέ άλλοτε, η ανάγκη για αντίσταση και η Τέχνη και 
ο Πολιτισμός, είναι και θα παραμείνουν σύμμαχοι και συνοδοιπόροι του λαού που αγωνίζεται για ένα 
ποιοτικά ανώτερο κόσμο, όπου και ο πολιτισμός θα έχει τη θέση που του αξίζει, όπου «ο ποιητής θα 
ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει ποιήματα». 
Πολιτιστικό Γραφείο 
Κ.Σ. ΕΔΟΝ

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

• Do not hope that those who destroy you, will 

save you! 

• Mην ελπίζεις πως αυτοί που σε κατέστρεψαν, 

θα σε σώσουν! 

Ερμηνεία: 
Σκληρή πραγματικότης και αλήθεια! Η εμπειρία της ζωής 

μιλά από μόνη! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Φόβος παντού ξαπλώθηκε από τον Κορωναίο-Ιό 
που άπλωσε τα πλοκάμια του σε όλη την οικουμένη. 
Και όλοι τρέχουν στα μαγαζιά και θέλουν να ψωνίσουν 
και ό,τι είναι απαραίτητο, για να το κουβαλήσουν 
τις φρίζες τα κελάρια τους όλοι να τα γεμίσουν. 
Αρρώστια  μεταδοτική και όλο θερίζει ο χάρος. 
Γιατροί και εμπειρογνώμονες ακόμα και πολιτικοί, 
όλοι μας συμβουλεύουν. 
Τα ταξίδια και τα  γλέντια να τα βάλουμε στη μπάντα 
και κανένας να μπαίνει μέσα στα αεροπλάνα. 
Να πάρουμε τα μέτρα μας, και μέσα εις τα σπίτια μας 
όλοι να κλειδωθούμε, 
γιατί έτσι θα γλιτώσουμε από τον Κορωναίο-Ιό. 
Γνωστό και τον φίλο, αν τυχόν στο δρόμο συναντήσεις, 
άλλαξε την πορεία σου, να μην τον πλησιάσεις 
μήπως και έχει μικρόβιο, και σου το μεταδώσει. 
Τα πράγματα είναι  δύσκολα γιατί υπάρχουν και άνθρωποι 
που λάθος το πιστεύουν, ο χάρος δεν είναι για αυτούς 
αλλά είναι για τους άλλους. 
Η μόνη που έχω συμβουλή, είναι να το σκεφτείτε 
ότι έχετε οικογένειες και να προφυλαχτείτε 
γιατί ο Κορωναίος δεν κάνει εξαιρέσεις, 
μήτε φτωχού και βασιλιά πλουσίου και εργάτη. 

Αριστονίκη Α. Νικολάου 

Λονδίνο 19/3/2020

Κορωναίος-Ιός
Φόβος παντού ξαπλώθηκε

Περνάει ο Ήλιος μια στιγμή
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Περνάει ο Ήλιος μια στιγμή στου κάγκελλου την άκρη 

μια καλημέρα να σου πει με χρυσαφένιο δάκρυ 

και της ζωής το ξύπνημα σιγά-σιγά θα φτάσει. 

Σε σένα που δεν ξέχασες και σε έχουνε ξεχάσει. 

Πόσο στενή είναι η φυλακή σαν ξημερώσει η Κυριακή. 

Απ’ το ψηλό παράθυρο κοιτάς καθώς περνάει 

τον κόσμο τον χαρούμενο που έρχεται και πάει. 

Και η καρδιά σου ακολουθεί με το δικό της βήμα. 

Σαν μια σκιά που χάνεται μες της ζωής το κύμα. 

Πόσο στενή είναι η φυλακή και παίρνει σε σαν την αυγή 

και χάνεσαι στο κύμα. Να αναστενάξεις δεν μπορείς 

και σε πνίγουν οι πίκρες και οι καημοί.
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Και επίσημα η UEFA ανακοίνωσε την 
αναβολή των τελικών Champions 

League και Europa League 
Την επίσημη αναβολή των τελικών του Champions League και 
του Europa League, ανακοίνωσε την Δευτέρα η UEFA, ως 
συνέχεια της απόφασης της 17ης Μαρτίου για αναβολή του 
Euro 2020 λόγω κορωνοϊού και στο πλαίσιο της προσπάθειας 
για ολοκλήρωση των εθνικών πρωταθλημάτων και των 
ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της UEFA, ως 
αποτέλεσμα της κρίσης στην Ευρώπη με την εξάπλωση του 
κορωνοϊού COVID-19, οι τελικοί του UEFA Women’s 
Champions League, του UEFA Europa League και UEFA 
Champions League αναβάλλονται. 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν λήφθηκε απόφαση για τον 
καθορισμό νέων ημερομηνιών, σημειώνοντας πως η ομάδα 
εργασίας που ιδρύθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά την 
τηλεδιάσκεψη όλων των ιθυνόντων του Ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος, θα αναλύσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Η 
ομάδα, όπως επισημαίνει η UEFA, έχει ήδη ξεκινήσει να 
εξετάζει πιθανές ημερομηνίες, ενώ οι ανακοινώσεις θα γίνουν 
εν ευθέτω χρόνο.

Ενώ η πανδημία του κορωνοϊού εξαπλώνεται με γοργούς ρυθ-
μούς σε ολόκληρο τον πλανήτη και ιδιαίτερα πλέον σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ, η ανάγκη για να κοπεί η αλυσίδα μετάδοσης του ιού μέσω 
του αυτοπεριορισμού φαντάζει επιβεβλημένη και ως η μόνη μάχη 
που μπορεί να δοθεί από τον καθένα ξεχωριστά. 

Στην εκστρατεία Μένουμε Σπίτι ή στα αγγλικά Stay Home, ση-
μαντικό ρόλο έχουν να διαδραματίζουν όλοι όσοι έχουν κάποιου εί-
δους επιρροή στις κοινωνίες και στους πολίτες. Μεταξύ αυτών είναι 
οι αθλητές, καθώς σε κάθε κοινωνία, αλλά και παγκόσμια, υπάρ-
χουν πρότυπα που μπορούν να επηρεάσουν τον κόσμο προς μια 
κατεύθυνση. Αυτή τη φορά, οι προτροπές των αθλητών-προτύπων 
είναι άκρως σημαντική και καθοριστική. 

Στον αγώνα αυτό, πληθώρα διεθνών αστεριών του παγκόσμιου 
αθλητισμού αλλά και Κυπρίων αθλητών, έχουν μπει στη μάχη, η 
οποία είναι ίσως από τις πιο σημαντικές για την ανθρωπότητα. 

Μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου, της καλαθόσφαιρας, του 
τένις, του στίβου, αλλά και όλων των αθλημάτων, βγήκαν μπροστά, 
πολλές φορές μέσω και των μεγάλων αθλητικών εταιρειών ένδυσης 
και υπόδησης, για να στείλουν το μήνυμα προς κάθε πολίτη, να 
μείνει σπίτι, να περιοριστεί και να συμβάλει στη μείωση της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού. 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς και ο αστέρας των Λός Άντζε-
λες Λεμπρόν Τζέιμς, οι δύο καλύτεροι καλαθοσφαιριστές αυτή τη 
στιγμή στο ΝΒΑ, συμμετείχαν στη μεγάλη εκστρατεία γνωστής εται-
ρείας, στέλνοντας το μήνυμα: «Αν ποτέ ονειρεύτηκες να αγωνιστείς 
για εκατομμύρια κόσμου ανά τον κόσμο, τώρα είναι η ευκαιρία, 
παίξε εντός, παίξε για τον κόσμο». 

Στην εκστρατεία του Μένουμε Σπίτι, ανεβάζοντας βίντεο μέσω 
του Instagram συμμετείχαν, οι μεγαλύτεροι αστέρες του ποδοσφαί-
ρου στον πλανήτη. Λεονέλ Μέσι, Αγκουέρο, Τζόρντι Άλμπα, Σοάρες 
αλλά και πολλοί άλλοι ανέβασαν βιντεάκια με το challenge του χαρ-
τιού υγείας, καλώντας τον κόσμο με έναν εύθυμο και χαρούμενο 

τρόπο να μείνει σπίτι του και να προστατεύσει τον εαυτό του και 
τους άλλους. 

Άλλα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού, ανάμεσα τους ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς, ο Άνχελ Ντι Μαρία και ο Βασίλης Σπανούλης, ο 
ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Ολιβέιρα και πολλοί άλλοι έστειλαν το 
μήνυμα τους κοινό: Μένουμε σπίτι για να προστατευτούμε από τον 
κορωνοϊό. 

Στην Κύπρο, αθλητές που ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, σε ένα βίντεο της ΟΠΑΠ που συμμετείχαν όλοι μαζί, έστει-
λαν σαφές μήνυμα για το πώς μπορούν να έχουν ρόλο σημαντικό 
σε αυτή τη μάχη που δίνει η ανθρωπότητα. 

Ο ιστιοπλόος Παύλος Κοντίδης είπε πως «με υπομονή, υπευθυ-
νότητα και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο μας μπορούμε να ξε-
περάσουμε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Ο αθλητής της 
σκοποβολής Ανδρέας Μακρής, στο μήνυμα του ανέφερε «μένουμε 
στο σπίτι μας, προστατευόμαστε για να μπορέσουμε να επιστρέ-
ψουμε όσο πιο γρήγορα στην καθημερινότητα μας και σε αυτά που 
αγαπάμε». 

Η αθλήτρια της Σκοποβολής Άντρη Ελευθερίου, τόνισε πως με 
το μήνυμα μένουμε σπίτι στηρίζουμε τους ανθρώπους που είναι 
στην πρώτη γραμμή, ενώ ο αθλητής της ενόργανης Μάριος Γεωρ-
γίου, ενόργανη, είπε: «Αν είμαι εγώ ασφαλής, είσαι κι εσύ, για αυτό 
όλοι σπίτι μας και υγιείς». 

Η αθλήτρια της ποδηλασίας Άντρη Χριστοφόρου, σημείωσε πως 
όλοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τον ιό, και ξέρουμε πώς, ενώ 
η αθλήτρια του στίβου Ελένη Αρτυματά, έστειλε το μήνυμα πως 
όλοι μαζί με υπευθυνότητα και θέληση θα τα καταφέρουμε.  

Ο Ολυμπιονίκης Μίλαν Τραΐκοβιτς, ήταν ξεκάθαρος: «Αν θες να 
βοηθήσεις μείνε σπίτι για το καλό όλων μας», όπως και ο δισκοβό-
λος Απόστολος Παρέλλης: «Μπορούμε όλοι μας να βοηθήσουμε 
την Κύπρο μας από το σπίτι μας». 

Ο άλτης Κυριάκος Ιωάννου, στο δικό του μήνυμα τόνισε πως 
χρειάζεται υπομονή και υπευθυνότητα. «Ακούμε μόνο τους ειδι-
κούς, με θέληση θα τα καταφέρουμε, σε αυτό τον αγώνα είμαστε 
όλοι μαζί», είπε. 

Η αθλήτρια του Στίβου Ραμόνα Παπαϊωάννου ανέφερε πως 
«στόχος είναι η υγεία όλων μας» και γι αυτό «μένουμε σπίτι». Η 
αθλήτρια του τάε κβο ντο Κυριακή Κουττούκη είπε: «Αγαπάμε τον 
εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας, γι αυτό μένουμε σπίτι». 

Στην εκστρατεία για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
στην Κύπρο συμμετέχουν πέντε διεθνείς Κύπριοι καλαθοσφαιρι-
στές και καλαθοσφαιρίστριες. Ανδρέας Σιζόπουλος, Βεατρίκη Ακα-
θιώτου, Νίκος Στυλιανού, Πέτρα Όρλοβιτς, Σοφία Θεολόγου 
συμμετείχαν στο βίντεο που δημιουργήθηκε από την ΚΟΚ με μή-
νυμα «Μένουμε Σπίτι #StayHome». 

Στην Ελλάδα από τους πρώτους που ενστερνίστηκαν την εντολή 
των υγειονομικών αρχών ήταν η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Μέσα από την εκστρατεία τους «Οι Έλληνες 
Olympians στο πλευρό της κοινωνίας» προέτρεψαν το κοινό να 
μείνει σπίτι, να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και να συμμορφώνεται 
με τις οδηγίες των γιατρών. 

«Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η συνοχή και η υπευθυνότητα 
της κοινωνίας μας είναι πιο απαραίτητη παρά ποτέ. Όλοι μαζί πρέ-
πει να αντιμετωπίσουμε την νόσο του νέου κορωνοϊού. Έτσι και οι 
Olympians της Ελλάδας οφείλουμε να συνδράμουμε με όλους τους 
τρόπους που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε η πρόεδρος της 
ΕΣΟΑ και «ασημένια» Ολυμπιονίκης στο πόλο Βούλα Κοζομπόλη. 

Ανάμεσα στους άλλους που έσπευσαν να στείλουν το μήνυμα 
είναι η Σοφία Μπεκατώρου, ο Πύρρος Δήμας, ο Νίκος Συρανίδης, 
ο Σπύρος Γιαννιώτης, η Ειρήνη Αϊνδηλή, η Βιργινία Κραβαριώτη, 
ο Τάκης Μάντης, ο Παύλος Καγιαλής, και ο Χρήστος Βολικάκης.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο θα πραγματο-
ποιηθούν όπως όλα δείχνουν το 2021 και όχι 
φέτος τον Αύγουστο, όπως ήταν προγραμματι-
σμένο, καθώς η πανδημία που έχει προκαλέ-
σει ο νέος κορωνοϊός έχει δημιουργήσει 
παγκόσμια ανησυχία. 
Στέλεχος της ολυμπιακής επιτροπής της Αυ-
στραλίας εκτίμησε σήμερα πως είναι «σαφές» 
ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν μπορούν να διε-
ξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο το κα-
λοκαίρι στο Τόκιο και πρόσθεσε ότι ο 
σχεδιασμός πλέον πρέπει να γίνει για το 2021. 
Κι ενώ μέχρι πρόσφατα απλά κυκλοφορούσαν 
αναφορές στον Τύπο περί αναβολής, αυτό 
έγινε σαφές αφότου η Διεθνής Ολυμπιακή Επι-
τροπή ανακοίνωσε πως εξετάζει μια αναβολή. 
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, Τόμας Μπαχ, έστειλε μια επιστολή στους 
αθλητές εξηγώντας την απόφασή του και γιατί 
ίσως πάρει τόσο χρόνο. «Γνωρίζω πως αυτή η 
πρωτόγνωρη κατάσταση αφήνει αναπάντητα 
πολλά από τα ερωτήματά σας» γράφει ο 
Μπαχ. «Γνωρίζω επίσης ότι αυτή η λογική 
προσέγγιση ίσως δεν ταιριάζει με τα συναισθή-
ματα πολλών από εσάς». προσθέτει. 

«Είναι σαφές ότι οι Αγώνες δεν μπορούν να διεξαχθούν τον Ιού-
λιο», είπε ο αντιπρόεδρος της Αυστραλιανής Ολυμπιακής Επι-
τροπής Ίαν Τσέστερμαν, επικεφαλής της αποστολής της χώρας 
που θα πάει στο Τόκιο. 
Σε ανακοίνωσή της, η Αυστραλιανή Ολυμπιακή Επιτροπή ανέ-
φερε ότι οι αθλητές πρέπει να δώσουν την προτεραιότητα στην 
υγεία τους και την υγεία των οικείων τους και να προετοιμα-
στούν για τους αγώνες το 2021. 
Οι δηλώσεις του Τσέστερμαν και η ανακοίνωση της Αυστραλια-
νής Ολυμπιακής Επιτροπής ακολούθησαν την απόφαση του Κα-
ναδά αλλά και της Αυστραλίας να μη στείλουν αθλητές στο Τόκιο 
τον Ιούλιο. 
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή άφησε, μισάνοιχτη την πόρτα 
στο ενδεχόμενο αναβολής, που ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας 
Σίνζο Άμπε προειδοποίησε πως ίσως γίνει «αναπόφευκτη».  
Από την πλευρά της, η Υπουργός Ολυμπιακών Αγώνων της Ια-
πωνίας, Σέικο Χασιμότο, αφού ανέφερε ότι η ΔΟΕ απέκλεισε εκ 
νέου την ακύρωση των Αγώνων του Τόκιο, τόνισε ότι η Ιαπωνία 
θα ακολουθήσει την απόφαση της επιτροπής για το πώς θα 
προχωρήσει. «Με κάθε ειλικρίνεια, χαίρομαι που ακούω ότι η 
ακύρωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν φαίνεται να είναι επι-
λογή», δήλωσε η Ιάπωνας Υπουργός και πρόσθεσε: «Οι προ-
ετοιμασίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα προχωρήσουν 
όπως έχει προγραμματιστεί προς το παρόν, αλλά η κυβέρνηση 
θα υποστηρίξει οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί». 

Προς 2021 οι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο;

Σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος ανά το παγκόσμιο 
Γίνεται μια γροθιά στην εκστρατεία «Μένουμε Σπίτι»

 Τηλεδιάσκεψη για το κυπριακό ποδόσφαιρο
Η τηλεδιάσκεψη για το κυπριακό ποδόσφαιρο που έγινε το από-
γευμα της Τρίτης δεν έβγαλε άσπρο καπνό, με τα εμπλεκόμενα 
μέρη να δίνουν νέο ραντεβού για αύριιο Παρασκευή. Αυτό ανα-
φέρεται σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η ΚΟΠ, ο ΠΑ.Σ.Π., 
η αντιπροσωπεία των σωματείων και ο Σύνδεσμος Προπονη-
τών. Στην τηλεδιάσκεψη εξετάστηκε το σκηνικό όπως διαμορ-
φώθηκε στο κυπριακό ποδόσφαιρο λόγω της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν λήφθηκαν οποιεσδή-
ποτε αποφάσεις, ενώ στην επικείμενη τηλεδιάσκεψη της Παρα-
σκευής θα κατατεθούν οι θέσεις τόσο των σωματείων όσο και 
του ΠΑ.Σ.Π. για να συζητηθούν. 
«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επικράτησε θετικό κλίμα για 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει. Στόχος 
των διαβουλεύσεων είναι το κοινό συμφέρον σωματείων και πο-
δοσφαιριστών. Στην τηλεδιάσκεψη της Παρασκευής ΠΑ.Σ.Π. και 
σωματεία αναμένεται να καταθέσουν τις προτάσεις τους», ανα-
φέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. 
Υπενθυμίζουμε ότι οι απόψεις όσον αφορά τον Α’ όμιλο ποικί-
λουν, βάσει επίσημων τοποθετήσεων από προέδρους και προ-
πονητές των ομάδων που μετέχουν. Αντίθετα, στον Β’ όμιλο οι 
ομάδες ακολουθούν κοινή γραμμή και ευνοούν τη διακοπή των 
αγώνων. 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς ΚΟΠ ο πρόεδρος 
Γιώργος Κούμας, ο εκ των αντιπροέδρων Ευάγγελος Μούσκος 
και ο γενικός διευθυντής Ανθούλης Μυλωνάς. Τα σωματεία εκ-
προσώπησαν οι Πρόδρομος Πετρίδης (ΑΠΟΕΛ), Σταύρος Πα-
πασταύρου (Ομόνοια), Ευγένιος Χαμπουλλάς (Ανόρθωση), 
Κώστας Σεραφείμ (Ολυμπιακός) και Θουκής Θουκυδίδης (Νέα 
Σαλαμίνα). Τον ΠΑ.Σ.Π. εκπροσώπησαν ο εκτελεστικός πρό-
εδρος Σπύρος Νεοφυτίδης με τρία μέλη του Δ.Σ. και τον Σύνδε-
σμο Κύπριων Προπονητών ο πρόεδρος Άντρος Κουλουμπρής. 
Στο μεταξύ, 12 από τις 16 ομάδες Β’ Κατηγορίας απέστειλαν 
επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επι-
τροπής της ΚΟΠ, μέσω της οποίας ζητούν όπως διακοπούν 
άμεσα ο Β’ όμιλος της Α’ Κατηγορίας χωρίς διαβάθμιση και το 
πρωτάθλημα της Β’, επίσης χωρίς διαβάθμιση και άνοδο τεσσά-
ρων ομάδων. 
Για τη νέα περίοδο εισηγούνται όπως δημιουργηθούν δύο όμιλοι 
των 8 ομάδων στην Α’ Κατηγορία.
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ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:15 
Το Κορίτσι της Ταβέρνας (1952). Μελόδραμα με 
τους Στέφανο Στρα-
τηγό, Θεόδωρο Μο-
ρίδη, Γιώργο Βλα-
χόπουλο. Μια 
όμορφη νέα εγκατα-
λείπετε από τον 
αγαπημένο της και 
αναγκάζεται να πά-
ρει το δρόμο της 
αμαρτίας και να γί-
νει πόρνη σε κάποια ταβέρνα του λιμανιού.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ  23:00  
Το Τυχερό Παντελόνι (1963). Κωμωδία με τους 
Θανάση Βέγγο, Νίκη Λινάρδου, Γιάννη Μαλούχο, 
Κατερίνα Γιουλάκη, Σούλη Σαμπάχ, Γιάννη Αργύρη.  
Ο Θανάσης Φουκαράς, λόγω της κακής τύχης που 
τον κυνηγά, χάνει όλες τις δουλείες που είχε, καθώς 
και την αγαπημένη του, τη Μαρίκα. Ώσπου μια 
μέρα τον προσεγγίζει μια τσιγγάνα, λέγοντάς του 
ότι θα σωθεί μόνο όταν καταφέρει και βρει και να 
φορέσει το παντελόνι ενός τυχερού ανθρώπου. Και 
ο Θανάσης, από εκεί και πέρα, αρχίζει την αναζή-
τησή του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ  00:10  
Τον Βρήκαμε τον Παναγή (1963).  Κωμωδία με 
τους Φραγκίσκο Μανέλλη, Φίλιο Φιλιππίδη, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Μάρλεν Παπούλια, Ντίνα Τριάντη, 
Γκιζέλα Ντάλι. Ένας αγαθός, μοσχαναθρεμμένος 
και φοβητσιάρης άντρας, αν και βρίσκεται στην κα-
τάλληλη ηλικία, αρνείται να παντρευτεί, παρά τις 
πιέσεις των δικών του, επειδή φοβάται τον γάμο.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:15  
Του Χωρισμού ο Πόνος (1965). Αισθηματικό 
δράμα με τους Παντελή Ζερβό, Θανάση Μυλωνά, 
Άννα Ιασωνίδου, Κάκια Παναγιώτου, Χρήστο Τσα-
γκανέα. Ένας νέος, υπάλληλος γραφείου, πληρώ-
νει το οικογενειακό χρέος της αρραβωνιαστικιάς 
του με χρήματα του αφεντικού του, για να μην κα-
τασχέσουν τα έπιπλά της οι δικαστικοί κλητήρες. 
Την επομένη, δηλώνει στο αφεντικό του ότι έχασε 
τα χρήματα στο δρόμο, εκείνος τα αναζητεί μέσω 
μιας αγγελίας και ως έκπληξη, εμφανίζεται κάποιος 
που δηλώνει ότι βρήκε τα χαμένα χρήματα.  
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:40 
Φτωχολογιά (1965). Κοινωνικό δράμα με τους 
Χρήστο Νέγκα, Άννα Ιασωνίδου, Καίτη Παπανίκα, 
Γιάννης Αργύρη, Κατερίνα Γώγου. Πρώτη σκηνο-
θετική απόπειρα του Παύλου Τάσιου, που αφηγείται 
την ζωή, τους έρωτες, τις λύπες και τους μόχθους 
των ανθρώπων μιας φτωχογειτονιάς, επενδυμένη 
με την εξαιρετική μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.  
KYΡIAKH 29 ΜΑΡΤΙΟΥ Μέρος 1ον  20:50, Μέρος 
2ον   22:40  
Εκείνη η Γυναίκα (1988). Κοινωνικό δράμα με την 
Μαρία Αλιφέρη, Χρήστο Πάρλα, Όλγα Πολίτου. Η 
Άννα  είναι παντρεμένη με τον πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου Έκτωρα Μουρούζη. Κάποια στιγμή δέχεται 
την επίσκεψη του Μάχου, κάποιου παλιού της γνώ-
ριμου από τα καταγώγια όπου δούλευε πριν πα-
ντρευτεί. Αυτός την εκβιάζει ότι θα φανερώσει στον 
σύζυγο της ότι έχουν δεσμό και για το λόγο αυτό 
ζητάει από εκείνη δύο εκατομμύρια δραχμές, με 
αντάλλαγμα να μη δημοσιεύσει φωτογραφίες που 
τους δείχνουν αγκαλιά.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ  21:30 
Θέατρο της Δευτέρας: Το φιόρο του Λεβάντε.  
Θεατρική κωμωδία 
της ΕΡΤ με τους 
Γιώργο Γεωγλερή, 
Χρήστο Δακτυλίδη, 
Ρένα Βενιέρη, Καίτη 
Γρηγοράτου, Άννα 
Ανδριανού, Ελένη 
Ζαφειρίου, Θάλεια 
Παπάζογλου. Ένας 
τετραπέρατος Ζα-
κυνθινός, ο Νιόνιος 
Νιονιάκης, πανέξυπνος, πολυμήχανος, αθώος, γα-
λίφης και καταφερτζής, όλα τα φέρνει βόλτα, όλα 
τα παλεύει, εκτός από το φόβο του για τους σει-
σμούς!  Έτσι, μία ωραία πρωΐα, αφήνει τη μάνα 
του και τη Ζάκυνθο που λατρεύει, παίρνει την κι-
θάρα του που λατρεύει επίσης, και φτάνει στην 
Αθήνα. Επιστάτης στον κ. Βάλδη, παλιό παιδικό 
του φίλο. Ο κ. Βάλδης, δικηγόρος με καριέρα, με 
γυναίκα, με πεθερά, με ερωμένη, με δύο κόρες και 
επίδοξους γαμπρούς να μπαινοβγαίνουν μες στο 
σπίτι, τάχατε πως θέλουν να το νοικιάσουν. Ο Νιό-
νιος καλείται να βάλει τάξη. 

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  20:40  
Οικογένεια Παπαδοπούλου (1960). Κωμωδία με 
τους Ορέστη Μακρή, Κάκια Αναλυτή , Παντελή 
Ζερβό, Θανάση Βέγγο, Ντίνο Ηλιόπουλο, Γιάννη Βο-
γιατζή, Τζόλη Γαρπή. Ο Αλέξης εργάζεται ως οικο-
νομικός διευθυντής σε μια αθηναϊκή επιχείρηση. Ζει 
με τον θείο και με τη θεία του. Ερωτεύεται μια κοπέλα, 
την Βαρβάρα, η οποία εργάζεται ως γραμματέας 
στην επιχείρηση και είναι γειτόνισσά του. Οι αντι-
δράσεις των οικογενειών τους είναι έντονες. 
ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  22:10  
Ξενία (2014). Κοινωνικό δράμα με τους Γιάννη Στάν-
κογλου, Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, Κώστα Νικούλι, 
Νίκο Γκέλια, Άγγελο Παπαδημητρίου. Μετά το θάνατο 
της μητέρας τους, δυο νεαρά αδέλφια Αλβανικής κα-
ταγωγής, ξεκινούν από την Αθήνα για τη Θεσσαλο-
νίκη σε αναζήτηση του Έλληνα πατέρα τους, η ανεύ-
ρεση του οποίου μπορεί να τους εξασφαλίσει την 
Ελληνική ιθαγένεια.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:00  
Ωραία Αιγιότισσα (1968). Μελόδραμα με τους Ερ-
ρίκο Μπριόλα, Βίρνα Νιαβή, Νίκο Αλεξίου. Επιστρέ-
φοντας στο Αίγιο για να ξεκαθαρίσει μια οικογενειακή 
του υπόθεση, ο Βασίλης προσπαθεί συνάμα να βρει 
την αγαπημένη του Κρινιώ. Κατά τύχη θα σώσει τον 
αδερφό της, όταν όμως φτάσει στο χωριό θα μάθει 
έκπληκτος, ότι η αγαπημένη του πρόκειται να πα-
ντρευτεί κάποιον άλλον. Χωρίς να έχει εναλλακτική 
λύση, θα αποφασίσει να μείνει στο χωριό και να διεκ-
δικήσει την Κρινιώ.  
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:15 
Ο Ιππότης της Λιγούρας (1985). Κωμωδία με τους 
Κώστα Τσάκωνα, Μάρκο Λεζέ, Γιάννη Γκιωνάκη, 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Βίνα Ασίκη. Ο Μπάμπης και ο Μή-
τσος, δυο φτωχοί κομπιναδόροι, προσπαθούν με 
διάφορες δουλειές του ποδαριού και μικρο-απάτες 
να τα φέρουν βόλτα. Μόλις αποκτούν ένα μ ι κ ρ ό 
κεφάλαιο, αποφασίζουν να 
πιάσουν την καλή. Έτσι αρ-
χίζουν να συχνάζουν σε πο-
λυτελή ξενοδοχεία, υποδυό-
μενοι τους βαθύπλουτους. 
Εκεί γνωρίζουν δυο γυναίκες 
αριστοκρατικής καταγωγής, 
τις οποίες υποτίθεται πως θα 
μαδήσουν σαν κοτόπουλα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 26 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: Κέντρο 
Ιστορίας και Πολιτισμού Κλιάφα,Τρίκαλα. 
22:15 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι της 
Ταβέρνας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 MΑΡΤΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Ζωντανή σύνδεση από τον 
Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων  
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με την 
Δήμητρα Νικητάκη 
22:00 Χάλκινα Χρόνια  
23:00 Ελληνική Ταινία: Το Τυχερό  
Παντελόνι 
00:10 Ελληνική Ταινία: Τον Βρήκαμε 
τον Παναγή  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 MΑΡΤΙΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:15 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:50 HELLENIC Showroom  
20:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
1ον- Η Βασούλα Χριστοδούλου παρου-
σιάζει την ταλαντούχα Ελληνοκύπρια 
τραγουδίστρια Christaleni Procopi. 
2ον- Χοροεσπερίδα της Κοινότητας του 
Αγίου Ραφαήλ-Νικολάου και Ειρήνης. 
21:15 Ελληνική Ταινία: Του Χωρισμού 
ο Πόνος 
22:40 Ελληνική Ταινία: Φτωχολογιά 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 MΑΡΤΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
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: Εκείνη η Γυ-
ναίκα  
22:40 Ελληνική Ταινία: Εκείνη η Γυ-
ναίκα  (Μέρος 2ο)  
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 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  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:30 Θεάτρο της Δευτέρας: Το Φιορ́ο 
του Λεβαν́τε 
23:50 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 31 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 Πρω-
τοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:40 Ελληνική Ταινία: Οικογένεια Πα-
παδοπούλου  
22:10 Ελληνική Ταινία: Ξενία 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 AΠΡΙΛΙΟΥ 
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: Ωραία Αιγιό-
τισσα 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
ΣΥΝΑΥΛΙΑ Η μελοποιημένη ποιητική 
συλλογή "Αγία Κύπρος, 204 πνοές" 
της (ΕΟΚΑ 1955-59).

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
10.00 Road Trip (Ε) 
10.30 Το καφενείο (Ε) 
11.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
19.25 Καμώματα τζι  
           Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
10.00 Road Trip (Ε) 
10.30 Το καφενείο (Ε) 
11.00  Οι Γενιές της Σιωπής  
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Θεία Λειτουργία 
19.25 Καμώματα τζι  
Αρώματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3 

07.45 Όλα στον Αέρα (Ε)  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
10.30 Χάλκινα Χρόνια  
12.30 Κοίτα με στα Μάτια  
13.00  Φάκελοι (Ε) 
14.00 Ειδήσεις  
15.00 Προσωπογραφίες   
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 

17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 
18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  
19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3 
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 30/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
10.00 Road Trip (Ε) 
10.30 Το καφενείο (Ε 
11.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι  

           Αρώματα  
ΤΡΙΤΗ 31/3 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
10.00 Road Trip (Ε) 
11.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 
07.30 Ντοκιμαντέρ «Μιχαλά-
κης Καραολής»  
08.20Ντοκιμαντέρ «Γρηγό- 
ρης Αυξεντίου-Η Τελευταία 
Καταδίωξη» 
09.05 Θεατρικό «Ο Γαμπρός 
Της Λευτεριάς» (Ε)  
10.35 Ντοκιμαντέρ «Η Ενέ-
δρα» (Ε) 
11.30 Τηλεταινία «Ισάξιος 
Αγώνας» 
13.00 Ντοκιμαντέρ «Επτά 
Βήματα προς την Αθανασία» 
13.30 Θεατρικό «Ένα 
Άσπρο Ιταρένιο Πουκάμισο»  
14.10 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
15.10 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Μουσική Παράσταση 
«Αγία Κύπρος, 204 Πνοές»  
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
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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Coronavirus tests could be 
available in days

M
illions of new corona-

virus testing kits could 

be ready to order on 

Amazon in days, rather than 

weeks or months, according to 

Public Health England. 

Prime Minister Boris Johnson 

has previously spoken of a simple 

test for coronavirus as a potential 

"total game changer" in the battle 

against COVID-19. 

Professor Sharon Peacock,      

director of the National Infection 

Service at Public Health England, 

revealed yesterday that millions of 

such a test have been ordered and 

could be used "in the near future". 

They would show whether an 

individual had antibodies for 

COVID-19 which, if they did, would 

mean they could return to work if 

they were not showing symptoms. 

Evidence suggests people 

cannot catch coronavirus twice in 

quick succession, if they have      

already been infected and recov-

ered, the government has said. 

The tests, which look similar to 

pregnancy tests, could be ordered 

on Amazon or taken at high street 

branches such as Boots, Prof 

Peacock said. 

The World Health Organisation 

has urged countries to step up 

testing in the global fight against 

coronavirus.  

Mr Johnson has vowed to        

increase daily testing "from 5,000 

a day, to 10,000 to 25,000 and 

then 250,000". 

Appearing before the House of 

Commons science and technolo-

gy committee via video link, Prof 

Peacock said the new tests were 

"rapidly" being evaluated at a       

laboratory in Oxford with 3.5 million 

having already been ordered. 

She added: "In the near future 

people will be able to order a test 

so they can test themselves or go 

to Boots or somewhere similar to 

have their finger-prick test done." 

Asked if the availability of the 

test to the public would be a 

number of days rather than weeks 

or months, she replied: "Absolutely." 

Public Health England will be 

asking some people to have a 

second blood test, checked with 

a "gold standard" test, to make 

sure the kits are working properly, 

Prof Peacock said. 

The tests "can see if you have 

antibodies, in which case you know 

you had the infection", she added.  

"This is not just for key workers, 

it’s for the general population. 

Over time it’s expected the pro-

portion of the population will be 

positive. And that will allow them 

to get back to work." 

 

New military hospital 
 

Health Secretary Matt Hancock 

has announced the creation of a 

new 4,000 military hospital which 

will be based at the Excel Centre 

in London. 

The new NHS Nightingale will 

hopefully aim to reduce the      

pressure on the NHS caused by 

the COVID-19 outbreak. 

Mr Hancock added that 11,788 

recently retired NHS staff had      

responded to the government's 

call to return to the service. This 

includes 2,660 doctors, over 2,500 

pharmacists and other staff and 

6,147 nurses. 

He said: "I pay tribute to each 

and every one of those who is   

returning to the NHS at its hour of 

need. We are seeking a quarter 

of a million volunteers, people in 

good health to help the NHS, for 

shopping, for the delivery of  

medicines and to support those 

who are shielding to protect their 

own health." 

Those who want to help can 

register by visiting the website: 

www.goodsamapp.org/NHS 

Volunteers must be 18 or over, 

and fit and well with no symptoms. 

Those in higher-risk groups       

(including those over 70, those 

who are pregnant or with under-

lying medical conditions) will be 

able to offer support by telephone. 

The majority of tasks can be 

undertaken while social distancing 

and volunteers will receive guidance 

through a "getting started pack". 

Those who become ill can pause 

their volunteering. 

Around 5,500 final-year medics 

and 18,700 final-year student 

nurses will 'move to the frontline' 

next week to help combat the      

coronavirus pandemic. 

 

Prince Charles 

tests positive  

 

Clarence House confirmed 

yesterday that Prince Charles was 

diagnosed with the COVID-19  

disease. 

The 71-year-old heir to the 

throne displayed "mild symptoms" 

on Sunday and was then tested 

on Monday, with the results coming 

through late on Tuesday night, a 

statement said. 

Charles "otherwise remains in 

good health" and has been self-

isolating in Scotland with the 

Duchess of Cornwall, who has 

tested negative for coronavirus. 

The statement continued, “The 

tests were carried out by the NHS 

in Aberdeenshire where they met 

the criteria required for testing. It 

is not possible to ascertain from 

whom the Prince caught the virus 

owing to the high number of       

engagements he carried out in his 

public role during recent weeks.” 

The news comes after the UK 

death toll rose to 435. Over 8,000 

people have also tested positive. 

Prime Minister Boris Johnson 

has enforced a lockdown to try to 

slow the spread the disease, with 

people urged not to leave their 

homes unless absolutely necessary. 

Britons should stay indoors  

unless they are classed as key 

workers, such as the emergency 

services, to buy food and other 

vital supplies, and for exercise - 

but only once per day.

I
 would like to convey my very 

best wishes to you all as we 

adapt our lifestyles to deal with 

the COVID-19 pandemic.  

These are unprecedented 

times that require everyone in 

society to play their part and act 

responsibly. That means staying 

at home, staying away from 

others and reducing the spread 

of this deadly virus. Governments 

and top scientists are constantly 

assessing the situation and 

making difficult decisions about 

how best to handle this crisis and 

we, as individuals, can all take 

responsibility and make a differ-

ence as we remain at home. 

• Wash your hands. We must 

all take steps to improve hygiene 

and minimise the spread of the 

virus. Wash your hands thoroughly 

and regularly. This is easy and 

it is essential. When in situations 

where you cannot wash your 

hands with soap and water, use 

an alcohol-based hand sanitizer 

with greater than 60% ethanol 

or 70% isopropanol. 

• Protect the vulnerable.   

Evidence suggests that the      

elderly and those with underlying 

health conditions, including 

asthma, are most at risk of severe 

consequences from COVID-19. 

Give your vulnerable relatives, 

friends and neighbours regular 

calls to check on how they are, 

to find out if they need any 

supplies or maybe simply to 

have a chat. 

• Support healthcare 

workers. We must show more 

support, encouragement and 

appreciation than we have ever 

done before to doctors, nurses 

and other healthcare workers. 

They are on the front-line of this 

crisis, keeping people alive and 

caring for us all. Healthcare 

workers are now facing a major 

risk at work and will be making 

incredibly complex decisions – 

the likes of which most of us 

cannot even imagine. 

• Look out for each other. 

Adapting our lives, staying at 

home, and isolating will be         

difficult. It may lead to loneliness, 

depression and heightened 

anxiety. Send your friends a 

message, check on them, give 

them a call. Modern technology 

makes it easier to do than ever 

before – use it. 

• Keep mentally and    

physically healthy. Do indoor 

exercises and stretches, eat 

healthily, listen to music, play an 

instrument, read a book, watch 

a new series. This is also an   

opportunity to set aside some 

time to learn something comple-

tely new. There are many ways 

to prioritise your physical and 

mental health whilst reducing 

your exposure, and those around 

you, to COVID-19. 

• Speak up. If governments, 

organisations, family or friends 

are being irresponsible in these 

next few weeks during our       

collective efforts to prevent the 

spread of the virus and protect 

each other, don’t be afraid to 

speak up. Speaking up makes 

a difference, it might make 

someone rethink their actions 

and it might just save lives. 

• Be generous. Sadly, many 

in society will suffer indirectly 

from this virus. People will lose 

their jobs and will have to close 

their businesses, and families 

will lose income. The homeless 

will be exposed and be left       

behind. If you can, do consider 

making a donation to a food bank, 

charity, or social service that is 

helping others get through these 

difficult times. 

We must all be clear on the 

following: COVID-19 is not only 

a problem for the elderly and 

those with underlying health 

conditions. Everyone, no matter 

how young or healthy, could face 

severe health consequences 

from this virus. Moreover, young 

people who contract COVID-19 

but don’t display symptoms can 

still easily spread the virus to 

others who will be more severely 

impacted. Staying at home is 

the most effective way that we 

can slow the spread of this 

virus. 

The decisions we all make on 

a daily basis over the coming 

weeks will change the course 

of this pandemic and save lives. 

Be vigilant, be considerate and 

be responsible. 

 

Christos Tuton 

President, NEPOMAK

COVID-19: We can all 
make a difference

Clocks go 
forward

This Sunday sees         

the beginning of            

British Summer Time 

(BST) for 2020. Clocks 

go forward at 1.00am on 

Sunday 29th March, to 

2.00am. Do not forget!



I
t is hard to believe the Spring 

Budget was only 15 days ago 

and since then the world seems 

to have become a different place, 

as the government steps up 

measures to tackle the financial 

impact on the economy and the 

coronavirus pandemic (COVID-19) 

enters the next phase in the UK. 

With one eye on what is happening 

in Italy and other countries, and 

with a horizon of three months, the 

government announced a number 

of extremely bold measures to 

help the country get through this 

period by providing a respite for 

beleaguered businesses and to 

protect jobs. Some of the measures 

were announced in the Budget 

but some of the more extreme 

measures were announced at the 

end of last week. 

The following report summa-

rises some of the main measures. 
 

BUSINESS 
 

Coronavirus Job Retention 

Scheme 

Under the new Coronavirus Job 

Retention scheme, government 

grants will cover 80% of the salary 

of PAYE employees who would 

otherwise have been laid off during 

this crisis. The scheme, open to 

any employer in the country, will 

cover the cost of wages backdated 

to 1 March 2020 and will be open 

before the end of April. It will      

continue for at least three months 

and can include workers who were 

in employment on 28 February. 

To claim under the scheme   

employers will need to: 

• designate affected employees 

as ‘furloughed workers’ and notify 

employees of this change. 

Changing the status of employees 

remains subject to existing employ-

ment law and, depending on the 

employment contract, may be 

subject to negotiation; and 

• submit information to HMRC 

about the employees that have 

been furloughed and their earn-

ings through a new online portal. 

HMRC will set out further details 

on the information required. 

HMRC will reimburse 80% of 

furloughed workers wage costs, 

up to a cap of £2,500 per month. 

While HMRC is working urgently 

to set up a system for reimburse-

ment, we understand existing 

systems are not set up to facilitate 

payments to employers.  
 

Coronavirus Business 

 Interruption Loan Scheme 

It was announced in the Budget 

on 11 March, that the scheme 

would become available ‘over the 

coming weeks.’ The scheme      

became available from Monday 

23 March and the loans are deli-

vered by lenders that partner with 

the British Business Bank, including 

all the major banks. The lender 

receives a government-backed 

guarantee enabling a “no” credit 

decision from a lender to become 

a “yes”. They are available for  

UK-based businesses with turn-

over of no more than £45 million 

and can provide for a facility up 

to £5 million. The borrower remains 

liable for 100% of the debt. 

Interest is paid to the lender by 

the Government for the first 12 

months. 

To be eligible, the business must 

operate within an eligible industrial 

sector, and must not have already 

received State aid beyond 

€200,000 equivalent over the  

current and previous two fiscal 

years and be unable to meet the 

lenders normal lending require-

ments for a fully commercial loan 

or other facility, but would be con-

sidered viable in the longer-term.  

Finance terms are from three 

months up to ten years for term 

loans and asset finance and up to 

three years for revolving facilities 

and invoice finance. 

Due to expected high demand 

it is advisable to apply via the 

lenders’ website, rather than by 

telephone. In addition, it should be 

borne in mind that if the lending 

proposition is able to offer lending 

terms using their normal criteria, 

the proposition will not qualify under 

the scheme. 
 

COVID-19 Corporate financing 

facility 

The Bank of England has set 

up a scheme to finance working 

capital by purchasing commercial 

paper from larger business       

‘making a material contribution to 

the UK economy’. Businesses do 

not need to have previously issued 

commercial paper in order to      

participate. The scheme will        

operate for at least 12 months. 
 

Business Rates Holidays      

and cash grants 

No rates payable for the 2020-

2021 tax year for any business in 

the retail, hospitality or leisure 

sectors. In those sectors, if your 

rateable value is between £15K 

and £51k, you'll also receive a cash 

grant of up to £25,000 per property. 

Any business which gets small 

business rates relief, including 

those in the retail, hospitality or 

leisure sectors, will receive a cash 

grant of £10,000 (increased from 

£3,000 announced in the 11 March 

Budget). 

The rates holiday and cash 

grants will be administered by 

local authorities and should be 

delivered automatically, without 

businesses needing to claim. 
 

Self Employed 

Self-employed people can now 

access full universal credit at a rate 

equivalent to statutory sick pay. 

The Government has come under 

significant criticism for focussing 

support on employed individuals 

and ignoring the self-employed 

workers, who are likely to be sig-

nificantly affected. Clearly as the 

days go by, there may be pressure 

to announce additional measures 

to help the self-employed. 
 

Statutory Sick Pay refund 

Small and medium sized busi-

nesses (under 250 employees) 

may be entitled to reclaim the costs 

of SSP for sickness absence due 

to COVID-19 for up to two weeks 

per eligible employee, from 13 

March. 
 

Off Payroll Working 

The government’s £330bn 

"Whatever it takes" response to the 

economic impact of coronavirus 

also brought comfort to freelancers 

with a 12-month delay to the IR35 

off-payroll rules for private sector 

engagers. 
 

INDIVIDUALS 
 

Income Tax payments 

Under self-assessment, tax-

payers are normally required to 

make a second payment on         

account of their 2019/20 Income 

liability, the first having already 

been paid on 31 January 2020.  

Income Tax Self-Assessment 

payments due on the 31 July 2020 

will be deferred until 31 January 

2021. This is an automatic right 

with no applications required. No 

penalties or interest for late         

payment will be charged in the 

deferral period. 
 

Mortgage and rent holiday 

Mortgage borrowers can apply 

for a three- month payment holiday 

from their lender. Both residential 

and buy-to-let mortgages are eligi-

ble for the holiday. It is important 

to remember that borrowers still 

owe the amounts that they don't 

pay as a result of the payment holi-

day. Interest will continue to be 

charged on the amount they owe. 

Tenants can apply for a three-

month payment holiday from their 

landlord. No one can be evicted 

from their home or have their home 

repossessed over the next three 

months. 
 

Statutory Sick pay (SSP) 

You can get £94.25 per week 

SSP if you’re too ill to work. It is 

paid by your employer for up to 

28 weeks. If you are self-isolating 

because of COVID-19, from 13 

March, you can now claim SSP. 

This includes individuals who 

have been told to do a household 

quarantine. It was previously        

announced that SSP would be 

paid from day 1 rather than day 4. 

If you are self-employed and 

receiving Universal Credit and you 

have COVID-19 or are advised to 

self-isolate, the requirements of 

the Minimum Income Floor will be 

temporarily relaxed. This change 

took effect on 13 March and will 

last for the duration of the outbreak, 

to ensure that self-employed UC 

claimants will receive support.  
 

HMRC TIME TO PAY 
 

HMRC’s Time to Pay scheme 

can enable firms and individuals 

in temporary financial distress as 

a result of Covid-19 to delay pay-

ment of outstanding tax liabilities. 

HMRC’s dedicated Covid-19 

helpline provides practical help 

and advice on 0800 0159 559. 

HMRC will explore providing   

instalments, suspending debt      

collection proceedings, cancelling 

penalties and interest.  
 

VAT 
 

HMRC announced that the next 

quarter of VAT payments will be 

deferred, meaning businesses will 

not need to make VAT payments 

until the end of June 2020.       

Although there is no requirement 

to apply for this concession, where 

there is a direct debit in place, 

there is a risk that HMRC will rely 

on this to take the payment. It will 

therefore be prudent to cancel any 

direct debit for Vat and reinstate it 

at the end of June, unless of course 

the deferral period is extended. 
 

BANK OF ENGLAND 

BASE RATE 
 

The Bank of England cut interest 

rates for the second time in two 

weeks, to bolster the economy 

against the coronavirus epidemic. 

The latest cut, announced last 

Thursday, took interest rates from 

0.25% to 0.1%, the lowest level 

in the Bank’s 325-year history. 

The bank also increased its 

quantitative easing stimulus   

package, buying an additional 

£200 billion of UK government 

and corporate bonds to pump cash 

into the economy and keep down 

the cost of borrowing 
 

NA Associates LLP is an      
independent firm of Chartered 
Certified Accountants. This     
article is intended is based on 
our understanding of the    
Government announcements 
and does not constitute advice 
or a recommendation. Profes-
sional 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 
web: www.na-associates.co.uk 

1st Floor Woodgate Studios,       
2-8 Games Road, Cockfosters 
Barnet, Herts, EN4 9HN.
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S
ixth form students at        

St Andrew the Apostle 

were at the forefront of 

international diplomacy, with a 

visit from the High Commissioner 

of Cyprus to the UK, Mr Andreas 

Kakouris. 

St Andrew the Apostle School 

were honoured to host the High 

Commissioner of Cyprus to the 

UK for a tour of the school, as 

well as an interesting and thought 

provoking talk on his career as 

a diplomat, but also the ongoing 

stalemate in efforts to find a      

solution to the Cyprus problem 

which has seen the island divided 

for the past 40 years. 

As part of his address, he  

encouraged students to make 

the most of their lives, always 

try their best and not to take 

anything for granted. 

 His Excellency added: “We 

should all make the most of the 

opportunities we have in life. You 

students have the opportunity to 

have a good education, which will 

not only benefit you personally, 

but will benefit your families and 

your communities.” 

Students invited from the 

Sixth Form were able to share 

their views about issues raised 

by His Excellency Mr Andreas 

Kakouris while also showing        

a knowledge and interest in   

politics which hugely impressed 

Ambassador Mr Kakouris. 

The visit will no doubt be seen 

as one of the highlights of the 

school year by everyone present 

and will inspire those in atten-

dance to think about the world, 

and Cyprus especially, in a 

fresh light. 

The Ambassador finished his 

visit with a Q&A session with 

Year 12 and 13 students who 

quizzed him on his own educa-

tion, his move into politics, his 

perception of the UK and his 

advice to aspiring young people 

like themselves. 

“He was excellent in engaging 

the audience, and an excellent 

communicator,” said year 12 

student Anastasis A. “He was 

really down to earth, which I 

wasn’t expecting.” 

Acting Headteacher Michael 

Vassiliou explained, “The    

Ambassador’s visit gives our 

Sixth Formers the opportunity 

to meet a wide range of people 

who share their experiences 

and their ideas, it was a      

particular honour to welcome 

Ambassador Kakouris to our 

school and to hear about the 

special relationship between 

Cyprus and the UK.”  

His Excellency Mr Kakouris 

left the school promising that 

this would be the first of      

many visits for as long as       

he remains in office here in the 

UK. 

St Andrew the Apostle 
School receives visit from 
Cyprus High Commissioner 

Cardiac Risk in the Young (CRY):  

leading the way in the prevention of YSCD

C
ardiac Risk in the Young 

(CRY) was first launched 

(by Alison Cox MBE, 

who remains involved in CRY’s 

bereavement support network) 

in May 1995. As such, the charity 

will be marking its 25th anniver-

sary this year and looking back 

over the many milestones and 

achievements in the ongoing 

mission to prevent the tragedy 

of young sudden cardiac death 

(YSCD). 

Since CRY’s inception, the   

organisation has grown from 

strength to strength - becoming 

an influential and reputable body 

that now advises on national 

policy and is recognised as 

leading the way in the prevention 

of YSCD both in the UK and      

internationally.  

Every week in the UK, around 

12, ‘apparently’ fit and healthy 

young people (under the age 

of 35) die suddenly from a 

previously undiagnosed heart 

condition. 80% of these deaths 

will occur with no prior symptoms 

– which is why CRY believes 

proactive cardiac screening is so 

vitally important. Although it won’t 

identify all young people at risk, 

in Italy, where screening is   

mandatory for all young people 

engaged in organised sport, 

they have reduced the incidence 

of young sudden cardiac death 

by 89%. 

Indeed, CRY’s now tests 

around 32,000 young people 

every year (aged 14-35), through 

its pioneering (and hugely       

subsidised) screening pro-

gramme, which is overseen by 

world leading cardiolo-

gist, Professor Sanjay 

Sharma.  

CRY also has 

a long heritage 

of providing       

bespoke support 

for families who 

have tragically 

been affected by 

young sudden cardiac 

death. A network of       

bereavement supporters (who will 

all have been personally affected 

by YSCD) have completed two 

years of accredited training so 

they can support others after 

their tragedy. CRY has found 

that in many cases, no matter 

how much professional and   

therapeutic support is offered       

it is often just talking to someone 
who has been through a similar 
experience which helps the 
most.  

However, the good news is 

that due to the success of CRY’s 

campaigning over the past 25 

years – in terms of awareness, 

research, screening and      

support – there are now more 

cases than ever of young people 

being identified with ‘hidden’ 

and potentially fatal heart         

conditions.  

One in every 300 of the young 

people that CRY tests, 

will be identified      

with a potentially 

life-threatening 

condition, that 

can be mon-

itored and treat-

ed. And, through 

greater aware-

ness (among both 

the public and health-

care professionals), CRY 

believes that people are            

becoming more conscious of 

their own family’s “heart history”, 

past cases of premature and 

unexplained death and demand-

ing prompt screening for             

immediate family members 

should the very worse happen 

and a young person dies          

suddenly, seemingly without   

explanation. 

As such, CRY’s myheart       

network was formed to support 

and bring together those young 

people who are coping with a 

diagnosis of a heart condition 

and determined to live a normal 

and active life.  

CRY is delighted that                 

Dr Michael Papadakis (St 

George’s, South West London) 

is the appointed Consultant   

Cardiologist for this unique 

group. 

Chief Executive, Dr Steven 

Cox, concludes; “CRY’s aims 

have evolved but have not       

fundamentally changed in the 

past 25 years. We remain         

determined to continue raising 

awareness until all young 

people have access to specialist 

screening. CRY is also           

committed to funding support for 

bereaved families and young 

people identified with cardiac 

conditions, as well as our world-

leading research programme 

which helps to inform and          

improve policy and practice.” 

Anyone between the ages of 

14-35 can book an appointment 

online and register for a free, 

expert cardiac investigation. As 

CRY receives no government 

funding, this is only possible      

because of the incredible support 

CRY receives from communities 

throughout the UK to provide 

this free service to the public  

www.testmyheart.org.uk    

I
n current light of the situation 

regarding the Covid-19 virus, 

the UK music industry has 

been quick to start implementing 

measures to contain and protect 

those within it as well as the 

wider community.  

South London rapper A.M. 

SNiPER, who currently resides 

in Cyprus and has built a busi-

ness empire that includes the 

world famous WaterWorld water 

park and is the founder of the Ayia 

Napa music scene, is in lockdown 

on the island, has been quick to 

rally his huge following of over 

250k people to help those most 

in need in a movement dubbed 

ASK2020 (ASK = Actions Speak 

Kindness).  

Taking a side step from his 

current single campaign, the  

entrepreneur is leading the 

movement to help those most 

at need in our communities, 

throughout the world, by posting 

on his Instagram with a list of 

names and numbers of people 

from regions including London, 

Birmingham, Newcastle, Cyprus, 

Greece, Germany and even Dubai, 

that can aid anyone in need during 

the current COVID-19 crisis. 

In an Instagram post that has 

been liked over 26,000 times, he 

wrote: "I know you guys have 

been waiting on the “DIABLO” 

video but as humans we’ve got 

more pressing issues to deal 

with at the moment, so we’ve put 

together a private emergency 

response team to try and help 

as many individuals as we can 

(elderly, ppl with underlying       

issues etc.) that find it difficult 

to leave their home and have 

no one to help them for basic 

essentials…Please understand 

we are not experts it’s a private 

free service that we undertook 

in order to help our fellow humans.  

We know we can’t help every-

one but we do hope to set an 

example for others to follow…

The teams called #ASK2020 

(ASK = Actions Speak Kindness) 

anyone can participate, you don’t 

need to be in contact with us, 

you can just take this list of   

helpful info and add to it and 

pass it on…PLEASE SCREEN-

SHOT & SHARE MY POST IN 

WHATEVER WAY YOU CAN. A 

LITTLE HELP GOES A LONG 

WAY…it’s all love…God bless 

you all!!" 

Hoping to encourage other 

artists and celebrities to come 

together and spread the message 

of kindness, the movement has 

the aim of reaching those that 

are at high risk of COVID-19 

and helping them wherever safe 

and possible to do so.

A.M. SNiPER calls on followers to help those in need

A
 copy of Parikiaki news-

paper was featured in 

the latest episode of Sky 

One’s Bulletproof.  

London’s finest are back for 

a second series that takes 

place a year after the first, with 

an undercover mission that 

spans not only London, but      

Cyprus and Amsterdam too. 

The all-seeing eye at the root 

of it all is the notorious and          

illusive Alex Markides (played 

by Stavros Zalmas), the quietly 

simmering head of a Greek 

Cypriot crime family with world-

wide connections that pose a 

threat to internal security. 

Parikiaki makes appearance 
in Sky One’s Bulletproof
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Travel industry faces record 
insurance pay outs as  
holidays are cancelledAndy Patikis 
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R
ecord insurance pay outs totalling at 

least £275 million will be made to          

travellers due to the coronavirus crisis, 

according to industry estimates.  

The Association of British Insurers (ABI), 

which made the calculation, said this is the         

expected total as payouts continue in the        

coming weeks and months. 

It means coronavirus-related payouts will 

dwarf the £62 million-worth of payments made 

for cancellation and disruption following the      

Icelandic volcanic ash cloud in 2010. The vast 

majority of coronavirus payouts will be for         

cancellations, the ABI said. 

It said the expected total will easily surpass 

the highest annual figure for cancellation          

payouts it has seen previously - £148 million 

paid in 2010 for all claims, including those           

related to the volcano. 

It is expected that some payments will be for 

disruption costs incurred overseas. 

Around 400,000 coronavirus claims are          

expected. 

Mark Shepherd, the ABI's assistant director 

and head of general insurance policy, said: “At 

this unprecedented time, travel insurers are 

helping soften the financial blow for thousands 

of customers whose travel plans have been  

cancelled or disrupted by coronavirus. 

“Along with compensation from sources, such 

as airlines and credit card providers, travel          

insurers are helping customers get through 

these tough times.” 

ABI travel insurance members have agreed       

a series of pledges to ensure extra support          

for customers, including having in place             

contingency plans to deal with valid claims as 

quickly as possible. 

Many travel insurers have recently paused the 

sale of cover to new customers altogether, or 

placed restrictions related to coronavirus on new 

policies. 

 

What Does Public Liability Insurance Cover? 

Public liability insurance is a relatively          

common business insurance cover, which 

covers legal liability if you or an employee is held 

responsible for property damage, injury, or death 

befalling a member of the public as a result of 

your business activities. 

For instance, if you run a cleaning business 

and you or an employee forgets to put out a ‘wet 

floor’ sign, which results in someone slipping 

and hurting themselves or damaging their       

property, you could find yourself hit with a         

lawsuit. 

Similarly, lawsuits could follow if an electrician 

installed faulty wiring, a hairdresser spilt dye on 

a client or their property, or a customer suffered 

injury while visiting your premises. 

In that kind of situation, public liability insurance 

could cover legal fees and compensation, the 

value of which will depend on your individual 

policy, arising from a claim for damaged posses-

sions, bodily injury or death to a member of the 

public, whether they’re a customer, supplier, 

contractor or simply a passer-by. 

 

What kind of costs does Public Liability        

Insurance cover? 

Typically, public liability insurance will cover 

the cost of repairing or replacing possessions, 

NHS hospital costs, legal fees arising from         

defending a claim, and compensation awarded 

to the injured party. 

The level of cover is important too, as your 

policy will only cover costs up to the limit of the 

policy you take out. The options usually range 

from £1 million up to £10 million, so think         

carefully about things like the size of your        

business, the level of risk associated with your 

work, and your level of involvement with the 

public before deciding how much public liability 

cover you need. 

In truth, it is best to seek advice from a          

specialist business insurance broker who can 

help to assess your risk and recommend the 

right level of cover. 

 

Do I need Public Liability Insurance cover? 

While public liability insurance is not a          

legal requirement, it can be seen as playing         

an important role in defending against the           

unexpected and protecting them against the      

unforeseen cost of legal action and compensation. 

Equally, some customers may insist you have 

public liability cover in place before awarding 

contracts, while some trade bodies may insist 

on it too. 

Whether or not you take out public liability        

insurance is up to you as a business owner. But 

before deciding whether you need public liability 

insurance, it’s important to consider whether you 

could afford the time and expenses associated 

with defending a claim if you don’t have this        

insurance in place.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

S
pring is finally here and 

unlike any other year, the 

current feeling in this 

country is not that of elation as 

we finally emerge out of a long 

and dreary winter, instead it is of 

uncertainty. The Coronavirus is 

impacting all of us personally and 

professionally and the UK Property 

Market is having to adjust to the 

impact of COVID-19 for Buyers, 

Sellers and Lettings.   

On March 18th, 2020, the  

Government announced a radical 

package of measures to protect 

renters and landlords affected by 

the Coronavirus. The emergency 

package includes legislation to 

suspend new evictions from social 

or private rented accommodation 

while this national emergency is 

taking place. No new possession 

proceedings through applications 

to the court to start during the      

crisis and Landlords will also be 

protected as a three-month mort-

gage payment holiday is extended 

to Buy to Let mortgages.  

ARLA Propertymark informed 

members that emergency legis-

lation would be taken forward as 

an urgent priority so that landlords 

will not be able to start proceed-

ings to evict tenants for at least a 

three-month period. 

Recognising the additional 

pressures that the virus may put 

on landlords, the Government has 

confirmed that the three-month 

mortgage payment holiday         

announced earlier in the week will 

be extended to landlords whose 

tenants are experiencing financial 

difficulties due to Coronavirus. 

This important step on buy-to-let 

mortgages ensures parity of sup-

port, further to the announcement 

that Government made for private 

mortgage holders. 

David Cox, ARLA Propertymark 

Chief Executive said: “We are very 

conscious of the plight of tenants 

in these difficult times and appre-

ciate any Government action to 

help those affected by the current 

situation. Letting agencies rely on 

rental payments and therefore 

the Government must help to   

ensure agents can maintain their 

current service levels during any 

period where rent is not being paid. 

Specifically, we are calling on the 

Government to extend the retail 

discount on business rates to      

estate and letting agents.” 

Housing Secretary Robert  

Jenrick said, "The government is 

clear – no renter who has lost     

income due to Coronavirus will be 

forced out of their home, nor will 

any landlord face unmanageable 

debts. These are extraordinary 

times and renters and landlords 

alike are of course worried about 

paying their rent and mortgage. 

Which is why we are urgently       

introducing emergency legisla-

tion to protect tenants in social 

and private accommodation from 

an eviction process being started." 

At the end of this period, land-

lords and tenants will be expected 

to work together to establish an 

affordable repayment plan, taking 

into account tenants’ individual 

circumstances. To support this the 

government has worked with the 

Master of the Rolls to widen the 

‘pre-action protocol’ on possession 

proceedings, to include private 

renters and to strengthen its remit. 

This will support the necessary 

engagement between landlords 

and tenants to resolve disputes 

and landlords will have to reach 

out to tenants to understand the 

financial position they are in. 

Yianni Aresti, Founder and   

Lettings Director at David Astburys 

said, “We have received a large 

number of calls and e-mails from 

Tenants asking about rent     

reductions/rent holidays since the       

announcement of the new     

legislation, the positive news for 

Landlords is that Buy To Let 

Landlords will also qualify for 

mortgage holidays for the interim 

period.” 

What is clear is that many 

agencies have already adapted 

the services they offer with social 

distancing being encouraged in 

the form of offering virtual and 

video viewings and valuations to 

potential buyers to view a home 

for sale without physically visiting 

it, using popular mobile apps such 

as WhatsApp, Facetime, Skype 

and Zoom.  

George Sifonos, Managing     

Director at David Astburys said, 

“We at David Astburys understand 

that as the situation develops 

many clients will have questions 

about the impact of COVID-19 on 

the UK Property Market and the 

Sales and Lettings process and 

our entire team are still working 

to continue servicing our clients 

whilst adhering to Government 

Safety Guidelines to ensure the 

wellbeing of our staff and clients, 

all be it in an adapted form. We 

are being reactive and agile and 

offering Virtual and Video Viewings 

and a number of other services 

during this new climate.”

George Sifonios 
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

Vivarium 
 

As cinemas are now closed 

across the country due to the 

current climate, distributors are 

now releasing their films via 

Digital Download. Lorcan Finne-

gan’s intriguing, weird and highly 

original film follows the story of 

Gemma (Imogen Poots) and Tom 

(Jesse Eisenberg), a young couple 

in search of a new home. They 

stumble into Martin (Jonathan 

Aris), an eccentric estate agent 

who drives them into a suburban 

neighbourhood named Yonder, 

where every house is identical 

with strange shaped clouds in the 

sky. Martin suddenly disappears 

while Gemma and Tom find them-

selves trapped in a labyrinthine 

maze with no escape. And to make 

things worse one day they discover 

a baby on the pavement… 

It is a gripping film, superbly 

acted and directed. Garrot 

Shanley’s screenplay demands 

attention from its opening 

sequences and doesn’t let go 

until the nightmarish climax. 

Poots and Eisenberg work well 

together and share a winning 

chemistry as the loving couple 

whose increasing paranoia 

pushes them over the edge.  

Director Lorcan Finnegan 

has created a unique, creepy 

world perfectly complimented 

by Philip Murphy’s memorable 

and distinct designs. I can’t wait 

to see what Finnegan does next 

- a new talent to be treasured!  

(Vertigo Releasing and     
Wildcard Distribution) 

 

The Perfect  

Candidate 
 

Haifaa Al Mansour, the director 

of this highly impressive       

WADJIDA, delivers another sen-

sitive and beautifully observed 

drama, which highlights the      

absurdity of life in Saudi Arabia 

especially in regard to the treat-

ment of women.  

Maryam (Mila Alzahrani) is a 

hardworking doctor working in 

a small town clinic with hopes of 

becoming a mayor, especially 

after she is stopped from travel-

ling to Dubai for a better life… 

Mansour’s assured film benefits 

tremendously from Alzahrani’s 

striking presence and elegant 

performance. Maryam is a won-

derful character - an intelligent 

woman facing opposition and 

rejection on daily basis from 

colleagues and patients alike. 

But her determination to win the 

local elections against the odds 

is truly remarkable and inspiring.  

(Curzon Home Cinema, BFI 
Player, Modern Films) 

 

System Crasher 

Helena Zengel delivers a wild, 

uncompromising performance 

as the young protagonist in Nora 

Fingscheidt’s impressive, power-

ful drama set in modern day 

Germany.  

9-year-old Benni is expelled 

from school and from every child 

protection facility she is sent to. 

Benni is desperate to re-connect 

with her mother but she wants 

nothing to do with her daughter, 

which makes Benni even more 

aggressive. Her dangerous 

beha-viour resembles a caged 

wild animal ready to kill and her 

attitude is feared by anyone, who 

attempts to get anywhere near 

her… 

Zengel is phenomenal as the 

untamed child under Fingsxheidt’s 

assured, controlled direction.  

(VOD with Curzon Home 
Cinema) 

 

The Rest Of Us 

It is good to see Heather  

Graham in a rare leading role in 

this likable drama directed by 

Aisling Chin-Yee, who makes an 

assured feature film debut. The 

fragile relationship between 

Canni (Graham) and her moody 

teenage daughter Aster (Sophie 

Nelisse) is made worse following 

the sudden death of Canni’s   

estranged husband. At the funeral 

Canni and Aster get to know 

the deceased man’s second 

wife Rachel (Jodi Balfour) and 

young daughter Tallulah (Abigail 

Pniowsky), who are now facing 

a huge financial crisis. Without 

a second thought Canni invites 

them to move into her large house 

despite Aster’s protests… 

It is careful study of women’s 

solidarity during difficult times 

eloquently written and gracefully 

performed.  

(iTunes, Amazon, Google, 
Microsoft, Sky Store, Virgin Media) 

 

End Of  

The Century 

A highly original, tender love 

story from Lucio Castro, who 

makes a remarkable directorial 

feature film debut. He sets the 

action of his film in Barcelona 

and follows the story of Ocho 

(Juan Barberini), an Argentine 

poet on holiday, whose casual 

encounter with Javi (Ramon Pujol) 

leads to a passionate relationship 

that spans through the years… 

It is cleverly constructed play-

ing with time, unpredictable and 

highly engaging with committed 

performances from its two prota-

gonists both at ease with masses 

of dialogue shot in long takes 

and in explicit sex scenes.  

(VOD and DVD from Peccadillo 
Pictures) 

 

Kills On Wheels 

An enjoyable dark comedy 

from Hungary about a gang of 

wheelchair bound assassins led 

by Rupasov, a mysterious, ruthless 

man just released from prison. 

He soon takes under his wing 

inseparable friends Zoli and 

Barba, who despite their          

disability they agree to assist 

Rupasov’s murder assignments 

in exchange for money… 

It is action packed, occasionally 

very violent and with a clever 

twist towards the end. It is also 

very dark and funny unlike  

anything you’ve ever seen.  

(DVD and Blu-ray from Eureka) 
 

What Happened, 

Miss Simone? 

Liz Garbus’s terrific documen-

tary on the life and work of the 

legendary Nina Simone is a must 

for any music lover. Even though 

Nina was classically trained from 

early childhood she was turned 

down by music schools but she 

soon defied expectations and 

became one of the most exciting 

and innovative talents to hit the 

stage.  

During the sixties she contri-

buted immensely to the Civil 

Rights movement with her songs 

and free expression of speech. 

However, her personal life was 

not as successful – her daughter 

Lisa Simone Kelly, who also acts 

as one of the producers, talks 

about her own childhood with a 

violent father towards her mother. 

But Nina had also her own      

personal demons to exorcise 

leaving behind America for a 

life in Liberia before she moved 

to Europe.  

A compelling film of a pheno-

menal talent definitely worth 

catching! (Netflix) 

T
he irony was not lost      

on me. The last play I 

reviewed in this time of 

enormous uncertainty, fear 

and trepidation, was Antoinette 

Nwandu’s Pass Over (Kiln 

Theatre). Passover is of course 

the major Jewish spring festival 

which commemorates the       

liberation of the Israelites from 

Egyptian slavery. We could have 

an incredible discourse on       

liberation and what that looks 

like now and in the future 

(meaning the end of this year).  

Back to Nwandu’s sharp and 

enjoyable play which homes in 

on Moses and Kitch, two young 

black guys who live their lives 

on the streets, a monotony of 

interpersonal rituals. They wake 

every morning in the same 

place - somewhere in the States, 

a scene I have witnessed in 

many of its major cities - with 

trains chuntering above them. 

On the surface they chat s**t 

and seem to be going nowhere 

but deep down, they hope to 

escape, move on and find their 

own “promised land”.  

The playwright was up front 

about making the play a        

provocative riff on the Book of 

Exodus and Beckett’s Waiting 

for Godot but there is one major 

difference. Beckett’s hobos could 

have been anywhere and having 

seen several versions in Spanish, 

Japanese, Greek and many 

other languages it is transferable 

to all parts of the globe, 

whereas Moses and Kitch are 

in a site specific place which is 

recognisable and brings with it 

our own assumptions. Why do 

they choose this life? How did 

they get there? What have they 

done to move on and find that 

“promised land”? A long story 

perhaps and maybe they would 

if offered that opportunity, many 

people living in the street are 

resourceful and resilient, but 

the backdrop to this story, and 

Nwandu’s challenge to the 

viewer and wider society, is 

the threat of white police officers 

who seemingly shoot black men 

at will. Cue another heated 

debate. Whatever your view 

the statistics speak for them-

selves. 

What shines through in the 

darkness of these battered lives 

is their humanity and decency. 

Two blokes killing time, chilling, 

fooling around, banter that will 

make you laugh and cry, all 

underpinned by real despair. 

When they are angry, mainly 

with each other, it’s closely  

followed by an episode of      

fantasy, imagining a world free 

of discrimination and, in an 

alter nod to John Lennon’s 

Imagine, they picture heaven 

as it will be when they get 

there. The religious theme is 

slightly overdone but I can see 

why Nwandu includes it as it 

plays a fundamental part in 

the lives of so many African 

Americans, and cultural heritage, 

like it or lump it, is wired into 

all our DNA’s. Paapa Essiedu 

brings passion and a furnace 

of emotions to Moses, a man for 

whom sleep brings shattering 

dreams and painful memories 

of a dead brother. Eustache Jnr 

is more gentle, ever keen to lose 

himself in silliness, the perfect 

facade for his inner anguish. 

They are terrific together as is 

Alexander Eliot as odd bod 

Mister, a weird and wonderful 

character who comes into their 

lives, another individual looking 

for a place of solace. 

The sunrise of each day 

represents that ever present 

ray of light and hope but 

Nwandu is unrelenting in what 

she wants us to take away from 

this engrossing production... 

#BlackLivesMatter. That’s not 

in Exodus.  

The remainder of the run of 

Pass Over has of course been 

cancelled like most of our lives 

right now. Before I sign off - I 

may turn the column into a 

diary - I would like you to think 

about the people involved in 

the arts, culture and heritage 

who are facing an uncertain 

future, in some cases with little 

or no money to survive what 

confronts us all. So my simple 

ask is this: if each of us, those 

who are in a position to do so, 

reach out to just one person   

to offer help, however small - 

food, money, a phone, Skype 

or Zoom call or whatever else 

- together we can make a huge 

difference. And if you are one 

of those people who need help 

please do not be afraid or 

ashamed to ask. This time we 

really are in it together. To you 

and all your loved ones I wish 

you good health, for without it 

we have nothing.  

When this is all over, how 

ever long it takes, the light will 

shine again and the show will 

go on.  

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The show 

 will go on... 
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O
k, so the way of life may 

be a little different from 

our regular normality; 

Being isolated from other people 

can be difficult, especially for 

those who live on their own, 

have limited family and rely on 

their friends who have become 

their chosen family. Those who 

are mature older citizens, in 

general poor health and people 

who are alone, may feel this 

even more so, when the only 

physical social contact they had 

is now brought to a halt. These 

people will appreciate any kind 

of support, from a daily chat on 

the phone to groceries or food 

being dropped off to them. For 

the younger tech savvy people, 

they at least have the option of 

technology with mobile phones 

etc, where face vision calling 

and being live in real time is 

possible. This is great for many 

who can keep in touch with loved 

ones near or far. This has of 

course become the normal for 

many, to keep in touch with those 

abroad or work with associates 

from abroad. From Facebook, 

Whatsapp, Facetime, Viber, the 

possibilities are endless. There 

are however some much older 

people who are not so good with 

such technology and don't even 

own a mobile phone, let alone 

speaking with a friend or shop-

ping online. There are still some 

people who do not have broad-

band at home and used to rely 

on coffee places, restaurants or 

the library for accessing and using 

the internet, so spare a thought 

for those who are on their own 

and will now be virtually in total 

isolation. That phone call or little 

help will mean so much more 

now than ever before. Don't think 

they will be ok and someone 

else will be doing it for them, be 

that someone else and you do 

it, just in case someone else isn't. 

Check on others. 

For those that live amongst 

others, it makes sense to make 

an effort in looking after oneself. 

For those on their own, the gen-

eral morale may be even lower 

as there is no one to converse 

with, let alone look presentable 

for. It is important, even when 

alone, to try and keep the normal 

regular daily routine as normal 

as possible. So still getting up, 

washing, cleaning up and making 

the best of oneself and one’s 

surroundings as nice as possible, 

as though you were expecting 

visitors is vital for the mind and 

wellbeing in self-preservation. 

This is important for general 

wellbeing as it gives light and 

hope, for the near future when 

everything resumes to normality.  

It is important even when at 

home to find ways to remain 

tranquil, especially for those that 

are now wondering where their 

finance will come from, as work 

folds and business closes for 

many, with no income to come 

from their usual general source. 

How will bills be paid and food 

be bought? Every problem will 

have a solution, but it has to be 

sought and faced with calm to 

think clearly, in order to deal with 

the problems faced. Have faith 

that everything will change now, 

but it can and will also change 

again for the better in the not so 

distant future.  

In reality, we have been spoilt 

with all the luxuries that modern 

day living has had to offer, so go 

back to traditional and natural 

ways that people live during times 

of hardship and battle. Getting 

priorities in order will help those 

who have become complacent 

to remind us to be humble and 

have gratitude for the things 

usually taken for granted. 

 

Ways to stay positive and at 
your best no matter what: 

 
1. Keep in touch with others 

regularly, at least on the phone 

whenever possible. 

2. Give your home environ-

ment a clearing out and organise. 

Not only will it clutter the home, 

it will also clear the mind.  

3. Do some form of exercise. 

You may choose to do press 

ups, sit ups, lunges. Put some 

music on, be wild and silly, 

dance around like no one is 

watching, and who even cares 

if they are, it will be entertaining. 

Video call and share the dance 

madness together. 

4. Are you fortunate and 

blessed to have some outdoor 

space? If so, get out and start 

some gardening. Make it an  

exercise, plant your own fruits 

and veg. You can do this sim-

plistically, even in garden pots 

to grow your own.  

5. Find yourself some relaxing 

hobbies that will also help clear 

your mind to think in perspective, 

reflect and recharge your mind 

for clear important and strategic 

decision making. It will also help 

yourself to remain at peace when 

you are confined to being around 

people more so than normal, 

without your own personal time 

and space. 

6. Find your meditation hobby, 

it can be music that relaxes you, 

meditation, yoga, painting draw-

ing, reading, decorating, garden-

ing, cooking, creative crafts. If 

you have others around, give 

yourselves a quiet meditation 

time when everyone does their 

own quiet unwind thing that they 

like to do, at the same time.  

7. Most of all, be kind, not 

selfish; being there for each other 

in times of need is what is impor-

tant to make us a better person. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Keep the morale up

Date of issue:  

29 May 2019 
 

The issue, celebrating the 

birth of Queen Victoria and 

Prince Albert 200 years ago, 

depicts them both individually 

and as a couple and features 

images of their marble busts in 

white against a rich black 

background, carved in 1855 by 

Joseph Durham. 

When researching the imag-

ery to feature on the stamps, it 

was discovered that the first 

photographic portrait of Prince 

Albert dates from 1842, while the 

earliest photograph of Queen 

Victoria was taken by the painter 

Henry Collen around 1844. 

Interesting facts about the 
royal couple: 

Victoria moved the royals 

to Buckingham Palace 

Before Victoria ascended the 

throne, British royals had lived 

at various residences, including 

St James’s Palace and Windsor 

Castle. Just three weeks after 

becoming Queen, Victoria moved 

into – and ruled from Buckingham 

Palace. 

The first to wear white on 

her wedding day 

Women typically wore their 

favourite dresses on their             

wedding day, regardless of its 

colour. Victoria opted to wear a 

white satin and laced gown, a      

tradition that continues today.   

Albert helped to avert war 

In the autumn of 1861, Albert 

intervened a diplomatic row 

between Britain and the United 

States and his influence probably 

helped to avert war between the 

two countries. 

Victoria was multilingual 

Victoria grew up speaking  

fluent German and English.  

During her education, she learnt 

to speak some French, Italian 

and Latin, and when she was older, 

she began to learn Hindustani.  

 

48p Stamp: Queen Victoria 

Portrait Bust 

65p Stamp: Queen Victoria 

and Prince Albert 

66p Stamp: Prince Albert 

80p Stamp: Queen Victoria 

and Prince Albert 

90p Stamp: Portrait of 

Queen Victoria 

98p Stamp: Prince Albert 

Portrait Bust 

 

Source:  Guernsey Post 

Andrew Menelaou

Guernsey, Channel Islands: 

200th Anniversary: Queen 

Victoria & Prince Albert

Philately
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Michael Yiakoumi

Premier League News In a time of crisis Omonia Youth 

offer support to their community
September switch saves 

French Open tennis but 

leaves organisers isolated

Premier League clubs will 
gather again on April 3 to dis-
cuss next steps amid the coro-
navirus pandemic. 
It was announced last week that 
English professional football 
had been put on hold until April 
30 at the earliest. 
It is understood the April 3 date 
had already been pencilled in 
as one of the league’s regular 
shareholders’ meetings, but will 
be used as the latest of the 
competition’s emergency gath-
erings to discuss contingencies 
following the Covid-19 outbreak. 
Last week the Football Associ-
ation board said it had agreed 
an indefinite extension to the 
2019-20 season, which under 
its regulations should have 
been completed by June 1 at 
the latest. 
World governing body FIFA has 
established a working group to 
look at adjustments that will be 
needed to player contracts in 
the likelihood that domestic 
campaigns across Europe ex-
tend beyond June 30, when 
standard deals expire. 
FIFA is also looking at adjust-
ments to the summer transfer 
window. 
The PA news agency under-
stands the idea of the 2019-20 
season being declared ‘null and 
void’ was not discussed last 
week, but it has been reported 
that among various modelling 
that was looked at, options 
around ‘curtailment’ of the sea-
son were examined. 
POSSIBLE Premier League 
plan to finish season involves 
games resuming from June 1 
and all matches played behind 
closed doors 
The Premier League hopes to 
complete the 2019/20 season 

this summer which would mean 
the 2020/21 campaign can start, 
as scheduled, on August 8. 
Plans have been drawn up to 
resume top-flight matches from 
June 1 and complete all fixtures 
in a six-week period, ahead of 
the August 8 start of the new 
Premier League season. 
Brighton CEO Paul Barber says 
the Premier League is '100 per 
cent' committed to finishing the 
season 
Earlier this week football chiefs 
in England agreed to extend the 
2019/20 season ‘indefinitely’ 
given all football has been sus-
pended until at least the end of 
April due to the coronavirus 
pandemic. 
There are fears the ongoing 
pandemic may mean football re-
turning at the end of April is ex 
According to The Telegraph, the 
aim is to resume games from 
June 1 with all matches played 
in a six-week period up to July 
11 – exactly four weeks before 
the start of the 2020/21 cam-
paign. 
This plan also includes complet-
ing all FA Cup matches, with the 
competition postponed ahead 
of the quarter-final round. 
According to the report all 
matches will be played behind 
closed doors, and the govern-
ment would need to ‘sanction 
the presence of emergency 
crews’ within stadiums. 
The June 1 plan is understood 
to comply with broadcasting re-
quirements for both this and 
next season, as that campaign 
would be allowed to begin on 
time. This would avoid any pos-
sible financial disaster which 
has been rumoured were the 
season be declared null and 
void and go unfinished. 

Spanish La Liga
All Spanish football - including 
LaLiga - has now been sus-
pended indefinitely due to the 
coronavirus pandemic, LaLiga 
and the Royal Spanish Football 
Federation (RFEF) announced 
jointly on Monday. 
The Spanish top-flight - which 
currently sees defending cham-
pions Barcelona lead fierce ri-
vals Real Madrid by two points 
in an absorbing title race - had 
already been postponed for two 
matchdays amid the outbreak 

of Covid-19.However, all foot-
ball in the country is now off until 
further notice. 
A statement read: "The Monitor-
ing Commission established by 
the current RFEF-LaLiga Co-
ordination Agreement AGREES 
the suspension of professional 
football competitions until the 
authorities of the Government 
of Spain and the General Ad-
ministration of the State con-
sider that they can be resumed 
without creating any health risk. 

 With school closures they have offered their hand to support chil-
dren not being able to eat breakfast or lunch. Because there are 
families who normally get free meals. 
Many children depend on school meals more than many think and 
parents without work have fewer options. 

Anthony Georgiou signed for League one club Bolton Wanderers. 
Anthony Georgiou made his debut for new loan club Bolton Wan-
derers in League One just before the season was interrupted by 
the coronavirus outbreak 
The winger, who spent the first half of the campaign on loan at 
Ipswich, has endured injury problems in recent times, but came 
off the bench at AFC Wimbledon for the final 14 minutes of what 
turned out to be a goalless draw. 
He made his second appearance for the club as a second-half 
substitute in their 2-2 draw at Burton Albion. 

UK Cypriot Anthony Georgiou 

at Bolton Wanderers

September switch saves French 
Open but leaves organisers iso-
lated 
Postponing the French Open to 
September may have pre-
vented the Grand Slam from 
falling victim to the coronavirus 
pandemic but the organisers 
now find themselves isolated 
and friendless as the tennis 
world comes to terms with the 
shock move. 
The French Tennis Federation 
(FTT), in an announcement that 
came out of the blue on Tues-
day, said they were moving the 
tournament to Sept. 20-Oct. 4 
from its May start because of 
the coronavirus outbreak. 
While players raged at the lack 
of communication prior to the 
decision, the International Ten-
nis Federation, the men’s ATP 
Tour and the women’s WTA 
Tour have refrained from com-
menting directly on the switch. 
However, when the ATP and 
WTA issued a joint statement 
on Wednesday calling on all 
stakeholders in tennis to work 
together, they namechecked the 
ITF and the organisers of three 
of the four Grand Slams — but 
not the FFT. 
“Now is not a time to act unilat-
erally, but in unison,” the state-
ment read. 
The French Open will now clash 
with ATP tournaments in Metz, 
St. Petersburg, Chengdu, Sofia 
and Zhuhai and WTA events in 
Guangzhou, Seoul, Tokyo and 
Wuhan. 
Organisers of the Korea Open, 
the China Open and the Pan 
Pacific Open in Tokyo were all 
left in the dark about the future 
of their tournaments in a calen-
dar already full to capacity. 
Chengdu Open organisers 
echoed the sentiments of many 
when they said they were dis-
appointed by the lack of com-
munication from the FFT. 
“As everyone already knows 
RG’s announcement caught ev-
eryone by surprise, including 
players, ITF and other Grand 
Slams,” tournament director 
Luiz Carvalho told Reuters in a 

statement. 
“In a moment when the world is 
coming together to overcome a 
global health issue it is quite dis-
appointing to find out through 
the social media such a deci-
sion has been made without 
anyone’s consent. 
“We will discuss with the ATP 
what are our options in the com-
ing weeks.” 
While the tournaments will take 
their lead from the ATP and 
WTA, the decision to resched-
ule the French Open to the 
same slot as the Laver Cup 
risks alienating not only the ex-
hibition event’s co-creator 
Roger Federer but also the or-
ganisers of two other Grand 
Slams. 
Tennis Australia, the owners of 
the opening Grand Slam of the 
year at Melbourne Park, and 
U.S. Open organisers United 
States Tennis Association are 
stakeholders in the Laver Cup, 
which is part of the ATP Tour 
calendar. 
In an uncompromising state-
ment on Wednesday, Laver Cup 
organisers expressed surprise 
at the decision and said the ex-
hibition event would go ahead 
in September as planned. 
Federer played the French 
Open in 2019 after a three-year 
absence but if other top names 
joined him in skipping the trip to 
Paris it would take some of the 
gloss off Roland Garros. 
In Wednesday’s statement, the 
ATP and WTA said they were 
extending the suspension of 
their tours until June 7, wiping 
out the entire claycourt season 
and leaving players to count the 
financial cost of the tennis shut-
down. 
The tours also announced that 
players will hold onto their cur-
rent rankings spots until further 
notice, raising questions about 
the Tokyo Olympics qualification 
process. 
The June 8 rankings were sup-
posed to be the cutoff to deter-
mine spots for the Tokyo 
Games but it was unclear if that 
process will be changed. 

Last years French Open winner Rafael Nadal
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του 

θανάτου της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

μητέρας και γιαγιάς 

Ανδριανής Αναστάση Μουκτάρη 

(Παπακυριακού) 
(Λυθράγκωμη) 

θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέ-

θηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

“LOBBY FOR CYPRUS”, κατέθεσαν στεφάνια, 

απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετεί-

χαν με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά: Γιώργος, Ηλιάνα, Λουκία, εγγόνια, 

δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης Αντωνίου 

(από την Κερύνεια) 
Απεβίωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, o Παναγιώτης 

Αντωνίου σε ηλικία 82 ετών. 

Αφήνει την πολυαγαπημένη του σύζυγο Λίτσα, παιδιά και 

εγγόνια. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 η ώρα 

12.00 το μεσημέρι από την Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 

19 Wycliffe Road, London SW11 5QR και η ταφή στο 

κοιμητήριο Figgs Marsh, London Road, Mitcham, CR4 

3LA. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης του Coronavirus, 

έχουμε ενημερωθεί ότι μόνο η οικογένεια θα μπορέσει 

να παρακολουθήσει την νεκρώσιμο ακο λουθία στην 

Εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis Antoniou 

(from Kyrenia, Cyprus) 

Passed away on Monday 9 March 2020 at the age 

of 82. 

He leaves behind his beloved wife Litsa, children and 

grandchildren. 

The funeral will take place on Tuesday 7 April 2020 

at 12.00 noon at the Greek Orthodox Church of 

St. Nectarius, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR  

and the burial at Figgs Marsh Cemetery, London Road, 

Mitcham, CR4 3LA. 

We have been advised that due to the current 

Coronavirus situation only immediate family will be 

able to attend the church service & cemetery.  05.02.1938 – 09.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Xρήστος Ζυμαρά 

(από την Αγκαστίνα, Αμμοχώστου) 
Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα 

και παππού, Χρήστου Ζυμαρά, 80 ετών.  

Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, περι -

τριγυρισμένος από την οικογένειά του. 

Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Ελενίτσα, τον γιο του Νίκο, τη νύφη του Κλέαρ και τα 

πέντε εγγόνια του: Χρίστο, Τζαμες, Αλέξανδρο, Ολίβια και Θείο. Ήταν καλός 

σύζυγος, στοργικός πατέρας, αξιολάτρευτος παππούς.  Θα αφήσει ένα μεγάλο 

κενό στην οικογένειά του. 

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.30μμ από 

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

ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road NW7 1NB, η ώρα 1.30μμ. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και να στέλνονται στο Churchills, 263 East 

Barnet Road, East Barnet, Herts EN4 8SX. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης του Coronavirus, έχουμε ενημερωθεί ότι 

μόνο η άμεση οικογένεια θα μπορέσει να παρακολουθήσει την υπηρεσία 

μέσα στην Εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christos Zimaras 

(from Angastina, Famagusta) 

It is with profound sadness to inform you of the death of our beloved husband, father 

and grandfather, Christos Zimaras, aged 80, from Angastina, Famagusta. He 

passed away at home on Tuesday 17th of March 2020,  surrounded by his family. 

He is survived by his wife Elenitsa, son Nick, daughter-in-law Claire, and 

grandchildren: Christos, James, Alexander, Olivia & Theo. He was a devoted 

husband, caring father and loving grandfather and will be missed by his family 

and friends. 

The funeral will take place on Thursday 26th March 2020 at St. Katherine’s 

church, Friern Barnet Lane, N20 0NL at 12.30pm, followed by the burial at Hendon 

Cemetery, Holders Hill Road, London, NW7 1NB at 1.30pm. 

We understand that many of our friends would like to pay their respects, 

but we have been advised that due to the current Coronavirus situation only 

immediate family will be able to attend the church service & cemetery.  We 

know your thoughts will be with us. 

Flowers are welcome and should be sent to Churchills, 263 East Barnet Road, 

East Barnet, Herts EN4 8SX.
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Beloved husband to his dear deceased wife Theodora, father to son George and deceased son 
Stavros, grandfather to Michelle, Roulla, Michael, Elizabeth, Sophia and Matthew and great-
grandfather to Christianna, Emiliah, Isabella, Alexander, Aria and Anais. 

Michael arrived in England at 17 years old from his native village of Akanthou, Cyprus in 1948, 
leaving behind his mother and father and five siblings. He met his wife Theodora in the West 
End and worked in various restaurants in the area, before moving to Shepherds Bush with his 
young family, where they bought the United Cafe in Askew Rd. Michael and Theodora retired in 
1988 after 32 years of hard work and sacrifice. They then divided their time between their house 
in Larnaca and the house they bought in Ilford near their son George and his family, Tragically 
they lost their beloved son Stavros to illness in 1996, a heavy burden Michael and Theodora 
carried for the rest of their days. Theodora after much suffering through handicap and ill health 
passed in 2014, leaving Michael, who had been her main carer for 17 years totally devastated, 
alone and without purpose for his remaining years, after spending 63 years living and working 
with his dear wife. He,too,succumbed to illness in recent months and longed for the years of his 
youth, when he looked after the family livestock in the fields by the small Panayia church in 
Akanthou. 

Michael will always be remembered for being kind and very generous. He was always dressed 
smartly and he was a true gentleman, often remarked upon by anyone meeting and getting to 
know him. He loved nothing more than being surrounded by his family and was always proud of 
their achievements, following his model of hard work, self-belief and determination. He would 
always treasure visits by his grandchildren and great grandchildren, never ceasing to display 
his kindness and generosity at each of their visits.  

He will be dearly missed and leaves a big hole in all our lives. We can all however continue to 
embrace the legacy of Michael and Theodora’s love and generosity in our daily lives.  

You will never be forgotten Dad and our beloved Pappou Mike. God bless you on your journey 
to join your beloved Theodora and Stavros. Rest in peace! 

All our love and eternal respect: Your son George, daughter in law Loulla, grandchildren and 
their husbands and wives and great-grandchildren. 

The funeral will take place on Mοnday 6th of April 10:00am, at St.John The Baptist Greek  
Orthodox Church, Wightman Rd, Hornsey, London N8 0LY and the burial 11:30am at Forest 
park cemetery Ilford, Hainault IG6 3HP. We been advised that due to the Coronavirus situation, 
only close family can attend the church service.

Michael Stavris Yerosimou
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Akanthou, Cyprus)

08.02.1931 – 20.03.2020

Συλλυπητήρια 

Το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η ΚΟΒ Finchley και η  

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους 

οικείους του Σωτήρη Πέτρου από την Ακανθού ο οποίος  

απεβίωσε την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 σε ηλικία 100 ετών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μη ανακύψαντες ακόμη από το βαρύ πλήγμα του θανάτου 

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζήγου, μητέ-

ρας θυγατέρας και αδελφής. 

Σοφία Μιχαήλ 
(Λονδίνο) 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-
καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το Cancer 
Research UK, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλ-
λυπητήρια  
μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 
Σύζυγος: Μιχάλης 
Παιδιά: Λουΐζα και Γεώργιο, 
Γονείς: Γιώργος και Λούλλα Νεοφύτου

† NOTE OF THANKS
Not having yet recovered from the grief of the death 

of our beloved and unforgettable, wife, mother 

daughter and sister. 

Sοphia Michael 
(from London) 

we would like to thank all those who attended the 

funeral service, made donations to Cancer 

Research UK, sent all the lovely flowers, their condol-

ences or participated in any other way to our deep grief. 

Ηusband: Michael 

Children: Louisa and Georgio 

Parents: George and Loula Neophytou
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Απεβίωσε ο Ρένος Ευρυβιάδης 

Ο Ρένος Ευρυβιάδης απεβίωσε ενώ κοιμόταν, στις 8 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 99 ετών.  

Γεννήθηκε στην Λάρνακα το 1920. Τo ενδιαφέρον του για την φωτογραφία πυροδοτήθηκε από την Kοdak κάμερα  που του πήρε ο πατέρας 

του όταν ήταν μικρός και από τότε η φωτογραφία έγινε το μεγάλο του πάθος. 

Δούλεψε ως βοηθός περιφερειακού επιθεωρητή για τα έντομα όπου περιελάμβανε ταξίδια κυρίως στην περιοχή της Λάρνακας και από 

τότε αυξήθηκε το πάθος του για τον τόπο και τους ανθρώπους της πατρίδας του. 

Μετά τις υπηρεσίες του ως εθελοντής στην Κύπρο και αργότερα στο κυπριακό Σύνταγμα, παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του ως δήμαρχος 

το 1949, ώστε να γίνει επιθεωρητής στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού όπου έγινε επικεφαλής στο γραφείο Ανάπτυξης. Μεγάλο μέρος 

του έργου του,  δημοσιεύθηκε στην Κύπρο και του έδωσε την ευκαιρία να φωτογραφίσει  πολλές απομονωμένες αγροτικές γωνιές του 

νησιού. 

Το 1956 συμμετείχε στο τηλεοπτικό τμήμα της Κυπριακής Ραδιοτηλεόρασης και σκηνοθέτησε μια μικρού μήκους ταινία-ντοκιμαντέρ, για 

τα χαρακτηριστικά που απεικονίζουν πτυχές της ζωής της Κύπρου. 

Ο Ρένος Ευρυβιάδης μετανάστευσε στην Αγγλία το 1959 με την γυναίκα και τους δύο γιούς του και εργάστηκε στο κινηματογραφικό 

κομμάτι του ΒΒC. Το 1975 διορίστηκε ως επικεφαλής των κινηματογραφικών επιχειρήσεων και το 1977 συνταξιοδοτήθηκε. 

Η ανθρωπότητα συνεχίζει να μετρά νεκρούς και νέα κρούσματα από τον κορωνοϊό
Σε ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζουν να καταγρά-
φονται νέα κρούσματα προσβολής από τον κο-
ρωνοϊό και άνθρωποι που έχουν υποκύψει ενώ 
εξαγγέλλονται συνεχώς περιοριστικά μέτρα 
εκτός από την Κίνα ή οποία αίρει περιορισμούς 
στη Χουμπέι, 
Τουλάχιστον 18.259 άνθρωποι έχουν πεθάνει 
σε όλον τον κόσμο από τα τέλη Δεκεμβρίου, 
όταν ξέσπασε η επιδημία του κορωνοϊού SARS-
CoV-2, σύμφωνα με έναν απολογισμό που συ-
νέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο και βασίζεται σε 
επίσημες πηγές. Μέχρι τις 21.00 το βράδυ της 
Τρίτης είχαν διαγνωστεί θετικοί στον ιό περισ-
σότεροι από 404.020 άνθρωποι σε 175 χώρες 
και εδάφη. Ο αριθμός αυτός ωστόσο δεν αντι-
κατοπτρίζει παρά ένα κλάσμα των πραγματικών 
κρουσμάτων, καθώς πολλές χώρες δεν εξετά-
ζουν πλέον παρά μόνο τους ανθρώπους εκεί-
νους που χρειάζονται νοσηλεία. 
Η Γαλλία κατέγραψε 1.100 θανάτους σε νοσο-
κομεία της χώρας από την έναρξη της επιδη-
μίας Covid-19, ενώ 2.516 ασθενείς 
νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας 
(ΜΕΘ) μέχρι σήμερα απόγευμα, ανακοίνωσε 
την Τρίτη ο επικεφαλής στον τομέα της Υγείας, 
Ζερόμ Σολομόν. Με βάση τον τελευταίο απολο-
γισμό, στη Γαλλία καταγράφηκαν μέσα σε 24 
ώρες 240 επιπλέον θάνατοι, μια αύξηση 28%, 
ενώ 434 επιπλέον ασθενείς βρίσκονται σε 
ΜΕΘ. Συνολικά 10.176 ασθενείς νοσηλεύονται, 
τόνισε ο Σολομόν. Τα κρούσματα ανέρχονται σε 
22.300, μια αύξηση 12% σε μια μέρα. Πλέον η 
Γαλλία είναι η πέμπτη χώρα που ξεπέρασε το 
φράγμα των 1.000 θανάτων εξαιτίας του νέου 
κορωνοϊού, μετά την Κίνα, την Ιταλία, το Ιράν 
και την Ισπανία. 
Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 36 και 
έφθασε τους 149 νεκρούς, ενώ στον αριθμό των 
κρουσμάτων που έχουν διαγνωστεί στη χώρα 
προστέθηκαν άλλα 4.191 και το σύνολό τους 
ανέρχεται πλέον σε 31.554, κατά στοιχεία του 
Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ που δημοσιοποι-
ήθηκαν χθες. 
Ο πρώτος θάνατος ανηλίκου που οφείλεται 
στον κορωνοϊό καταγράφηκε την Τρίτη στις 
ΗΠΑ, κοντά στο Λος Άντζελες. Οι υγειονομικές 
αρχές της κομητείας του Λος Άντζελες γνωστο-
ποίησαν με ανακοίνωσή τους τρεις νέους θανά-

τους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19, συμπε-
ριλαμβανομένου αυτού “ενός νέου ηλικίας μι-
κρότερης των 18 ετών”, που ζούσε στο 
Λάνκαστερ, περίπου σαράντα χιλιόμετρα βό-
ρεια της μεγαλούπολης. Πρόκειται για τον 
πρώτο γνωστό θάνατο ανηλίκου εξαιτίας της 
πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια. Τα 
άλλα δύο θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 50 και 70 
ετών, κατά την ανακοίνωση, που δεν περιέχει 
καμία άλλη διευκρίνιση για την περίπτωση του 
νεαρού. 
Στο μεταξύ το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από 
τον κορωνοϊό εντοπίστηκε σε κέντρο κράτησης 
παράτυπων 
μεταναστών 
στις ΗΠΑ, 
ανακοίνωσε η 
ο μ ο σ π ο ν -
διακή αστυνο-
μική υπηρεσία 
που είναι αρ-
μόδια για τη 
μετανάστευση 
και τα τελω-
νεία (Immigra-
tion and 
Customs En-
f o r c e m e n t , 
ICE), ενώ 
πολλαπλασιά-
ζονται οι εκ-
κλήσεις να 
αφεθούν προ-
σωρινά ελεύ-
θεροι οι 
μ ε τα ν ά σ τ ε ς 
και οι αιτούντες άσυλο. Επίσης τρεις Αμερικανοί 
ναύτες που επιβαίνουν στο αεροπλανοφόρο 
Θίοντορ Ρούζβελτ, το οποίο πλέει στον Ειρη-
νικό, βρέθηκαν θετικοί στον νέο κορωνοϊό, 
Η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο, αποτε-
λεί πλέον το επίκεντρο της επιδημίας του κορω-
νοϊού στη χώρα, με περισσότερα κρούσματα 
από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, καθώς ανακοι-
νώθηκε αριθμός νέων μολύνσεων-ρεκόρ μέσα 
σε ένα 24ωρο, μετέδωσε το δημόσιο ιαπωνικό 
τηλεοπτικό δίκτυο NHK. Το Τόκιο κατέγραψε 
αριθμό ρεκόρ 17 νέων κρουσμάτων χθες, με 
τον συνολικό απολογισμό να φθάνει τα 171, 

που ξεπερνά αυτόν στη νήσο Χοκάιντο, στο βό-
ρειο τμήμα της χώρας, και μετατρέπει την πρω-
τεύουσα στην περιοχή με τα περισσότερα 
κρούσματα, εξήγησε το NHK. Ο κορωνοϊός είχε 
προσβάλει 1.214 ανθρώπους στην Ιαπωνία 
έως χθες το πρωί, ενώ 43 ασθενείς έχουν υπο-
κύψει, σύμφωνα με το NHK. Από τους αριθμούς 
αυτούς εξαιρούνται τα 712 κρούσματα στο 
κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess. 
 Κανένα κρούσμα εγχώριας μετάδοσης δεν κα-
ταγράφηκε ως τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην 
ηπειρωτική Κίνα, μολαταύτα εντοπίστηκαν 47 
νέα “εισαγόμενα” – κατά την ορολογία των κινε-

ζικών αρχών – 
κρούσματα το 
προηγούμενο 
εικοσιτετρά-
ωρο, σύμ-
φωνα με το 
υ π ο υ ρ γ ε ί ο 
Υγείας. Συνο-
λικά έχουν 
εντοπιστεί 474 
“εισαγόμενα” 
κρούσματα . 
Π ρ ό κ ε ι τ α ι 
στην συντρι-
πτική πλει-
ονότητα των 
περιπτώσεων 
για Κινέζους 
που επέστρε-
ψαν στην πα-
τρίδα τους 
έχοντας μο-
λυνθεί στο 

εξωτερικό, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερι-
κών. Διαπιστώθηκαν τέσσερις νέοι θάνατοι τις 
προηγούμενες 24 ώρες, οι τρεις στη Χουμπέι, 
επαρχία της κεντρικής Κίνας πρωτεύουσα της 
οποίας είναι η πόλη Ουχάν, όπου εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά ο SARS-CoV-2. Συνολικά, ο 
αριθμός των ανθρώπων που μολύνθηκαν από 
τον κορωνοϊό στην Κίνα ανέρχεται σε πάνω 
από 81.200, ενώ 3.281 άνθρωποι έχουν υπο-
κύψει στην ασθένεια COVID-19. Ο αριθμός των 
νέων κρουσμάτων έχει μειωθεί θεαματικά τον 
τελευταίο μήνα. Το Πεκίνο γνωστοποίησε την 
Τρίτη ότι ο αποκλεισμός των 50 και πλέον εκα-

τομμυρίων κατοίκων της επαρχίας Χουμπέι, 
που τελούσε σε ισχύ από τον Ιανουάριο, αίρε-
ται: τους δίνεται πλέον η δυνατότητα να μετακι-
νούνται, με την προϋπόθεση ότι είναι υγιείς. 
Ορισμένα αεροδρόμια και ορισμένοι σιδηρο-
δρομικοί σταθμοί επαναλειτουργούν. Ωστόσο τα 
σχολεία παραμένουν κλειστά σε αυτό το στάδιο. 
Οι υγειονομικές αρχές της Ταϊλάνδης κατέγρα-
ψαν 107 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κο-
ρωνοϊό και το σύνολό τους ανέρχεται πλέον σε 
934 στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, Οι 
αρχές της Ταϊλάνδης καταμετρούν τέσσερις θα-
νάτους από την πανδημία, ενώ στον αντίποδα 
70 ασθενείς ανέρρωσαν και επέστρεψαν στα 
σπίτια τους. 860 ασθενείς εξακολουθούν να νο-
σηλεύονται σε απομόνωση σε νοσοκομεία. 
Οι υγειονομικές αρχές του Μεξικού κατέγραψαν 
συνολικά 405 κρούσματα του κορωνοϊό μέχρι 
την Τρίτη, από 367 μία ημέρα νωρίτερα, και συ-
νολικά πέντε νεκρούς, από τέσσερις την προ-
ηγουμένη, γνωστοποίησε το υπουργείο Υγείας. 
Ένας 38χρονος Καναδός πέθανε στη Λίμα, 
αφού προσβλήθηκε στον νέο κορωνοϊό από 
έναν συνάδελφό του, ενώ βρισκόταν στην πα-
τρίδα του, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. 
Επίσης, μια 66χρονη γυναίκα που είχε επιστρέ-
ψει στο Περού από την Ισπανία στις 14 Μαρ-
τίου, πέθανε από οξεία αναπνευστική 
ανεπάρκεια και πνευμονία. Συνολικά, στο 
Περού έχουν καταγραφεί 416 επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της ασθένειας Covid-19 και επτά άν-
θρωποι πέθαναν. 
Ένα νέο θάνατο από κορωνοϊό ανέφερε την 
Τρίτη η Αίγυπτος, αυξάνοντας συνολικά τα θύ-
ματα σε είκοσι. 
Μέχρι και χθες έχουν καταγραφεί στην 
 Ιορδανία 153 κρούσματα του SARS-CoV-2, εκ 
των οποίων τα 26 την ίδιια ημέρα.Το πρώτο 
κρούσμα του κορωνοϊού επιβεβαιώθηκε στη 
Λιβύη, όπου χρόνια πολέμου και χάους έχουν 
φέρει σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση το σύστημα 
υγείας. Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών, 
το οποίο είναι σε θέση να δραστηριοποιείται σε 
περιοχές που ελέγχουν και οι δύο βασικές αντι-
μαχόμενες πλευρές στη λιβυκή σύρραξη, ενη-
μέρωσε για τον εντοπισμό του πρώτου 
κρούσματος, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσό-
τερες λεπτομέρειες.

31.01.1920 – 15.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σωτήρης Πέτρου 

(από την Ακανθού) 
Απεβίωσε την Κυριακή 15.03.2020, σε ηλικία 100 ετών. 

Αφήνει την πολυαγαπημένη του σύζυγο Χαραλαμπία, 2 παιδιά: Μαίρη 

και Γιώργο, 2 εγγόνια: Ήλια και Τόμυ, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 27.03.2020 και ώρα 13.30μμ από 

την Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, Wοοd Green N22 8PA και η 

ταφή στο κοιμητήριο Hendon Cemetery Holders Hill Rd, London NW7 

1NB. 

Λόγω του κορωνοϊού δυστυχώς μόνο οι στενοί συγγενείς θα μπορέσουν να 

παρευρεθούν στην νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και το κοιμητήριο. 

Σχεδιάζουμε αργότερα αυτό το χρόνο όταν θα είναι ασφαλείς, να  μαζευτούμε 

συγγενείς και φίλοι για να γιορτάσουμε μαζί την μακρά και παραγωγική ζωή 

του Σωτήρη και ταυτόχρονα να τιμήσουμε την μνήμη του.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sοtiris Petrou 
(from Akanthous, Cyprus) 

Passed away on Sunday 15.03.2020 at the age of 100. 

He leaves behind his wife Charalambia, daughter Mary, son George and 

his two grandchildren Iliya and Tommy.  

The funeral will take place on Friday 27 March 2020  at Saint Barnabas 

Church, Wood Green London N22 8PA, 1.30 pm and the burial at 

Hendon Cemetery Holders Hill Rd, London NW7 1NB.  

Due to the outbreak of Coronavirus we sadly have to restrict the funeral 

and burial to immediate family. We are planning a memorial later in the 

year when it is safe to gather and celebrate Sotiris’s long and productive 

life.  
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