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 Σύριζα: Η κυβέρνηση δημιουργεί 
τον κίνδυνο να γίνει η Eλλάδα ως 
πύλη εισόδου και για το προσφυ-
γικό –μεταναστευτικό ρεύμα από 
την Λιβύη, την στιγμή που η 
πίεση από την Τουρκία παραμέ-
νει απειλητική... 
                         Σελ 6

     Προσφυγικό
Η παραπληροφόρηση σε 

σχέση με τον COVID19 μπορεί 
να κοστίσει ζωές, προειδοποιεί η 
Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν, και καλεί 
διαδικτυακές πλατφόρμες, αρχές, 
μέσα και πολίτες σε επαγρύ-
πνηση....           Σελ 7

Παραπληροφόρηση COVID-19 “Έφυγε”  ο Μανώλης Γλέζος

σελ  5

   Ζήτημα χρόνου φαίνεται να είναι η συμπλήρωση ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων κορωνοϊού (ΣΕΛ 7)

σελ  9

 Κορωνοϊός : Άμεση είναι η ανάγκη για τέστ αντισωμάτων στη Βρετανία  (ΣΕΛ 3)

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφο-
ρηθήκαμε για τον χαμό ενός από 
τους μεγαλύτερους άντρες της 
σύγχρονης Ιστορίας. Του Μα-
νώλη Γλέζου. Ο Γλέζος υπήρξε 
μια εμβληματική μορφή της Αρι-
στεράς αλλά και της αντίστασης... 
                          Σελ  6

Kύπρος: Περιορισμένες οι κλίνες, αλλά και ο προστατευτικός εξοπλισμός (ΣΕΛ 4)

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Οδεύοντας προς το  
1 εκατομμύριο κρούσματα Παγκοσμίος
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• You are never a loser, until you quit trying! 

• Ενόσω αγωνίζεσαι και προσπαθείς, παραμέ-

νεις αήττητος! 

Ερμηνεία: 

Με υπομονή, εμμονή, θάρρος και αντοχή, αντι-

μετωπίζουμε τη ζωή! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ήρταμεν για να φύουμεν,πρέπει ν’ αντιληφθούμεν, 

άλλους πλανήτες, ουρανούς, αυτά που δεν χωράει ο νους, 

να τα επισκευτούμεν! 

Με οδηγόν τον Θάνατο, τζιαι ξεναγό τον Χάρο, 

τζι’ όπως εζήσαμε στη γη, ανάλογη η πληρωμή, 

η θέση που θα πάρω! 

Σ’ όλα, στο αερόπλανο, τρένο, λεωφορείο, 

οι θέσεις έχουν αριθμούς, βαγόνια, τάξεις και βαθμούς, 

καμπίνες εις το πλοίο! 

Έσιει που παν’ κατάστρωμα, άλλοι οικονομία, 

μα’σιει που πάσιν κλασικά, επίσημα, βασιλικά, 

στην μακρινή πορεία! 

Μέχρι να πάμε τελικά, τέρμα, προορισμό μας, 

να συναντήσουμε Θεό, Τον Ύψιστο Δημιουργό, 

να πάρουμε τον έλεγχο, βίου, ψυχής βαθμό μας! 

Γι’ αυτό χωρίς αντίδραση, το τέλος να δεχτούμεν 

απ’ τα δεινά τα γήϊνα, τα πάθη τα ανθρώπινα, 

να ελευθερωθούμεν! 

Ίσως και βρει παρηγοριά, το πνεύμα, η ψυχή μας, 

να’χουμε βίο ανθόσπαρτο, να ζούμε στον Παράδεισο, 

στην άλλη τη ζωή μας!!! 

Ήρταμεν για να φύουμεν
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Συγχωρώ το παρελθόν σου  
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Συγχωρώ το παρελθόν σου και όλα σου τα συγχωρώ 

για ένα λάθος που’χεις κάνει δεν σε καταδικάζω 

ο κόσμος σε κατηγορεί μα δεν το λογαριάζω. 

Το παρελθόν το βαρύ να μας χωρίσει δεν μπορεί 

Ποιος δεν έχει κάνει σφάλμα στην παλιοζωή αυτή 

μα να βγάλεις κοίταξε και μένα παλληκάρι 

και οι θυσίες που έκανα παν όλες χαλάλι. 

Τώρα μια ζωή καινούργια ξαναρχίζουμε μαζί 

τα δάκρυα και οι αναστεναγμοί χαμόγελα θα γίνουν 

και δεν θα βρουν δικαίωμα για να μας κατακρίνουν. 

Συγχωρώ το παρελθόν σου και τον τρόπον τον δικό σου. 

Για να βλέπεις να θυμάσαι και ό,τι έχω έλα πιάσε. 

Η ζωή μου εν να αλλάξει όταν είσαι εσύ εντάξει.

87 χρονών πέθανε, «ο συνδι-
καλιστής φίλος των φτω-
χών», Καμίλ Αχμέτ στις 24 
Μαρτίου 2020. 
Μεγάλη η στεναχώρια σε 
προοδευτικούς ανθρώπους 
της Κύπρου κυρίως στο Λον-
δίνο 
Μετανάστευσε στο Λονδίνο 
επειδή ήταν στη λίστα θανά-
του της ΤΜΤ το 1958.  
Πρόεδρος επί πολλά χρόνια 
του HCKNE. Ο ΚΑ είναι από 
εκείνους που λάμπει στην 
καρδιά. Γεννήθηκε στο Καλό 
Χωριό το 1933. Πατέρας ερ-
γάτης μητέρα οικοκυρά. Τέ-
ταρτο παιδί οικογένειας. 
Μετά μετακόμισαν στη Λευ-
κωσία. Έμεναν στο δωμάτιο 
του Μπουγιούκ Χαν. Δού-
λευε ως χαμάλης για ένα 
γρόσι στο τσαγκαράδικο και 
σε μαγαζί που έφτιαχνε τενε-
κεδένια.  
Μετά το δημοτικό έγινε τσι-
ράκι σ ένα τσαγγαράδικο. 
Μόλις έγινε 14 χρονών ο 
Χασάν Ουστά τον έγραψε 
στη συντεχνία. Πήγαινε σε 
δουλειές της συντεχνίας. 
Έγινε μάστορας δίπλα στον 
ΕΚ μάστορα Μισιέλιν. Μετά 
δούλεψε στο Μπάτα. Το 1953 
παντρεύτηκε με Νεντιμέ. 
Έπαιζε ποδόσφαιρο και έγινε 
προπονητής στο τουρκικό 

μορφωτικό κλαμπ. Έγινε 
ιδρυτής της Γενί Τζιαμί 
(ομάδα).  
Αγωνιζόμασταν για οκτάωρο. 
Η συντεχνία ήταν δυνατή. Το 
1955 στον κοινό αγώνα ΠΕΟ 
και Ένωση Τούρκων Εργα-
τών. Κέρδισαν το δικαίωμα 
ετήσιας άδειας μίας εβδομά-
δας. Τότε δεν υπήρχε διαχω-
ρισμός ΕΚ και ΤΚ αλλά 
εργάτες και εργοδότες. Τότε 
η Κύπρος ήταν πολύ μπροστά 
στα συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα. Είμασταν παράδειγμα 
προς μίμηση. 
Το 1955 ξεκίνησε ο αγώνας 
της ΕΟΚΑ. Πρώτη δράση της 
ήταν επίθεση στους συνδικα-
λιστές. Παντού στους δή-
μους άρχισαν οι τοπικές 
κοινωνίες να χωρίζονται σε 
ΕΚ και ΤΚ. Και στην ΤΚ κοινό-
τητα άρχισαν να ιδρύονται 
εθνικιστικές οργανώσεις 
ΒΟΛΚΑΝ κ.α. οι οποίες μετά 
έκαναν την ΤΜΤ το 1957.  
Είχαν ως πρώτο στόχο τους 
συνδικαλιστές. Απειλούσαν 
τους συνδικαλιστές να φύ-
γουν από τη συντεχνία.  
Το 1958 δολοφονήθηκε ο 
Φαζίλ Οντέρ.  
Λόγια Καμίλ Αχμέτ «Τον μα-
χαίρωσαν κοντά στο Τζεμε-
λιέ. Αν με έβλεπαν θα με 
σκότωναν κι εμένα. Ενημέ-

ρωσα την ΠΕΟ οι οποίοι μου 
είπαν να πάω στο σπίτι. Στην 
κηδεία του πήγε μόνο ο 
αδελφός του ο οποίος για 
χρόνια δεν έλεγε που ήταν 
καν ο τάφος του. Ο Γιαχγιά 
δολοφονήθηκε καθώς και οι 
Αχμέτ Ιμπραχήμ (Λεμεσσός), 
ο ράφτης Αμπτουραχμάν». 
«Μετά την Πρωτομαγιά του 
58 στη λέσχη του ΤΕΚ ένα 
παιδί 9 χρονών μας απείλησε 
να κλείσουμε το κλαμπ. Βρε-
θήκαμε στην ταβέρνα με τον 
Καβάζογλου. Μου είχε πει ότι 
νόμιζε πως θα πυρπολήσουν 
τη λέσχη. Παρακολουθούσα. 
20-30 άτομα πέταξαν πρά-
γματα έξω από λέσχη και άρ-
χισαν να τα καίνε. Το 55 
σκότωσαν τον Καβάζογλου 
με τον Μισιαούλη. Το 1958 
συμμετείχα στους εορτα-
σμούς της Πρωτομαγιάς. 
Μέλη της Οργάνωσης 
«Μαύρη Συμμορία» με απεί-
λησαν «Να δώσεις αγγελία 
στην εφημερίδα του Κιουτσι-
ούκ ότι δεν συμμετείχα στην 
εκδήλωση της Πρωτομα-
γιάς». Τότε είμασταν στην 
παράνομη οργάνωση του 
ΑΚΕΛ. Και ήμουν στη λίστα 
θανάτου της ΤΜΤ μαζί με άλ-
λους 29.  
Το 59 έφυγε για την Αμμόχω-
στο αφήνοντας τη γυναίκα 
του. Άρχισε να δουλεύει εκεί 
και μετέπειτα στις Βρετανι-
κές Βάσεις ως πυροσβέστης. 
Μετά από 10 χρόνια απολύ-
θηκε, πήρε βρετανικό διαβα-
τήριο και μετακόμισε με την 
οικογένεια του στο Λονδίνο 
στις 24 Αυγούστου 1967 με 
πλοίο. Ενοικιάζει σπίτι στο 
Milwing Aldon Road και προ-
σαρμόζεται στις συνθήκες 
της χώρας. Γίνεται μέλος 
του Βρετανικού Κομμουνι-
στικού Κόμματος. 
Δραστηριοποιείται στο σύν-
δεσμο Cyprus Assocıatıon 
HAKNEY με Εκ και ΤΚ φίλους 
του οι οποίοι είχαν αναγκα-
στεί επίσης να πάνε στο Λον-

δίνο. Υπήρξε Πρόεδρος του 
Συνδέσμου κατά την περίοδο 
1976-86. Ήταν από τους ιδρυ-
τές του Συνδέσμου Τουρκο-
κυπρίων Λονδίνου καθώς και 
από ιδρυτές της τ/κ ποδο-
σφαιρικής ομοσπονδίας. Με-
τέπειτα έγινε μέλος του 
Συνδέσμου Τουρκοκυπρίων 
για τη Δημοκρατία ενώ 
υπήρξε ενεργός αγωνιστής 
στο Σύνδεσμο Αλληλεγγύης 
του CTP Λονδίνου. Σε όλα τα 
σωματεία έκανε πολύ φιλικές 
σχέσεις με Τούρκους αριστε-
ρούς οι οποίοι ήταν πολιτικοί 
πρόσφυγες μετά το πραξικό-
πημα του 1980 στην Τουρκία.       
Το 1973 τραυματίστηκε σε 
τροχαίο. Άνοιξε τσαγκαρά-
δικο και το 1980 άνοιξε υπο-
καταστήματα. Το 1988 βγήκε 
σε σύνταξη και άφησε τα κα-
ταστήματα στα παιδιά του. 
Καμίλ Αχμέντ: «Ο δικός μας 
αγώνας ήταν υπέρ των δι-
καιωμάτων των φτωχών. Αν 
ερχόμουν ξανά στον κόσμο 
πάλι το ίδιο θα έκανε». 
Ο Καμίλ Αχμέτ εμπιστευόταν 
τη νέα γενιά της Κύπρου και 
θεωρούσε πως ό,τι και να 
γίνει, τελικά η ειρήνη θα 
έρθει στην Κύπρο.   
Ο Ντερμάν έγραψε:  
1958 24 Μαΐου σκοτεινά χρό-
νια. Ο Φαζίλ Οντέρ μετά την 
επίθεση. Γείτονας ράφτης 
που δούλευε ο Καμίλ. Ο 
Καμίλ έτρεξε προς Φαζίλ 
αλλά δίστασε επειδή τον απέ-
τρεψαν για να μην γίνει άλλη 
δολοφονία.  
Μουσταφά Γκιουρσέλ: 
Όμορφος άνθρωπος, πρα-
γματικός αγωνιστή εργατιάς 
της Κύπρου. Αφιέρωσε τη 
ζωή του για να ζουν Κύπριοι 
όμορφες μέρες, αντίτιμο 
όλοι οι εργαζόμενοι.   
Η Κηδεία έγινε στο Λονδίνο. 

 Έφυγε ο συνδικαλιστής φίλος των φτωχών, Καμίλ Αχμέτ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ένα 13χρονο αγόρι χωρίς προφανή υποκεί-
μενα προβλήματα υγείας έγινε το νεαρότερο θύμα 
του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πρόκειται για τον Ισμαήλ Μοχάμεντ Αμπντου-
λουαχάμπ από το Μπρίξτον του νοτίου Λονδίνου, 
ο οποίος κατέληξε τη Δευτέρα νοσηλευόμενος 
στο νοσοκομείο King’s College. 

Ο 13χρονος πέθανε χωρίς να έχει στο πλευρό 
του την οικογένειά του, λόγω της μεταδοτικότητας 
του ιού, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση 
το ισλαμικό Κολέγιο Μαντίνα, μέλος του διδακτι-
κού προσωπικού του οποίου είναι η μεγαλύτερη 
αδελφή του θανόντος. 

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, οι θάνατοι 
λόγω κορωνοϊού στη Βρετανία υπερδιπλασιάστη-
καν την Τρίτη. Όπως διαβάζουμε στη Sun, το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) επι-
βεβαίωσε ότι οι τελευταίοι άνθρωποι, οι οποίοι 
έχασαν τη ζωή τους λόγω κορωνοϊού ήταν - μέχρι 
εκείνη τη στιγμή- μεταξύ 19 και 91 ετών, με 28 
από αυτούς να μην έχουν υποκείμενα νοσήματα. 

Η άμεση ανάγκη να γίνουν τα τεστ αντισωμά-
των για το προσωπικό του NHS επισημαίνεται 
στους Financial Times και στη Daily Mail (01/04).  

H Mail υπογραμμίζει ότι η έλλειψη των σετ 
ελέγχου είναι “σοκαριστική”  και καλεί την κυβέρ-
νηση να διορίσει έναν ειδικό υπουργό για δοκιμές 

κορωνοϊού που θα προσπαθήσει να επιλύσει το 
πρόβλημα. 

Οι Times γράφουν ότι ο ίδιος ο Μπόρις Τζόν-
σον έχει αναλάβει τις προσπάθειες για την προ-
μήθεια των χημικών ουσιών που απαιτούνται για 
τα τεστ. Η Sun τονίζει ότι ο μαζικός έλεγχος του 
πληθυσμού είναι ζωτικής σημασίας για να επι-
στρέψει η Βρετανία στην κανονικότητα.  

Οι Times αποκαλύπτουν ότι μόλις πριν από 
πέντε εβδομάδες η εμφάνιση του νέου κορωνοϊού 
κρίθηκε από τους επιστημονικούς συμβούλους 
της κυβέρνησης ότι συνιστά "μέτριο κίνδυνο"  για 
τη Βρετανία. 

Οι επιστήμονες της επιτροπής  Δημό-
σιας Υγείας της Αγγλίας, με τη συμμετοχή 
του Νιλ Φέργκιουσον που είναι ειδικός 
στην αντιμετώ-
πιση των παν-
δημιών,  συζή-
τησαν το ζήτημα 
του Covid-19 
όταν συναντή-
θηκαν στις 21 
Φεβρουαρίου, 
μας ενημερώ-
νουν οι Times.  

Παράλληλα τα 

πρόσφατα δημοσιευμένα πρακτικά της επιτροπής 
Nervtag – μιας ομάδας γιατρών που ειδικεύεται 
στα προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος 
αποδεικνύουν ότι η επιτροπή αυτή γνώριζε τα τε-
λευταία στοιχεία σχετικά με την έξαρση της επι-
δημίας του κορωνοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο.  
Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία στην Κίνα είχαμε 
ήδη πάνω από 75.000 επιβεβαιωμένες περιπτώ-
σεις ανθρώπων που είχαν προσβληθεί από τον 
ιό και πάνω από 2.200 θανάτους. 

Οι Times σημειώνουν ότι αυτές οι αποκαλύψεις 
εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα της 
αντίδρασης στο πρόβλημα. 

H εφημερίδα The 
Guardian προβάλλει την 

προειδοποίηση ότι λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού κιν-
δυνεύουν να καταρρεύσουν πολλοί οίκοι φροντί-
δας ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Ένας φιλανθρω-
πικός οργανισμός έκανε γνωστό ότι έχουν 
εκδηλωθεί κρούσματα κορωνοϊού -  ή  υπάρχουν  
υποψίες για κρούσματα – στους μισούς από τους  
220 οίκους φροντίδας που είναι υπό τη δικαιοδο-
σία του και ότι ο ένας  στους 10 υπαλλήλους  αυ-
τού του φιλανθρωπικού ιδρύματος είναι στην 
αυτο- απομόνωση ή είναι άρρωστος .  

Η Sun αποτίει φόρο τιμής σε εκείνους που θε-
ωρεί ότι είναι  -  «Οι ήρωες του στρατού στην 
πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει το NHS». Η 
εφημερίδα παρουσιάζει μια πρώτη εικόνα των 
στρατιωτών που βοηθούν στη  δημιουργία του 
νέου νοσοκομείου Nightingale στο ανατολικό Λον-
δίνο. 

H Mirror  τονίζει ότι η ανταπόκριση του στρατού 
στην κρίση του κορονοϊού είναι "καταπληκτική" 
και οι Βρετανοί πρέπει να αισθάνονται υπερήφα-
νοι για αυτό.  

Η αρθρογράφος της Daily Telegraph, Άλισον 
Πίρσον, υπογραμμίζει ότι με τη στάση τους  οι 
ένοπλες δυνάμεις της χώρας - «μας έχουν υπεν-
θυμίσει γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά 
μας προτερήματα». 

Κορωνοϊός : Άμεση είναι η ανάγκη για τεστ αντισωμάτων στη Βρετανία  

Eκλογές Labours Kορωνοϊός : Ψυχολογία

Η κατάσταση ποσοστού μεγα-
λύτερου από 80% των νέων αν-
θρώπων με ιστορικό ψυχικών 
ασθενειών έχει επιδεινωθεί από 
τότε που άρχισε η πανδημία του 
κοωνοϊού, σύμφωνα με έρευνα 
που έγινε στο Η.Β. 
 Η έρευνα διεξήχθη από την φι-
λανθρωπική οργάνωση για την 
ψυχική υγεία YoungMinds σε 
2.111 άτομα κάτω των 25 ετών, 
που είχαν ιστορικό ψυχικών 
ασθενειών, με ερώτημα πώς 
τους επηρέασε η πανδημία. 
 Από το 83% που δήλωσε ότι η 
πανδημία επιδείνωσε την ψυ-
χική τους υγεία, το 32% είπε ότι 
την κατέστησε «πολύ χειρό-
τερη» και το 51% «λίγο». 
Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρ-
κεια μιας περιόδου έντονης αλ-
λαγής, μεταξύ 20 Μαρτίου - 

όταν τα σχολεία έκλεισαν για 
τους περισσότερους μαθητές - 
και τις 25 του μηνός, όταν επι-
βλήθηκαν αυστηρότερα περιο-
ριστικά μέτρα. 
Μεταξύ των ερωτηθέντων που 
είχαν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υποστήριξης της ψυχικής υγείας 
μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης - 
περιλαμβανομένου του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, των σχο-
λείων και των συμβούλων στα 
πανεπιστήμια, τις γραμμές βοή-
θειας και στις φιλανθρωπικές 
οργανώσεις - το 74% δήλωσε 
ότι συνεχίζει να λαμβάνει υπο-
στήριξη και το 26% ότι δεν έχει 
καμία  πρόσβαση. 
Ανάμεσα σ' αυτούς που δεν 
έχουν πλέον πρόσβαση σε βοή-
θεια, ορισμένοι είπαν ότι είχαν 
επηρεαστεί κυρίως λόγω του 
κλεισίματος των σχολείων, 
επειδή δεν μπορούσαν να πα-
ρακολουθήσουν ομάδες υπο-
στήριξης δια ζώσης και ότι δεν 
τους βόλευε η βοήθεια μέσω 
υπολογιστή ή τηλεφώνου. Άλλοι 
που λάμβαναν βοήθεια από 
αυτά τα μέσα εξέφρασαν ανη-
συχία για την παραβίαση της 
ιδιωτικότητάς τους ή είπαν ότι 
τους προκαλούσε άγχος το να 
μιλούν με κάποιον άγνωστο στο 
τηλέφωνο ή σε βιντεοκλήση. 

Βρετανία: Η πανδημία επιδεινώνει την  
κατάσταση νέων με ψυχικά νοσήματαΑδιαφιλονίκητο φαβορί ο Sir Keir Starmer

Αν και μέχρι το απόγευμα της 
Τετάρτης 1ης Απριλίου δεν είχε 
ακόμη ανακοινωθεί επίσημα το 
αποτέλεσμα των εσωκομματι-
κών εκλογών στο Εργατικό 
Κόμμα για την ανάδειξη του 
νέου ηγέτη του, εντούτοις όλες 
οι πληροφορίες στον βρετανικό 
Τύπο και όχι μόνο, έφεραν τον 
Sir Keir Starmer ως το αδιαφι-
λονίκητο φαβορί στην κούρσα 
διαδοχής του Τζέρεμι Κόρμπιν. 
Τα αποτέλεσματα αναμένεται να 
γίνουν γνωστά στις 4 Απριλίου. 
Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα 
βρέθηκε να σχολιάζει έντονα τα 
όσα τραγικά διαδραματίζονται 
στο μέτωπο του κορωνοΐου στη 
Βρετανία, ασκώντας σκληρή 
κριτική στην κυβέρνηση Τζόν-
σον για το φιάσκο με τα τέστ. 

«Οι εμπειρογνώμονες σε όλο 
τον κόσμο έχουν κατανοήσει ότι 
η καλύτερη ευκαιρία για να κα-
ταπολεμήσουμε αυτή την παν-
δημία είναι να αυξήσουμε ση-
μαντικά τον αριθμό των ατόμων 
που υποβάλλονται στο τέστ. Οι 
υπουργοί πρέπει να εξηγήσουν 
γιατί το NHS δεν έχει αυτή τη 
δυνατότητα, γιατί βρεθήκαμε ως 
κράτος πολύ πίσω σε σύγκριση 
με άλλες χώρες, αλλά και ποια 
μέτρα θα εφαρμόσουν άμεσα 
για την αντιμετώπιση αυτής της 
κατάστασης» υπογράμμισε ο 
υποψήφιος για την ηγεσία των 
Εργατικών.  
Ποιός είναι ο Sir Keir Starmer; 
Ο Σερ Κκίαρ Στάρμερ γεννή-
θηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 
1962 στο Southwark του Λονδί-
νου. Πήρε το όνομά του από τον 
πρώτο βουλευτή του Εργατικού 
Κόμματος, Keir Hardie. Σπού-
δασε νομικά στο Πανεπιστήμιο 
του Λιντς απ’όπου αποφοίτησε 
το 1985 (LLB). Στη συνέχεια, 
έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 
στο St Edmund Hall της Οξφόρ-
δης απ’ όπου αποφοίτησε ως 
Bachelor of Civil Law (BCL ) το 
1986. 
Άρχισε να εργάζεται ως δικηγό-
ρος το 1987. Ήταν μέλος των 
Επιμελητηρίων Street Doughty, 

που εργάζονταν κυρίως σε θέ-
ματα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Έλαβε μέρος σε πολλές δί-
κες, οι οποίες είχαν 
απασχολήσει έντονα την κοινή 
γνωμή του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Έγινε γνωστός για την 
εξειδίκευση του σε ζητήματα αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλι-
στα το 2002 διορίστηκε ως Σύμ-
βουλος της Βασίλισσας. Το 
2008, ανέλαβε καθήκοντα ως 
ως Προϊστάμενος της Εισαγγε-
λικής Υπηρεσίας (Crown Pros-
ecution Service, CPS) , θέση 
την οποία διατήρησε μέχρι το 
2013.  
Ο Starmer επίσης διατέλεσε 
σύμβουλος ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας της Βόρειας Ιρλαν-
δίας και στην Ένωση Αρχηγών 
Αστυνομίας, ενώ έχει λάβει 
πάρα πολλές τιμητικές διακρί-
σεις για την προσφορά και το 
έργο του. 
Έχει υπηρετήσει ως βουλευτής 
του Holborn και του St Pancras 
από το 2015. Από το πρώτο 
κιόλα έτος, είχε οριστεί από τον 
Τζέρεμι Κόρμπιν ως Σκιώδης 
Υφυπουργός για τη Μετανά-
στευση, έναν ρόλο από τον 
οποίο ο Starmer παραιτήθηκε 
το 2016 σε ένδειξη διαμαρτυ-

ρίας προς την ηγεσία του Cor-
byn, μαζί με πολλούς άλλους 
βουλευτές του Εργατικού Κόμ-
ματος. 
Στα βραβεία του νέου έτους του 
2014 διορίστηκε Διοικητής Ιπ-
πότης και συγκεκριμένα Knight 
Commander of the Order of the 
Bath (KCB). Στις 6 Οκτωβρίου 
2016 είχε διοριστεί από τον Jer-
emy Corbyn ως σκιώδης 
υπουργός Brexit, αντικαθιστώ-
ντας την Emily Thornberry. Ο κ. 
Starmer ζήτησε μεταρρύθμιση 
των κανόνων της ΕΕ για την 
ελεύθερη κυκλοφορία μετά το 
Brexit και μια «θεμελιώδη επα-
νεξέταση των κανόνων μετανά-
στευσης από την αρχή μέχρι το 
τέλος». Στην πρώτη συνέντευξή 
του μετά το διορισμό του στο 
Shadow Cabinet, ο Starmer 
υποστήριξε ότι η μετανάστευση 
ήταν πολύ υψηλή και ζήτησε να 
μειωθεί καθώς η Βρετανία εγκα-
ταλείπει την ΕΕ, παρά το γεγο-
νός ότι ο Corbyn είχε αποκλείσει 
κάθε όριο. Ήταν υποστηρικτής 
ενός δεύτερου δημοψηφίσματος 
για το Brexi, θέση που έγινε τε-
λικά επίσημη «γραμμή» του Ερ-
γατικού Κόμματος στο Μανιφέ-
στο Γενικών Εκλογών του 2019.
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Περιορισμένες οι κλίνες, αλλά και ο προστατευτικός εξοπλισμός! 
ΚΟΡΩΝΟÏΟΣ: ΕΝΩ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΘΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
Ενώ οι νεκροί από την πανδημία του Κορωνοϊού έφτασαν τους 21 

και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 332, οι επαγγελματίες υγείας στα 
δημόσια νοσηλευτήρια εκπέμπουν δραματικό σήμα κινδύνου μετά τα 
αλλεπάλληλα κρούσματα σε κρατικά νοσοκομεία. Γιατροί και νοσηλευτές 
εκφράζουν την αγωνία τους για τις περιορισμένες αντοχές των νοσοκο-
μείων και με την παραδοχή ότι αυτά δεν είναι έτοιμα στο βαθμό που θα 
έπρεπε για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του Κορωνοϊού, ούτε οι Εντα-
τικές Μονάδες είναι αρκετές. 

Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ-
ΣΥΚΙ), Σωτήρης Κούμας, δήλωσε ότι οι κυβερνητικοί γιατροί δίνουν τη 
μάχη τους στα νοσοκομεία που δέχονται ολοένα και πιο μεγάλο αριθμό 
κρουσμάτων.  

«Οι αντοχές των νοσοκομείων δεν είναι απεριόριστες. Καλούμε τον 
κόσμο να παραμείνει στα σπίτια του και ο καθένας ξεχωριστά να ανα-
λάβει τις ευθύνες του», σημείωσε. Υπέδειξε ότι η κατάσταση θα είναι 
πολύ επικίνδυνη για να διαχειριστεί, αν έχουμε πολλά περιστατικά που 
χρήζουν νοσηλείας τον ίδιο χρόνο. Τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή, ση-
μείωσε ο κ. Κούμας, διαχειρίζονται την όλη κατάσταση με δυσκολία. 
«Παραδεχόμαστε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Ακόμη δεν είμαστε 
έτοιμοι στο βαθμό που έπρεπε να ήμασταν», πρόσθεσε. Έδωσε ως 
παράδειγμα τα τμήματα βραχείας νοσηλείας που άρχισαν να δημιουρ-
γούνται σε κάποια νοσοκομεία.  

«Υπάρχει ένας σχεδιασμός μετά από τα ιατρεία δημόσιας υγείας ότι 
κάποιοι θα νοσηλεύονται με διαλογή», εξήγησε. Εξέφρασε και την ανη-
συχία των γιατρών για τη διασπορά του ιού από ασθενείς στα νοσοκο-
μεία. «Τα δημόσια νοσηλευτήρια, τα κέντρα υγείας, τα ΤΑΕΠ δεν παύουν 
να τα επισκέπτονται συμπολίτες μας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προ-
σεκτικοί γιατί από ό,τι διαφαίνεται υπάρχει πλέον διασπορά του ιού 
στην κοινότητα, κάποιοι από τους συμπολίτες μας μπορεί να είναι οι 
ίδιοι φορείς, με την εισαγωγή τους στα δημόσια νοσηλευτήρια θα υπάρ-
ξουν δυσκολίες», είπε.  

Πρέπει, τόνισε, να γίνεται διαχωρισμός καθαρών περιστατικών, ύπο-
πτων, θετικών κρουσμάτων και αναλόγως να υπάρχουν οι αντίστοιχοι 
χώροι. Δεν επαρκούν οι κλίνες στις Εντατικές. Ο αριθμός των κλινών 
στις Εντατικές Μονάδες των νοσοκομείων, είπε ο κ. Κούμας, είναι πε-
ριορισμένος ενώ γίνονται διευθετήσεις για επέκτασή τους.  

«Οι Εντατικές έχουν συγκεκριμένο αριθμό κλινών. Έχουν σχεδιαστεί 
σε ένα βαθμό για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες. Αν πάμε 
στα ποσοστά των κρουσμάτων είναι αντιληπτό ότι θα χρειαστούμε πε-
ρισσότερες κλίνες Εντατικών. Προς αυτό, γίνεται ένας σχεδιασμός για 
να επεκταθούν οι Εντατικές», εξήγησε. Ενώ, όπως προκύπτει, περιο-
ρισμένος είναι και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός που πρέπει 
να φέρουν οι επαγγελματίες υγείας.  

Σύμφωνα με τον κ. Κούμα, μέχρι στιγμής έχουν προσβληθεί στα νο-
σοκομεία μας δέκα γιατροί από κορωνοϊό. 

 «Η παράμετρος αυτή, συνεχώς αυξάνεται», σημείωσε. Ο κ. Κούμας 
τόνισε την ανάγκη όπως εισακούονται από τις αρμόδιες Αρχές οι γιατροί 
που είναι στην πρώτη θέση μάχης. Τα μέλη μας, είπε, είναι στην πρώτη 
γραμμή της μάχης, έχουν εμπειρογνωμοσύνη, η οποία πρέπει και να 
εισακούεται. «Διαπιστώνουμε», σημείωσε, «ότι υπάρχει δυστοκία στην 
εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται κι αυτό το προσδιορίζουμε 
ότι είναι στα πλαίσια του ότι οι αποφάσεις παίρνονται στο επίπεδο 
Υπουργείου Υγείας, τη διαχείριση όμως την έχει ο Οργανισμός Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ)».  

Επιτέλους, ανέφερε, να γίνει αντιληπτό ότι οι οποιεσδήποτε αποφά-
σεις που λαμβάνονται πρέπει άμεσα να εφαρμόζονται και να εκτελούνται. 
«Δεν μπορούμε να έχουμε σύσκεψη επί της σύσκεψης. Το θέτουμε, 
γιατί είμαστε επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουμε καλύτερα από κά-

ποιους που διοικούν. Με όλο το σεβασμό προς όλους», συμπλήρωσε. 
Περιορισμένες οι κλίνες, αλλά και ο προστατευτικός εξοπλισμός. 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 
Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν και οι νοσηλευτές για την έλλειψη που 

παρατηρείται όσον αφορά τα αναλώσιμα και την ατομική προστατευτική 
στολή με σκοπό να προστατεύσουν πρώτα τους εαυτούς τους και τους 
γύρω τους, αλλά και για την υποστελέχωση που επικρατεί. Ορισμένοι 
από τους νοσηλευτές ήδη έχουν φθάσει σε επίπεδα επαγγελματικής 
εξουθένωσης, όπως αναφέρουν. 

Σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Παγκύπριας Συντεχνίας 
Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) Θεόδωρος Πετέλης, είπε ότι η κατάσταση  στα 
νοσηλευτήρια με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τον αυτοπεριορισμό 
σε νοσηλευτές, έχει δυσχεράνει την στελέχωση των νοσοκομείων. 

 Οι νοσηλευτές, που είναι μάχιμοι δίνουν καθημερινά το άπαν των 
δυνάμεων τους, που έχει ως επακόλουθο την εξουθένωση τους που 
ίσως να οδηγήσει κι άλλους εκτός μάχης. 

 «Οι νοσηλευτές έχουν περάσει τα όρια τους με πολλές ώρες υπε-
ρωριακής εργασίας ή και εθελοντικής εργασίας για να καλύψουν τις 
ανάγκες των νοσοκομείων.  

Αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει 

αυτή η κατάσταση της πανδημίας, το προσωπικό πρέπει να τυγχάνει 
ξεκούρασης για να δίνει το άπαν των δυνάμεων του», είπε ο κ. Πετέ-
λης. 

Σε κάποια νοσοκομεία, σημείωσε, το πρόγραμμα της εκ περιτροπής 
εργασίας δεν έχει εφαρμοστεί, ίσως γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο 
προσωπικό για να εφαρμοστεί, που δημιουργεί προβλήματα. 

«Δεν θα χάνουμε μόνο νοσηλευτές γιατί τίθενται σε αυτοπεριορισμό 
αλλά θα χάνουμε προσωπικό λόγω της επαγγελματικής εξουθένωσης 
από τις πολλές ώρες εργασίας», πρόσθεσε. 

 Αυτή την στιγμή, είπε, γύρω στους 180 περίπου νοσηλευτές, αριθμός 
ο οποίος μεταβάλλεται συνεχώς, βρίσκονται εκτός μάχης σε αυτοπε-
ριορισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα υποστελέχωσης. 

«Οι αριθμοί συνεχώς μεταβάλλονται. Κάποιοι θα επιστρέψουν από 
την καραντίνα και άλλοι μπαίνουν», σημείωσε. 

Ο κ. Πετέλης είπε ότι η κραυγή αγωνίας των νοσηλευτών είναι να 
υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό, επάρκεια σε προστατευτικό εξοπλι-
σμό και επίσης να υπάρχει συντονισμός στο έργο τους. 

 «Δυστυχώς παρατηρούμε ελλείψεις σε αναλώσιμα, στον ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό, που δυσχεραίνουν πολύ το έργο μας. Επί-
σης, λείπει και ο συντονισμός στην εργασία μας», σημείωσε. 

 Είπε ότι οι νοσηλευτές έχουν καθημερινή επαφή με το Υπουργείο 
Υγείας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με στόχο να τύχουν 
άμεσης επίλυσης, κάτι όμως που καθυστερεί. 

 Σε παρατήρηση αν θα επιστρατευθούν στα νοσοκομεία και νοση-
λευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο, εξέφρασε την ελπίδα ότι 
αυτό θα γίνει σε κάποιο στάδιο. 

 «Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, αλλά ευελπιστούμε ότι σε κάποια 
φάση θα ξεκινήσει», σημείωσε. 

Ο κ. Πετέλης τόνισε την ανάγκη όπως δοθούν στους νοσηλευτές 
ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τη διεκπεραίωση των καθη-
κόντων τους. 

«Τα κρούσματα που βλέπουμε στα νοσοκομεία είναι από θαλάμους, 
στους οποίους τα μέτρα προστασίας δεν είναι τόσο αυστηρά, όπως 
προνοούν τα Πρωτόκολλα και οι οδηγίες από το Υπουργείο. Σε θαλά-
μους, όπου τα μέτρα προστασίας είναι τα ελάχιστα, όπως η απλή χει-
ρουργική μάσκα, τα γάντια και η απλή ποδιά, δεν προστατεύουν ολο-
κληρωτικά, Ακόμη και στους θαλάμους που μας λένε ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούμε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, ίσως αυτό να είναι 
λανθασμένο, αφού βλέπουμε θετικά κρούσματα να εντοπίζονται σε 
αυτά τα τμήματα. Γνωρίζουμε ότι είναι έλλειψη οι προστατευτικές στολές 
αλλά πρέπει κάτι να γίνει», επισημαίνει. 

 Δειγματοληψία, είπε, πρέπει να γίνεται και σε όλους τους ασθενείς 
που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία είτε παρουσιάζουν ή όχι συμπτώ-
ματα ώστε να απομονώνονται. 

Ο κ. Πετέλης είπε ότι ο αριθμός των νοσηλευτών που γνωρίζουν τη 
χρήση αναπνευστήρων είναι περιορισμένος άρα θα πρέπει να γίνει εκ-
παίδευση του προσωπικού ή να επιστρατεύσουν νοσηλευτές που ήδη 
γνωρίζουν τη χρήση και λειτουργία τους. 

ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΑ  ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Σε ανακοίνωση του το Γραφείο Τύπου του ΑΚΕΛ 

σημειώνει ότι «κανένας λογικός άνθρωπος δεν 

διαφωνεί με την εφαρμογή δραστικών μέτρων 

για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορω-

νοϊού. Άλλωστε είναι οι ίδιοι οι πολίτες με την 

αντίδρασή τους που υποχρέωσαν τον Πρόεδρο 

Αναστασιάδη σε δεύτερο διάγγελμα και στη λήψη 

αυστηρών και δραστικών μέτρων. Γι’ αυτό η κυ-

πριακή κοινωνία στη μεγάλη της πλειοψηφία –

όπως προκύπτει και από τις στατιστικές των 

αστυνομικών ελέγχων- ακολουθεί και σέβεται τα 

μέτρα». 

Τα προβλήματα αρχίζουν, προστίθεται, όταν χά-

νεται η ισορροπία μεταξύ των αναγκαίων μέτρων 

και της αξιοπρέπειας των πολιτών, όταν αποφα-

σίζονται μέτρα που είναι πρακτικά ανεφάρμοστα, 

όταν λαμβάνονται πρόχειρες και αντιφατικές απο-

φάσεις ή όταν λέει και ξελέει η κυβέρνηση. Αυτό 

έγινε σε μια σειρά περιπτώσεων, όπως για πα-

ράδειγμα με το διάταγμα για έλεγχο στα σπίτια, 

με το διάταγμα για κλείσιμο των εργοταξίων και 

ακολούθως με την εξαίρεση σε όσα εργάζονται 

μέχρι και τρία άτομα, με το διάταγμα για μετακί-

νηση μόνο μια φορά τη μέρα κλπ. Τέτοιες περι-

πτώσεις δικαιολογημένα προκαλούν τις αντιδρά-

σεις των πολιτών. 

Περισσότερο από όλα όμως ενοχλούν ενέργειες 

κατάφωρα προκλητικές –όπως η επίσκεψη του 

Προέδρου του ΔΗΣΥ να πραγματοποιήσει επι-

κοινωνιακή επίσκεψη σε δημόσιο νοσηλευτήριο 

με τη συνοδεία κάμερας κιόλας- την ώρα που 

έχει απαγορευθεί η επίσκεψη συγγενών ασθενών 

στα νοσοκομεία. Αναμένουμε ακόμα εξηγήσεις 

και απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό για το 

ποιος και γιατί έδωσε αυτή την άδεια. Αν βέβαια 

δόθηκε άδεια. 

Οι υπερβολές και η προχειρότητα υπονομεύουν 

την εμπιστοσύνη στα μέτρα. Το ΑΚΕΛ θα συνεχί-

σει να στηρίζει κάθε μέτρο που είναι αποτελε-

σματικό, επιστημονικά τεκμηριωμένο, λογικό και 

νόμιμο στην προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξά-

πλωση του κορωνοϊού. Έκκληση μας προς τους 

πολίτες είναι να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα 

μέτρα.

ΑΚΕΛ: Οι υπερβολές και η προχειρότητα υπομονεύουν την εμπιστοσύνη στα μέτρα
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Κορωνοϊός Eξελίξεις

Πλατφόρμα για ομογενείςΠαιδεία

Κορωνοϊός- Κύπρος: Πιο αυστηρά μέτρα κυκλοφορίας

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως  
εκπαίδευσης στο 95% των σχολείων

Νέους πιο αυστηρούς περιορισμούς της 

κυκλοφορίας ανακοίνωσε η κυπριακή κυ-

βέρνηση. 

Όπως δήλωσε υπουργός Υγείας της Κύ-

πρου Κωνσταντίνος Ιωάννου τα νέα μέ-

τρα που άρχισαν να ισχύουν από την 

Τρίτη το πρωί και είναι τα εξής: 

Κατ’ εξαίρεση διακίνηση μόνο μια φορά 

την ημέρα με την αποστολή sms. 

Χρήση εντύπου μόνο για άτομα άνω των 

65. 

Αύξηση της ποινής για παράβαση των 

μέτρων σε 300 ευρώ. 

Απαγόρευση συνάξεων σε οικίες εκτός 

από όσους διαμένουν σε αυτά. 

Καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας 

από τις 21:00 μέχρι τις 06:00 πέραν από 

τους εργαζόμενους που κατέχουν το ει-

δικό έντυπο 

Τα κριτήρια και το φορτίο 

Σε διάσκεψη Τύπου, στο υπουργείο 

Υγείας της Κύπρου, ο κ. Ιωάννου ανα-

φέρθηκε και στα κριτήρια που θα 

ισχύουν για να επιτραπεί η είσοδος στην 

Κύπρο ατόμων τα οποία θα περιλη-

φθούν σε νέο διάταγμα που θα εκδώσει, 

ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα έρθει από 

την Κίνα το πρώτο μεγάλο φορτίο ανα-

λωσίμων που έχει παραγγείλει η Κυ-

πριακή Δημοκρατία, καθώς και ότι η Επι-

τροπή Φαρμάκων σε έκτακτη 

συνεδρίασή της εξέτασε τις κατευθυντή-

ριες οδηγίες που ετοιμάστηκαν από την 

συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή 

και αποφάσισε να ενεργοποιήσει τις δια-

δικασίες για τη διάθεση ικανοποιητικών 

ποσοτήτων των φαρμάκων που προτεί-

νει. 

Ειδική μνεία έκανε ο Κύπριος υπουργός 

Υγείας στους εργαζόμενους στον τομέα 

της υγείας, ευχαριστώντας τους και δια-

βεβαιώνοντας τους ότι «θα είμαι προ-

σωπικά δίπλα τους, μαζί τους και δεν 

πρόκειται να τους αφήσουμε απροστά-

τευτους». 

Ο συνολικός αριθμός των θετικών κρου-

σμάτων κορωνοϊού στην Κύπρο ανέρ-

χεται στα 332. Οι θάνατοι από τον ανήλ-

θαν στους 21. 

Στα €40,2 εκατομμύρια δια-
μορφώθηκαν τα έσοδα από 
τον τουρισμό τον Ιανουάριο 
του τρέχοντος έτους, παρου-
σιάζοντας αύξηση 1,5% σε σύ-
γκριση με €39,6 εκ. την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. 
Με βάση τα αποτελέσματα της 
Έρευνας Ταξιδιωτών, που δη-
μοσιοποίησε η Στατιστική Υπη-
ρεσία, η κατά κεφαλή δαπάνη 
τουριστών για τον Ιανουάριο 
2020 ανήλθε σε €469,98 σε 
σύγκριση με €483,26 τον αντί-
στοιχο μήνα του προηγούμε-
νου χρόνου, σημειώνοντας 
μείωση 2,7%. 
Η κατά κεφαλή/κατά ημέρα δα-
πάνη τουριστών για τον Ια-
νουάριο 2020 σε σύγκριση με 
τον Ιανουάριο 2019 σημείωσε 
αύξηση 3,0% (από €54,30 σε 
€55,95). 
Αντίθετα, μείωση της τάξης του 
5,6% σημειώθηκε και στη μέση 
διάρκεια παραμονής από 8,9 
μέρες τον Ιανουάριο 2019 σε 
8,4 μέρες τον Ιανουάριο 2020.

Αύξηση 1,5% στα 
έσοδα από τον  
τουρισμό τον  

Ιανουάριο 2020

Τη διαδικασία που οι πελάτες της μπο-
ρούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
για αναστολή δόσεων και τόκων των πι-
στωτικών διευκολύνσεων τους, ανακοί-
νωσε η Τράπεζα Κύπρου με βάση το 
Περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων από 
Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και 
Εποπτικές Αρχές Διάταγμα του 2020, 
ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας 
Κύπρου, οι αιτήσεις αναστολής δόσεων 
έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα 
της Τράπεζας Κύπρου https://www.ban-
kofcyprus.com.cy/covid19_loans. 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις αφορούν 
Πρωτοφειλέτες, Συνοφειλέτες και Εται-
ρείες, σύμφωνα με την Τράπεζα Κύ-
πρου, πρέπει να συμπληρώνονται ως 
πιο κάτω: 
Αίτηση Α (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
Πρωτοφειλέτη): Να συμπληρώνεται 
μόνο από τον αιτητή. 
Αίτηση Β (Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
Συνοφειλέτη):  Να συμπληρώνεται στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν και συνο-
φειλέτες, από όλους τους συνοφειλέτες. 
Αίτηση Γ (εκδήλωση Ενδιαφέροντος 
Εταιρείας): Να συμπληρώνεται στις πε-

ριπτώσεις που η πιστωτική διευκόλυνση 
αφορά Εταιρεία, από ένα τουλάχιστον 
Διευθυντή της Εταιρείας. 
Η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει ότι οι πε-
λάτες που εξυπηρετούνται από το Δί-
κτυο Καταστημάτων της Τράπεζας πρέ-
πει να αποστέλλουν τη συμπληρωμένη 
αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
covid@bankofcyprus.com.  
Σημειώνει πως σχετική ενημέρωση για 
τις αιτήσεις σας θα σας αποσταλεί στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία 
έχετε υποβάλει την αίτησή σας. 
Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει 

ότι οι πελάτες που εξυπηρετούνται από 

τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων 

(Business Centres), την Υπηρεσία Επι-

χειρήσεων (Corporate Banking), τα Κέ-

ντρα Εξυπηρέτησης Διεθνών Τραπεζι-

κών Υπηρεσιών (International Banking) 

και  τη Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και 

Διεθνών Επιχειρήσεων (Global Corpo-

rate Banking) μπορούν να αποστέλλουν 

την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου στον Προσωπικό Λειτουργό 

Εξυπηρέτησης της Εταιρείας τους. 

Τη διαδικασία για αναστολή δόσεων και τόκων, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου 
Ο ετήσιος πληθωρισμός της 
ζώνης του ευρώ αναμένεται να 
είναι 0,7% τον Μάρτιο του 
2020, μειωμένος από 1,2% το 
Φεβρουάριο, σύμφωνα εκτί-
μηση της Στατιστικής Υπηρε-
σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
Eurostat. Συγκεκριμένα για την 
Κύπρο ο πληθωρισμός έπεσε 
στο 0,1% το Μάρτιο του 2020, 
από 1,0% το Φεβρουάριο του 
2020 και 1,1% το Μάρτιο του 
2019. 

Ο πληθωρισμός της  
ευρωζώνης το Μάρτιο

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανα-
κοίνωσε από τις 31 Μαρτίου, τη 
λειτουργία, της νέας διαδικτυα-
κής πλατφόρμας για εγγραφή 
Κυπρίων πολιτών που βρίσκο-
νται στο εξωτερικό, με την ονο-
μασία connect2cy και απευθύνει 
έκκληση σε όλους τους συμπα-
τριώτες μας που βρίσκονται στο 
εξωτερικό να εγγραφούν το συ-
ντομότερο μέσω της ιστοσελίδας 
www.connect2cy.gov.cy. 
Σε ανακοίνωσή του Υπουργείου 
αναφέρεται ότι εν μέσω της πα-
γκόσμιας κρίσης που έχει προ-
καλέσει η πανδημία του κορω-
νοϊού COVID-19, η εγγραφή 
στην πλατφόρμα όλων των Κυ-
πρίων πολιτών που βρίσκονται 
στο εξωτερικό καθίσταται «εξαι-
ρετικά σημαντική, καθώς αναμέ-

νεται να ενισχύσει την ικανότητα 
του Υπουργείου Εξωτερικών να 
χαρτογραφήσει με ακρίβεια την 
παρουσία Κυπρίων σε κάθε γω-
νιά της Γης και να είναι σε θέση 
στην κρίσιμη συγκυρία που δια-
νύουμε να παράσχει με ακόμα 
πιο αποτελεσματικό τρόπο προ-
ξενική αρωγή στις περιπτώσεις 
όπου διαπιστώνεται ανάγκη, 
μέσω και του δικτύου των Δι-
πλωματικών Αποστολών της Δη-
μοκρατίας στο εξωτερικό». 
Προστίθεται ότι με τη λειτουργία 
της νέας, σύγχρονης πλατφόρ-
μας, που έχει επισπευσθεί λόγω 
της κρίσης, το Υπουργείο Εξω-
τερικών εγκαθιδρύει ένα κανάλι 
άμεσης επικοινωνίας με τους 
χρήστες, με στόχο την επανα-
σύνδεση των Κυπρίων πολιτών 

που βρίσκονται στο εξωτερικό 
με την πατρίδα και την άμεση 
ενημέρωσή τους για σημαντικά 
θέματα που τους αφορούν και 
τους ενδιαφέρουν. 
Η πλατφόρμα connect2cy έχει 
σχεδιαστεί εξ αρχής σε ευέλικτη 
και δυναμική βάση και θα συνε-
χίσει να αναπτύσσεται και να 
αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της Διαχείρισης Κρί-
σεων στην εποχή μας, συμπλη-
ρώνεται.       
Για περισσότερες πληροφορίες 
και τεχνική υποστήριξη μπορούν 
οι πολίτες να αποταθούν μέσω 
του Εθνικού Κέντρου Διαχείρι-
σης Κρίσεων, στον αριθμό 
(+357) 22 801000. 

Πλατφόρμα connect2cy από το ΥΠΕΞ για εγγραφή Κύπριων που είναι στο εξωτερικό 
Πέραν του 95% των σχολείων παγκύπρια έχουν πρόγραμμα εξ΄ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Διευθύντρια του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτο-
ντας ότι «είμαστε συντονισμένοι με την Ευρώπη και βλέπουμε 
μέσω συμμετοχής μας σε δίκτυα ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης 
είναι περίπου στο ίδιο σημείο που είμαστε εμείς». 
Σε ερώτηση σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της εξ΄ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι έγινε επικοινωνία 
όλων σχεδόν των σχολείων με τις οικογένειες, με τους μαθητές, 
«διότι το πρώτιστο μέλημα μας είναι αυτή η επικοινωνία, το να 
δουν ότι είναι καλά τα παιδιά, ότι κάποιος τους νοιάζεται, κ.λπ.». 
«Σε δεύτερο στάδιο όλα τα σχολεία, ένα ποσοστό πέραν του 95%, 
έχουν στείλει σχέδιο δράσης σχετικά με την εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση. Αυτό σημαίνει ότι έδωσαν τι κάνει το κάθε σχολείο, τι 
αναρτά στην ιστοσελίδα του, αλλά και ποια σχολεία κάνουν την 
σύγχρονη εξ αποστάσεως με τη χρήση του MS Teams συν άλλων 
λογισμικών, άλλων εφαρμογών. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι 
από το αποτέλεσμα που παίρνουμε από τα δείγματα της δουλειάς 
των σχολείων», σημείωσε.
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Έξοδο με χρονικό περιορισμό εξετάζει  
η κυβέρνηση 

Κορωνοϊός: Σκέψεις για νέα μέτρα

Άλιμος: Ληστές διέρρηξαν επιχείρηση και 
έφυγαν με λεία αξίας 200.000 ευρώ

Ληστεία

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση δημιουργεί τον κίνδυνο να γίνει η Ελλάδα πύλη εισόδου για το προσφυγικό

«Με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζουμε την απο-
δοχή από την Κυβέρνηση -μόνη αυτή- της διά-

θεσης λιμένων για αποβίβαση προσφύγων και 
μεταναστών από την Λιβύη που θα διασώζονται 
στο πλαίσιο της επιχείρησης I.R.I.N.I (ευρωπαϊκή 
επιχείρηση ελέγχου του εμπάργκο όπλων στην 
Λιβύη). Φημολογείται δε, ότι ενδέχεται να αξιο-
ποιηθούν για τον σκοπό αυτό λιμάνια της Κρή-
της». 
Τα παραπάνω επισημαίνουν οι πρώην  υπουργοί 
Μετανάστευσης  του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Βίτσας και Γ. 
Μουζάλας, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση 
δημιουργεί έτσι τον κίνδυνο να γίνει η Eλλάδα 
ως πύλη εισόδου και για το προσφυγικό –μετα-
ναστευτικό ρεύμα από την Λιβύη, την στιγμή που 
η πίεση από την Τουρκία παραμένει απειλητική.» 
Ταυτόχρονα τονίζουν «Η συμφωνία έγινε εν κρυ-

πτώ χωρίς καμία ενημέρωση ή δε γνωστοποίηση 
της έγινε όχι επίσημα αλλά από «διαρροές». 
Εφ όσον ισχύει εμπλέκει την χώρα μας σε νέες, 
άσχημες, περιπέτειες». 
Η δήλωση των πρ. υπουργών Μετανάστευσης 
του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Βίτσα και Γ. Μουζάλα: 
Με ιδιαίτερη ανησυχία αντιμετωπίζουμε την απο-
δοχή από την Κυβέρνηση -μόνη αυτή- της διά-
θεσης λιμένων για αποβίβαση προσφύγων και 
μεταναστών από την Λιβύη που θα διασώζονται 
στο πλαίσιο της επιχείρησης I.R.I.N.I (ευρωπαϊκή 
επιχείρηση ελέγχου του εμπάργκο όπλων στην 
Λιβύη). Φημολογείται δε, ότι ενδέχεται να αξιο-
ποιηθούν για τον σκοπό αυτό λιμάνια της Κρή-
της. 

Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση ανατρέπει την 
στάση που τήρησε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
ΟΧΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού εκτός από τα 
υπάρχοντα. Αντίστοιχες προτάσεις από Ε.Ε είχαν 
υποβληθεί και επί ΣΥΡΙΖΑ και αποσύρθηκαν με 
την «απειλή» βέτο. 
Η συμφωνία έγινε εν κρυπτώ χωρίς καμία ενη-
μέρωση ή δε γνωστοποίηση της έγινε όχι επί-
σημα αλλά από «διαρροές». 
Εφ όσον ισχύει εμπλέκει την χώρα μας σε νέες, 
άσχημες, περιπέτειες. 
Απαιτούμε άμεση ενημέρωση και καλούμε σε 
εγρήγορση για την υλοποίηση τέτοιων μεθοδεύ-
σεων.

Σε θέσεις μόνιμων Επιμελητών στα νοσοκομεία 
θα μετατραπούν σταδιακά οι 4.200 προσλήψεις 
επικουρικού και λοιπού προσωπικού, επεσήμανε 
στη Βουλή, όπου συζητήθηκαν οι ΠΝΠ με τα κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια 
επιτροπή, ο υφυπουργός Υγείας προέκρινε τη 
σπουδαιότητα της ατομικής ευθύνης που θα κρίνει 
και το αποτέλεσμα της μάχης και σημείωσε πως 
μέσα σε λίγες ημέρες προστέθηκαν 75 νέες κλίνες 
ΜΕΘ και προσλήφθηκαν 4200 άτομα ως επικου-
ρικό και λοιπό προσωπικό. «Οι 2000 θέσεις έχουν 
ήδη καλυφθεί και σε λίγο καιρό θα είμαστε σε 

θέση να τις μετατρέψουμε σε θέσεις Επιμελητών 
Β’ κι όπως έχει πει κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός 
στόχος είναι να παραμείνουν στις θέσεις τους και 
μετά την κρίση», είπε και πρόσθεσε πως προχω-
ράει η διαδικασία για τις 950 θέσεις Επιμελητών 
Β’, καθώς η κυβέρνηση θέλει να ανταμείψει τους 
μαχητές της πρώτης γραμμής. 

Ο κ. Κοντοζαμάνης έκανε λόγο για ένα τεράστιο 
ποσό που έχει συγκεντρωθεί από δωρεές, και δι-
ευκρίνισε ότι το ποσό θα διατεθεί για την αγορά 
νέου εξοπλισμού υπό την επίβλεψη επιτροπής 
που θα απαρτίζεται από άτομα εγνωσμένου κύ-
ρους. «Δεν σπαταλάμε δημόσιο χρήμα κι οι 
όποιες παρεκκλίσεις γίνονται, αφορούν στην επί-

σπευση των σχετικών διαδικασιών», επεσήμανε. 
Διαβεβαίωσε ότι υπάρχει επάρκεια στα φάρμακα 

που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού, καθώς έχουν εξασφαλιστεί και επι-
πλέον ποσότητες, καθώς και επάρκεια σε αντι-
δραστήρες και τεστ. Τόνισε ακόμη, πως κανένας 
πολίτης δεν πληρώνει για τεστ εφόσον απευθυν-
θεί σε δημόσια δομή, ενώ στα συμβεβλημένα 
ιδιωτικά κέντρα δεν θα καταβάλλεται η συμμετοχή 
του ασφαλισμένου. 

Στα μέτρα που ελήφθησαν από την κυβέρνηση 
για να παραμείνουν -όπως είπε- ζωντανές επι-
χειρήσεις και θέσεις εργασίας, αναφέρθηκε ο υφυ-
πουργός Οικονομικών. 

Κοντοζαμάνης: Οι 4.200 προσλήψεις θα μετατραπούν σταδιακά σε θέσεις μονίμων Επιμελητών

Η κυβέρνηση εξετάζει να επιβάλει αυστηρότερα 
μέτρα απαγόρευσης των άσκοπων μετακινήσεων, 
λόγω κορωνοϊού, θέτοντας χρονικό όριο για κάθε 
έξοδο από το σπίτι. Αν αυτό το μέτρο περάσει, τότε 
από την στιγμή που θα στέλνει κάποιος SMS στο 
13033 θα έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για 
να ολοκληρώσει την όποια εξωτερική δραστηριό-
τητα, ενώ ενδέχεται να καταργηθεί εντελώς η γραπτή 
δήλωση ώστε να διαπιστώνεται αμέσως, σε τυχαί-
ους ελέγχους, πότε ζητήθηκε άδεια. 

Πέτσας: «Δεν είναι για έξι φορές την ημέρα»   
Ενδεικτική ήταν και η δήλωση  πο έκανε την Δευτέρα, 
ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρ-
δαλιάς, που είπε ότι δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει 

εκτός για απεριόριστο χρόνο. Την Δευτέρα αρκετοί Θεσσαλονικείς κατέκλυσαν την παραλία της συ-
μπρωτεύουσας με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να αποφασίσουν το κλείσιμό της, ενώ αναρίθμητοι 
ηλικιωμένοι σχημάτισαν ουρές έξω από τράπεζες και η ΕΛ.ΑΣ έδωσε εντολή στους αξιωματικούς της 
ΔΙΑΣ να σπεύσουν όπου παρατηρείται συνωστισμός και να φροντίσουν για τις αποστάσεις ασφα-
λείας.

Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν, μία ώρα 
μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, δράστες κατάφε-
ραν να παραβιάσουν βαριά μεταλλική πόρτα εται-
ρείας μηχανών για σκάφη στην περιοχή του Αλίμου 
και να αρπάξουν μηχανές, των οποίων η αξία τους 
ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, οι δράστες που είχαν καλυμμένα τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου τους χρησιμοποί-
ησαν ακόμη και το ανυψωτικό μηχάνημα που διέθετε 
η εταιρεία για να φορτώσουν τους κινητήρες των 
ταχύπλοων και έπειτα να εξαφανιστούν. 

Οι ληστές φαίνεται να γνώριζαν πολύ καλά πώς να κινηθούν στον χώρο και δεν αποκλείεται να είχαν 
κάνει κατόπτευση πριν εισβάλουν στην εταιρεία, ενώ το βέβαιο είναι ότι χρειάστηκαν αρκετό χρόνο για 
να μπορέσουν να φορτώσουν τις μηχανές στο όχημά τους και να μπορέσουν να εξαφανιστούν. Κλιμάκιο 
από τα εγκληματολογικά εργαστήρια συλλέγει DNA και αποτυπώματα, ενώ θα γίνει σάρωση στην πε-
ριοχή μήπως εντοπιστεί από κάμερα ασφαλείας το φορτηγάκι με το οποίο διέφυγαν οι δράστες. Τέλος, 
όπως φαίνεται, η συμμορία των ληστών εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι, λόγω των μέτρων για περιορισμό 
της κυκλοφορίας λόγω κορωνοϊού, στην περιοχή επικρατούσε απόλυτη ηρεμία.

Εφυγε από τη ζωή ο αγωνιστής της Αριστεράς, Μανώλης Γλέζος

Γράφει  ο Ζαννέτος Τοφαλλής 
Με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε για τον χαμό ενός από 
τους μεγαλύτερους άντρες της σύγχρονης Ιστορίας. Του Μανώλη 
Γλέζου. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω  τo 1963 τότε ως νεαρός δη-
μοσιογράφος, όταν του πήρα συνέντευξη για το ΒΗΜΑ του Λονδί-
νου, όταν ήρθε μαζί με τον ηρωομάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη Λα-
μπράκη στην πορεία Ειρήνης του Ωλτερμαστον..Ανάμεσα σε 150 
τόσες χώρες που έλαβαν μέρος, η Ελλάδα κατείχε τον ΠΤΩΤΗ θέση. 
Εφυγε την περασμένη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 από τη ζωή σε ηλι-
κία 97 χρονών, λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. 
Ο Γλέζος υπήρξε μια εμβληματική μορφή της Αριστεράς αλλά και της 
αντίστασης κατά των Γερμανών κατακτητών στη διάρκεια της κατο-
χής. Γεννήθηκε στην Απείρανθο, το ορεινό χωριό της Νάξου, στις 9 
Σεπτεμβρίου 1922, το οποίο και «προίκισε» με μια μοναδική συλ-
λογή πετρωμάτων από όλον τον κόσμο (ήταν απαράμιλλη η αγάπη 
του για τη γεωλογία). Ένιωθε, από την άλλη, μισός Ναξιώτης και μι-
σός Παριανός, με ιδιαίτερη αγάπη για την Πάρο, αφού από εκεί κα-
ταγόταν η μητέρα του,Ανδρομάχη Ναυπλιώτου. Στην Πάρο, άλλω-
στε, συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του τα τελευταία χρόνια. Ο 
πατέρας του, Νικόλαος Γλέζος ήταν δημόσιος υπάλληλος και δημο-
σιογράφος. 

Τα παιδικά του χρόνια ο Μ. Γλέζος τα έζησε στο χωριό του, όπου τε-
λείωσε το δημοτικό σχολείο. Από τα μέσα της δεκαετίας του '30 η οι-
κογένειά του μεταναστεύει στην Αθήνα και το 1940 ο εκλιπών περνά 
στην ΑΣΟΕΕ. Ως μαθητής ακόμη πρωτοστάτησε στη δημιουργία 
αντιφασιστικής ομάδας για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου 
από τους Ιταλούς. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής δίνει το 
«παρών» στην αντίσταση του λαού μας μέσα από τις τάξεις της 
ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της ΕΠΟΝ, με αποτέλεσμα να υποστεί 
φυλακίσεις, βασανιστήρια και διώξεις. 
Η πλέον τολμηρή ενέργεια ήταν εκείνη της νύχτας της 30ής προς την 
31η Μαΐου 1941, όταν μαζί με τον Απόστολο Σάντα, σκαρφάλωσαν 
στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, κατέβασαν από εκεί το μισητό σύμ-
βολο του κατακτητή, τη σβάστικα, με μοναδικά τους «όπλα», ένα φα-
ναράκι και ένα σουγιά. Και οι δύο έφηβοι έχουν περιγράψει σε κατο-
πινές συνεντεύξεις τους πώς ανέβηκαν, πού κρύφτηκαν αμέσως 
μετά (στις σπηλιές του Βράχου που είναι ταυτισμένος με το ιδανικό 
της Δημοκρατίας), πώς έκρυψαν στον κόρφο τους ένα κομμάτι από 
τη σημαία... 
 Η θέα της σημαίας που λείπει από τον ιστό, προκαλεί την επομένη 
εκνευρισμό στον κατακτητή, δίνει κουράγιο στον κατακτημένο αλλά 
αδούλωτο λαό της Αθήνας και όλης της Ελλάδας. Η ποινή, ερήμην 
σε θάνατο. 
Ακολουθεί η Απελευθέρωση και η δραστηριοποίηση του Μανώλη 
Γλέζου, διαδοχικά μέσα από τις τάξεις του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, αλλά 
και η ενασχόλησή του με το δημοσιογραφικό επάγγελμα, σε διευθυ-
ντικές θέσεις πρώτα στο «Ριζοσπάστη» αμέσως μετά την απελευθέ-
ρωση, και μια δεκαετία αργότερα, στην «Αυγή». Συνολικά παραπέμ-
φθηκε σε 28 δίκες για αδικήματα Τύπου, ενώ στα τέλη της δεκαετίας 
του '40 καταδικάσθηκε δις εις θάνατον, καταδίκες που δεν εκτελέστη-
καν μετά από ελληνική και διεθνή καμπάνια. Το 1950 οι θανατικές 
ποινές μετατράπηκαν σε ισόβια και τελικά αποφυλακίστηκε στις 16 
Ιουλίου 1954. 
Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951, παρότι φυλακισμένος, εκλέ-
χθηκε βουλευτής Αθηνών με την ΕΔΑ. Ξεκινά απεργία πείνας, με αί-
τημα την αποφυλάκιση των δέκα εξόριστων εκλεγμένων βουλευτών 
της ΕΔΑ. Σταμάτησε την απεργία πείνας τη 12η ημέρα, με την απε-
λευθέρωση κάποιων από αυτούς. Ακολουθεί η δίκη για «εσχάτη 
προδοσία» το 1958, ενώ στις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου 1961 εξε-
λέγη και πάλι βουλευτής Αθηνών με την ΕΔΑ, παρά το γεγονός ότι 

βρισκόταν στη φυλακή. 
Με την εκδήλωση του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απρι-
λίου, ο Μ. Γλέζος συλλαμβάνεται μαζί με άλλους πολιτικούς ηγέτες 
και ακολουθούν φυλακίσεις σε Γουδή, Πικέρμι, Γενική Ασφάλεια, 
Γυάρο, Παρθένι Λέρου, Ωρωπό, από όπου αποφυλακίζεται το 1971. 
Συνολικώς, 16 χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε εξορίες και φυλα-
κές. 
Μεταπολιτευτικά δραστηριοποιείται πολιτικά μέσα από τις τάξεις της 
ΕΔΑ και του ΠΑΣΟΚ -στα ψηφοδέλτια του οποίου εξελέγη, ως συ-
νεργαζόμενος, βουλευτής και ευρωβουλευτής τη δεκαετία του '80. 
Όμως, ο Μ. Γλέζος το 1986 επιστρέφει στην αγαπημένη του Απεί-
ρανθο, όπου οι συγχωριανοί του τον εκλέγουν κοινοτάρχη και εκεί-
νος, από τη δική του πλευρά, εισαγάγει το θεσμό της Άμεσης Δημο-
κρατίας. 
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2002 κατέρχεται επικεφαλής του 
συνδυασμού «Ενεργοί Πολίτες» για τη διευρυμένη Νομαρχία Αθη-
νών-Πειραιώς, που υποστηρίχθηκε από το Συνασπισμό και εκλέγε-
ται νομαρχιακός σύμβουλος. 
Επανέρχεται στην κεντρική πολιτική σκηνή το 2012, όταν στις διπλές 
εκλογές της 6ης Μαΐου και της 17ης Ιουνίου εκλέγεται βουλευτής 
Επικρατείας με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ίδιο κόμμα εξελέγη ευρωβουλευ-
τής στις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου 2014, κάνοντας ως κεντρικό 
θέμα της θητείας του τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα. 
Έγραψε, άλλωστε, και βιβλίο για το θέμα, υπό τον τίτλο, «Και ένα 
μάρκο να ήταν…» (Εκδόσεις Λιβάνη). Τελευταία εμπλοκή του με την 
ενεργό πολιτική, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Λαϊκής Ενότητας, 
το Σεπτέμβριο του 2015. 
Ο Μ. Γλέζος δεν ήθελε να τον αποκαλούν «ήρωα», για εκείνον 
ήρωας ήταν ο μικρότερος αδελφός του, Νίκος, που εκτελέσθηκε από 
τους Γερμανούς στην Καισαριανή το Μάιο του '44, αφήνοντας πίσω 
του το εξής σημείωμα για τη μάνα τους: «Αγαπητή μητέρα, σας 
φιλώ, χαιρετισμούς, σήμερα πάω για εκτέλεση. Πάω. Πέφτοντας για 
τον ελληνικό λαό». Ήταν ένας καημός μέσα του ο πρόωρος χαμός 
του αγαπημένου του Νίκου, ένας καημός για τον οποίον σπάνια τον 
άκουγες να μιλά. 
Η τελευταία, ίσως, δημόσια παρουσία-παρέμβαση του Μ. Γλέζου, 
ήταν στη δίκη της Χρυσής Αυγής, το 2018, όταν με τη συμπλήρωση 
πέντε χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ο Μανώλης 
Γλέζος πήγε και κάθισε στο πλευρό της μητέρας του, Μάγδας. 
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For more information on Cynergy Bank, 
and Customer Service opening times, 
visit: 

www.cynergybank.co.uk 

Wishing all of our customers  
a safe and healthy Easter

View and access your account online 24/7.
We are closed on weekends and bank holidays.

Friday 10 April 2020 Closed

Monday 13 April 2020 Closed

 

Our Customer Service lines are closed on Good Friday and Easter Monday: 

Η παραπληροφόρηση σε σχέση με τον COVID-19 μπορεί 
να κοστίσει ζωές προειδοποιεί η Πρόεδρος της Κομισιόν 

Η παραπληροφόρηση σε 
σχέση με τον COVID19 
μπορεί να κοστίσει ζωές, 
προειδοποιεί η Πρόεδρος 
της Κομισιόν Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν, και καλεί 
διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αρχές, μέσα και πολίτες σε 
επαγρύπνηση. 

Συγκεκριμένα, σε  βιντεο-
σκοπημένο μήνυμά της, η 
Πρόεδρος αναφέρει τα 
εξής: «μπορεί το σκόρδο ή 
η βιταμίνη C να θεραπεύσει 
από τον COVID19; Όχι ο 
ιός μολύνει μόνο τους ηλι-
κιωμένους; Οχι» 

Αλλά όλοι έχουμε δει αυ-
τές τις ή άλλες ψευδείς 
αξιώσεις σε online ή σε 
μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Υπάρχει ένας αυξανό-
μενος αριθμός ψεύτικων ει-
δήσεων σχετικά με την 
επιδημία τoυ COVID19 
που κυκλοφορούν, ιδίως 
στο διαδίκτυο. Πρόκειται 
για ένα τεράστιο κύμα, ανα-
παραγόμενο από την αβε-
βαιότητα, το άγχος και τον 
ταχέως μεταβαλλόμενο κύ-
κλο ειδήσεων», αναφέρει. 

«Αυτό πρέπει να σταμα-
τήσει. Συνεργαζόμαστε με 

τις ηλεκτρονικές πλατφόρ-
μες και τους ενθαρρύνουμε 
να εντείνουν τη δράση τους 
κατά της παραπληροφόρη-
σης σχετικά με τον κορω-
νοϊό. Οι πλατφόρμες διευ-
κολύνουν την πρόσβαση 
σε έγκυρες πηγές, όπως οι 
αρχές δημόσιας υγείας. Και 
υποβαθμίζουν και μάλιστα 
αφαιρούν επιβλαβές περιε-
χόμενο και  παραπλανητι-
κές διαφημίσεις», σημει-
ώνει. 

«Αλλά πρέπει να γίνουν 
περισσότερα. Οι εταιρείες 
κοινωνικών μέσων ενημέ-

ρωσης πρέπει να ανταλ-
λάσσουν δεδομένα με την 
κοινότητα ελέγχου των 
πραγματικών περιστατικών 
- έτσι ώστε μαζί να καταρ-
γήσουμε αυτές τις επικίν-
δυνες φήμες. Θα συνεχί-
σουμε να παρακολουθούμε 
με μεγάλη προσοχή τις 
ενέργειες των πλατφορ-
μών», τονίζει η Πρόεδρος. 

«Και θέλουμε να σας βοη-
θήσουμε να ελέγξετε τα γε-
γονότα. Έχουμε ξεκινήσει 
ένα ειδικό τμήμα στην ιστο-
σελίδα μας σχετικά με την 
απόκριση στον COVID19 
όπου μπορείτε να βρείτε 
πληροφορίες και γεγονότα 
για μερικές από τις ιστορίες 
που βλέπετε. Εμπιστευ-
θείτε τις υγειονομικές αρχές 
σας. Εμπιστευθείτε τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 
Έχετε αξιόπιστα μέσα ενη-
μέρωσης, με εχέγγυα ακρί-
βειας», σημειώνει. 

«Αυτή η παραπλανητική 
παραπληροφόρηση σας 
βλάπτει. Η παραπληροφό-
ρηση μπορεί να κοστίσει 
ζωές. Μαζί, μπορούμε να 
ξεκαθαρίσουμε τα πρά-
γματα», καταλήγει η Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ζήτημα χρόνου φαίνεται να είναι η συ-
μπλήρωση ενός εκατομμυρίου κρουσμά-
των του νέου κορωνοϊού παγκοσμίως, 
αφού ήδη ο αριθμός αυτός έχει φτάσει 
σύμφωνα με τον διαδραστικό χάρτη του 
Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, τις 
859,796. 
Συνολικά μέχρι στιγμής η πανδημία έχει 
στοιχίσει τη ζωή σε 
42,341 ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο, 
ένω 178,301 έχουν 
αναρρώσει πλή-
ρως. 
Πλέον η προσοχή 
είναι στραμμένη 
στις ΗΠΑ, όπου ο 
ρυθμός της λοίμω-
ξης καλπάζει με ρε-
κόρ θανάτων την 
Τρίτη που έφτασε 
τον αριθμό των 
865. 
Πιο αναλυτικά, ο 
αριθμός των θανά-
των εξαιτίας της 
πανδημίας του κο-
ρωνοϊού στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 4.000, 
διπλασιάστηκε μέσα σε τρεις ημέρες. Συ-
νολικά μέχρι την Τρίτη καταγράφηκαν 
4.076 θάνατοι, έναντι 2.010 το Σάββατο. 
Την περασμένη Τρίτη στο μεταξύ, ο Γε-
νικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες, δήλωσε πως η πανδημία του 
Covid-19 είναι η χειρότερη παγκόσμια 
κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, ενώ εξέφρασε την ανησυχία ότι εν-
δέχεται να προκύψουν περισσότεροι πό-
λεμοι στον κόσμο. 
Σε μία άλλη εξέλιξη, Ισραηλινή κοινοβου-
λευτική επιτροπή έδωσε το πράσινο φως 
για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων 

πολιτών από τις υπηρεσίες πληροφο-
ριών, ένα επίμαχο μέτρο που καθιερώ-
νουν οι αρχές στο πλαίσιο της καταπο-
λέμησης της πανδημίας. 
Η κυβέρνηση είχε εξουσιοδοτήσει νωρί-
τερα τον Μάρτιο την υπηρεσία εσωτερι-
κής ασφαλείας, την Σιν Μπετ, να συλλέ-
γει προσωπικά δεδομένα πολιτών μέσω 

του κινητού τους τηλε-
φώνου προκειμένου 
να την βοηθήσει στην 
καταπολέμηση του 
ιού αυτού που έχει 
μολύνει περισσότε-
ρους από 4.800 αν-
θρώπους στη χώρα. 
Ωστόσο, υποστηρι-
κτές των πολιτικών δι-
καιωμάτων προσέφυ-
γαν στο Ανώτατο 
Δικαστήριο, το οποίο 
απαίτησε την καθιέ-
ρωση κοινοβουλευτι-
κού ελέγχου για να 
εγκρίνει ή όχι τη συ-
νέχιση της ψηφιακής 
παρακολούθησης. 

Στην Κίνα πάντως, απ΄όπου και ξεκίνησε 
η πανδημία, η απόφαση των αρχών να 
απομονώσουν τελείως την πόλη Ουχάν, 
εστία του κορωνοϊού, πριν από δύο μή-
νες δυνητικά απέτρεψε άλλα 700.000 
επιπλέον κρούσματα, όπως δήλωσαν  
ερευνητές. Τα δραστικά μέτρα που υιο-
θετήθηκαν τις 50 πρώτες ημέρες της επι-
δημίας επέτρεψαν σε άλλες πόλεις στη 
χώρα να προλάβουν την κρίση και να 
θέσουν υπό έλεγχο την εξάπλωση της 
επιδημίας, αναλύουν ερευνητές στις 
ΗΠΑ, την Κίνα και τη Βρετανία, σε μελέτη 
που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση 
Science.

Κορωνοϊός - Οι εξελήξεις στον κόσμο



Αρχηγοί γεννιούνται δεν γίνονται.  
Δυστυχώς δεν γνωρίσαμε για πολλές δεκαετίες 
τώρα, ούτε η Αγγλία ούτε και πολλές άλλες χώρες 
γνώρισαν γνήσιους αρχηγούς που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν τον λαό σε καλύτερα αποτελέ-
σματα από το τι έχουμε γευθεί μέχρι σήμερα. 
Καιρός για συνεργασία και ομόνοια να 
νικήσουμε τον κοινό εχθρό. 
Ευχόμεθα τόσο στον πρωθυπουργό της χώρας 
και τους υπουργούς του και όλους όσους εργά-
ζονται στις πρώτες γραμμές πολιτικοί είτε ιατροί 
η νοσοκόμες όλους και όλες στις τοπικές αρχές η 
και εθελοντές, ό,τι το καλύτερο και ευχόμεθα τόσο 
στον Πρίγκιπα Κάρολο, την Βασίλισσα και τους 
αυλικούς ταχεία ανάρρωση. 
Σε όλους και όλες που έχουν προσβληθεί από 
τον ιόν, ταχεία ανάρρωση και στους υπόλοιπους 
απόλυτη προσοχή και αυτοπεριορισμό. 
Δεν είναι ούτε ο καιρός ούτε και η ώρα να φιλονι-
κούμε, η να εξασκήσουμε πολιτική κριτική, συνί-
σταται ψυχραιμία ενότητα και καιρός να δούμε 
που και πως πήγαμε λάθος σε μία προσπάθεια 
να γνωρίσουμε τα λάθη μας και να αποφύγουμε 
τα ίδια στο μέλλον. 
Τόσο οι πολιτικοί όσο και ο λαός γνωρίζει μέχρι 
σήμερα περί τίνος πρόκειται και που, ο κάθε ένας 
μας πήρε λανθασμένη κατεύθυνση. 
Ισως να μην το πήραμε σοβαρά προηγουμένως, 
ας το πάρουμε τουλάχιστο τώρα “deadly serious”. 
Η ιστορία ας κρίνει το κάθε ένα από εμάς. 
Το μόνο που θέλω να πω πάνω σε αυτό το θέμα 
δεν πήραμε τα μέτρα μας όταν έπρεπε να τα πά-
ρουμε, και αν και ο λαός περίμενε οδηγίες από 
εμάς και εμείς στο δημαρχείο περιμέναμε οδηγίες 
από την κεντρική Κυβέρνηση δεν ερχόντουσαν 
από καμία κατεύθυνση. 
Λάβαμε όμως τα μέτρα να προφυλαχθούν οι ερ-
γάτες και οι κάτοικοι στο σημείο που μας επέ-
τρεπε να λάβουμε ως τοπική αρχή. 
Οπως βλέπουμε δεν ήταν εύκολο να πείσουμε 
τον λαό να λάβει τα μέτρα του αφού πολλοί πολι-
τικοί δεν το πήραν ως κάτι το αναγκαίο ή σοβαρό 
και αναφέρομαι στο τι γινόταν πριν λιγότερο από 
ένα μήνα. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη ανεγκέ-
φαλοι, “ξεροτζιέφαλοι” που δεν λένε να συμμορ-
φωθούν. Τα δημόσια πάρκα έχουν κλείσει αλλά 
μαζεύονται ακόμη μέχρι και τους είκοσι μαζί, που 
αν συνεχίσει η κατάσταση αυτή θα λάβουν οι αρ-
χές αυστηρότερα μέτρα με βαρετά προστίματα 
σε όσους παραβαίνουν τις εντολές είτε της κυ-
βέρνησης είτε των τοπικών και ειδικών αρχών. 
Πρόληψη καλύτερη από την θεραπεία 
Προσωπικά είμαι σε κατ’ οίκο περιορισμό για 2 
περίπου εβδομάδες γιατί πάντα έλεγα και πί-
στευα, ότι η πρόληψη είναι χίλιες φορές καλύτερη 
από τη θεραπεία. 
Το είχα προαναφέρει ότι ίσως να διαρκέσει για 
18 μήνες, και πολύ φοβάμε προς τα εκεί κατευ-
θυνόμαστε. 
Όλες οι συναντήσεις στα δημαρχεία έχουν ανα-
βληθεί και έχουν αντικατασταθεί με το σύστημα 
“teleconference’’ τηλεδιάσκεψη. 
Μόνο οι συναντήσεις πολεοδομίας θα λαμβάνουν 
μέρος κεκλεισμένων των θυρών. 
Κατ’οίκο περιορισμός, θα θυμούνται οι πα-
λαιότεροι το 1955/59 
Την τελευταία φορά που μας ανάγκασαν να είμα-

στε σε κατ’οίκο περιορισμό 
ήταν κατά την περίοδο του 
απελευθερωτικού αγώνα 
1955/59, όπου οι Αγγλοι κή-
ρυσσαν Curfew στην Κύπρο 
χωρίς καμία προειδοποί-
ηση, αλλά τουλάχιστον ήταν 
μία η και δύο μέρες από ότι 
θυμάμαι. 
Το κακό όμως οι Αγγλοι 
στρατιώτες παραμόνευαν 
σε κάθε γειτονία για να μην βγούμε ούτε στα 
μπαλκόνια η ταράτσες και αν σε έβλεπαν θα εφώ-
ναζαν “get downgoback”. Αυτή ήταν μία παρα-
βίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την γνώμη 
μου. 
Κατ’οίκο περιορισμός στα σημερινά δεδομένα εί-
ναι μία ευκαιρία (και ας μας έλειπε που μας δίδετε 
κάτω από αυτές τις τραγικές συνθήκες) να επα-
νεξετάσουμε τι κάναμε τους τελευταίους μήνες τι 
χρειάζεται να γίνει, και πράγματα που έπρεπε να 
κάνουμε και δεν είχαμε καιρό, να διαβάσουμε το 
βιβλίο που λέγαμε να διαβάσουμε η να το τελει-
ώσουμε, λίγο καθάρισμα στη αποθήκη) και αν 
συνεχίσουν να μας επιτρέπουν να πηγαίνουμε 
στα allotment για φυτεύσουμε κανένα δένδρο η 
φυτά, και όσοι εργάζονται από σπίτι να τους δίδετε 
η ευκαιρία να είναι ποιο κοντά στη οικογένεια 
τους. Χρειάζετε πειθαρχεία και αίσθημα υπευθυ-
νότητας για τους άλλους και για μας και τις οικο-
γένειες μας. 
Χρειάζονται προσωπικές θυσίες για να νική-
σουμε. 
Οι συνθήκες δεν το ευνοούν να είμαστε με τα εγ-
γόνια μας και αυτό είναι κάπως βαρετό να το ανε-
χθεί κανείς που έχει εγγόνια. 
Θυσίες πρέπει να γίνουν και θα γίνουν είτε το θέ-
λουμε είτε όχι, εάν επιθυμούμε να διώξουμε και 
εξαλείψουμε το κακό μια και πάντα. 
Θα αλλάξει, εάν όχι ακόμη  
 η ρουτίνα και ο τρόπος της ζωής μας δεν άλλαξε 
ακόμη, και πρέπει είτε το θέλουμε είτε όχι να προ-
σαρμοσθούμε στο νέο τρόπο ζωής που εύχομαι 
να είναι σε ένα βαθμό κάπως προσωρινό η έως 
ότου εξαφανισθεί εντελώς η φοβέρα. 
Ουδέν κακό αμιγές καλού 
Τα σημερινά δεδομένα ίσως να έφερε κοινότητες 
να εργάζονται με ομόνοια και συλλογικότητα κάτι 
που δυστυχώς είχε σχεδόν εξαφανισθεί τα τελευ-
ταία χρόνια. Ίσως να μας έκανε να καταλάβουμε 
τι θα πει ελευθερία, και πολλά πράγματα που μέ-
χρι σήμερα δεν τα παίρναμε καν στα σοβαρά. Οι 
ελλείψεις τροφίμων και ο αγώνας να αγοράσουμε 
τα ποιο αναγκαία έγιναν πλέον αντικείμενα πο-
λυτελείας, που προηγουμένως τα θεωρούσαμε 
δεδομένα. 
Στις δύσκολες αυτές στιγμές εργαζόμεθα από 
σπίτι (και τα δημαρχεία και άλλα δημόσια γραφεία 
η και υπηρεσίες θα είναι κλειστά όπως βιβλιοθή-
κες δημόσια πάρκα κτλ). Ένας ορισμένος αριθμός 
δημοσίων υπαλλήλων θα εργάζεται για τον συ-
ντονισμό υπηρεσιών από σπίτι και εάν υπάρχουν 
άτομα που κατοικούν στο Enfield και έχουν κά-
ποια ερώτηση ή και πρόβλημα που αφορά το δη-
μαρχείο Ενφιλτ, παρακαλώ ας μου τηλεφωνή-
σουν στο 07943698925 η να στείλουν email στο 
Cllr.george.savva@enfield.gov.uk.
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Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του  
Στέλιου Καζαντζίδη  πριν 36 χρόνια 
  Ύστερα από την ευγενή παραχώρηση της αί-

θουσας του θεάτρου από τον Διευθυντή του Κυ-
πριακού Κοινοτικού Κέντρου, Γουντ Γκρην, Χρι-
στόδουλο Στυλιανού, πραγματοποιήθηκε, πριν 
36 χρόνια, εκδήλωση με ομιλίες και καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα με θέμα «Ελληνική μουσική και τρα-
γούδι», που οργάνωσε η «Καλλιτεχνική Πολιτι-
στική Κίνηση» με επικεφαλής τον μουσικοσυν-
θέτη Πανίκο Βύρωνος. Μέλος της εν λόγω 
Κίνησης ήμουν και εγώ.  

 Οι παρευρεθέντες είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν και εξαιρετικά κομμάτια, που έπαιξε στο 
πιάνο ο διεθνούς φήμης Κύπριος συνθέτης και 
πιανίστας, Χριστόδουλος Γεωργιάδης. 

Αμέσως μετά το σύντομο καλωσόρισμα  του 
Κώστα Πατρινού,  μίλησε ο αείμνηστος στιχουρ-
γός, συνθέτης και τραγουδιστής Μανώλης Ρα-
σούλης, ο οποίος εκείνο το διάστημα πραγματο-
ποιούσε σύντομη επίσκεψη στο Λονδίνο. 

Θέμα της ομιλίας του "Το λαϊκό τραγούδι σή-
μερα" 

Διαλεκτική ταξική ήταν η προσέγγισή του. 
Στον επίλογο της μεστής ομιλίας του, ο Ρασού-

λης μίλησε για τους αγώνες του Καζαντζίδη και  
κάλεσε την παροικία να 
υποστηρίξει το δίκαιο 
αίτημά του για αποδέ-
σμευση από τη δισκο-
γραφική εταιρεία «Μί-
νως Μάτσας και Υιός» 
τη μεγαλύτερη τότε 
στην Ελλάδα. 

Ακολούθησαν ερωτή-
σεις και συζήτηση. 

 Ειρήσθω εν πα-
ρόδω, κατά τη διάρκεια 
της καταραμένης χου-
ντικής επταετίας, οι νε-
αροί τότε Πατρινός και 
Ρασούλης, αυτοεξόρι-
στοι στο Λονδίνο, είχαν 
αναπτύξει έντονη αγω-
νιστική  δράση σε ερ-
γοστάσια κατασκευής 
φορεμάτων, όπου ήταν 
απλοί εργάτες, σε φοι-
τητικούς συλλόγους, 
στο συνδικαλιστικό κί-
νημα και αλλού. Ο Πα-
τρινός είχε ασχοληθεί 
και με τους μουσικούς 
της παροικίας και είχε 
κάνει  διάφορες προ-
σπάθειες για να τους 
οργανώσει. 

Μετά την  αναφερ-
θείσα πιο πάνω εκδή-
λωση στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο, ο Πατρινός πήρε μια αποκλει-
στική συνέντευξη από τον Στέλιο Καζαντζίδη, την 
οποία είχαν διευθετήσει δύο Κύπριοι πάροικοι, 
λάτρεις και φίλοι του αξεπέραστου λαϊκού βάρ-
δου.τα αδέλφια Γιώργος Μάμας, μουσικός, και 
Μιχάλης Πούλλος, διοργανωτής καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων. 

Η συνέντευξη που πήρε ο Πατρινός από τον  
Καζαντζίδη μεταδόθηκε από το Ελληνικό Ραδιό-
φωνο Λονδίνου London Greek Radio(LGR)λίγο 
πριν δοθεί  ραδιοφωνική άδεια στο  σταθμό. 

Τη συνέντευξη ακολούθησαν συζητήσεις που 
κατέληξαν στη σύσταση «Επιτροπής Συμπαρά-
στασης στον Στέλιο Καζαντζίδη» που ανέπτυξε 
πλούσια δράση στο Λονδίνο στο Μπέρμιγχαμ και 
σε  άλλες βρετανικές πόλεις. 

Συνεδριάζαμε στο καφενείο του Νίκου Κώστα 
στη Σέβεν Σίστερς Ρόουντ, Βόρειο Λονδίνο. Εκεί 
ήταν το Επιτελείο μας! 

Αξίζει να δούμε παρακάτω κάποια πράγματα 
που είχε πει στον Πατρινό ο Καζαντζίδης,ο 
οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε στις 14 Σε-
πτεμβρίου 2001 ύστερα από άνιση μάχη με τον 
καρκίνο, σε ηλικία 70 χρονών.  

Λοιπόν, συνέντευξη του Καζαντζίδη πριν 36 
χρόνια:  

« ■Πατρινός: Με τι ασχολείσαι και τι σχέδια 
έχεις για το μέλλον; 

●KΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ: Από τότε που έπαυσα να τρα-
γουδάω όπως ξέρεις κι όπως το ξέρουν πολλοί 
φίλοι, ψαρεύω. Δεν υπάρχει δραστηριότητα επαγ-
γελματική, είμαστε σε αδράνεια που λέμε. 

Με ανάγκασαν σε αδράνεια.. 
■Πατρινός: Υπάρχει πιθανότητα νάρθεις εδώ 

στο Λονδίνο κάποτε;  
●ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ: Δεν φαντάζεσαι πόσο θά’θελα 

να βρεθώ – πάρα πολύ – εκεί κοντά σας. Είναι 
χρόνων η ιστορία αυτή. Με το κυπριακό στοιχείο 
εμένα με δένουν πάρα πολλά. Πολλά παιδιά απ’ 

το Λονδίνο, που πέρνα-
γαν από εδώ για να πάνε 
στην Κύπρο ή απ’την 
Κύπρο που πέρναγαν 
για να πάνε στο Λονδίνο, 
η βραδυά που μένανε 
για να διασκεδάσουν 
ήταν νά’ρθουν να δουν 
τον Καζαντζίδη... απ’ ό,τι 
τουλάχιστον θυμάμαι και 
είχα γνωρίσει πάρα 
πολλά παιδιά, μιλάμε για 
εκατοντάδες φωτογραφίες. 
Έχω πάρα πολλούς φί-
λους.Και πολλούς κουμπάρους. 

Για να δούμε αν θα το κάνω το ταξιδάκι. 
■ Πατρινός: Θα χαρούμε πάρα πολύ εδώ εμείς, 

σαν παροικία που είμαστε, δηλαδή όλος ο κό-
σμος θέλω να πω. 

● ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ: Νομίζω πως άλλος λαός 
απ’ τον κυπριακό ν’ αγαπάει τόσο πολύ τον Κα-
ζαντζίδη δεν υπάρχει, το έχω δει, το έχω ζήσει 
ας πούμε, γιατί πήγα και στην Αμερική και κά-
θισα ενάμιση χρόνο. Δεν λέω, μ’ αγαπούν οι ξε-

νιτεμένοι Έλληνες, 
αλλά η αγάπη του 
Έλληνα της Κύπρου 
είναι άλλο πράγμα. 
Δεν μετριέται με τί-
ποτα. 
  ■ Πατρινός: Πάρα 
πολλοί συμπατριώτες 
έχουμε σκοπό να δη-
μιουργήσουμε εδώ 
μια επιτροπή συμπα-
ράστασης προς 
εσένα, με σκοπό να 
βοηθήσουμε να απο-
δεσμευθείς απ’ τα λε-
γόμενα συμβόλαια 
που σε κρατάνε αλυ-
σοδεμένο. 
  ● ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ: 
Κοίταξε να δεις, αυτά 
γινόντουσαν και πα-
λιά και γίνονται σε 
χώρες που υπάρχουν 
καταπιεσμένα πρό-
σωπα που αγαπήθη-
καν απ’ τον κόσμο. 
 ■Πατρινός: Πού βρί-
σκεται σήμερα το 
λαϊκό τραγούδι; 
 ●ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ: Για 
μένα είναι προσβλη-
τικό να κρύβονται 
πίσω απ’ τη λέξη 

λαϊκό τραγούδι.Δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι πια. 
Αυτό που υπάρχει μιλάει για χίλια δυο πρά-
γματα, μονάχα για τα προβλήματα του λαού δεν 
μιλάει. Τώρα μιλάνε για καψουρέματα, για γκό-
μενες, για σπασίματα, όλα αυτά τα γνωστά που 
ξέρουμε.» 

  Καθώς γράφω το παρόν κείμενο, στο μυαλό 
μου έρχεται μια από τις  τηλεοπτικές εκπομπές  
του Ραδιοφωνικού  Ιδρύματος Κύπρου(ΡΙΚ)με 
παρουσιαστή τον εξ Ελλάδας ηθοποιό  Αχιλλέα 
Γραματικόπουλο «Στο καφέ του χαμένου χρόνου» 
οι εκπομπές. 

Στη συγκεκριμένη εκπομπή  που έρχεται ζω-
ντανά στο μυαλό  μου, έγιναν πολλές  αναφορές 
στον Καζαντζίδη και ερμηνεύτηκαν  τραγούδια, 
που έγιναν επιτυχίες με τη φωνή του Καζαντζίδη 
όπως «Το αγριολούλουδο», «Το δικό μου αμάρ-
τημα», κ.ά. 

  Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στον Κύπριο 
λαϊκό τραγουδιστή Περικλή, με φιλοξενούμενους, 
εκτός από τον Περικλή και τους μουσικούς του, 
τον δημοσιογράφο τηλεπαρουσιαστή Παύλο 
Παύλου, τον δημοσιογράφο και δάσκαλο Γιώργο 
Σέρτη και τον μουσικό Λεύκο Χρίστου. Ο οικοδε-
σπότης Γραμματικόπουλος  και οι τρεις καλεσμέ-
νοι του είπαν ότι ο Περικλής είναι για την Κύπρο 
ό,τι και ο Καζαντζίδης για την Ελλάδα. Μάλιστα 
ο Λεύκος Χρίστου, που ξεκίνησε την καριέρα του 
ως ροκάς και εξακολουθεί να είναι ροκάς, είπε 
ότι γνώρισε και αγάπησε τον λαϊκό τραγούδι όταν 
άκουσε το «Υπάρχω» από τον Περικλή στο Κέ-
ντρο, «Νεράιδα». 

Ο Περικλής τραγούδησε ανεπανάληπτα σουξέ 
που τα "σφράγισε" με την αξεπέραστη απέραντη 
φωνή του ο καλύτερος ίσως λυρικός βαρύτονος 
όλων των εποχών Στέλιος  Καζαντζίδης.  

ΥΓ Ο φίλος Περικλής από το χωριό Άρσος της  
επαρχίας Λεμεσού έχει τραγουδήσει και στο Λον-
δίνο αφιλοκερδώς για κοινωφελείς σκοπούς.

του 
Βασίλη Κωστή 

Προσαρμογή στις Νέες Ρουτίνες και νέος 
 τρόπος ζωής στο αγώνα ενάντια στον Covic-19

του  
Γιώργου Σάββα
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T
ιμούμε σήμερα, κάτω από πολύ δύσκολες 
και πρωτόγνωρες συνθήκες και υπό κατ’ οί-
κον περιορισμό, τις κορυφαίες εθνικές επε-

τείους του ελληνισμού που σημάδεψαν τη νεώτερη 
ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου. Η 25 Μαρ-
τίου 1821 αποτελεί την κορυφαία και τη πιο λα-
μπρή  στιγμή της ιστορίας μας που δεν την κυ-
βερνά  η λογική, αλλά ο ενθουσιασμός, το πάθος 
και η αγάπη για την ελευθερία. Η 1η Απριλίου 
1955, αποτελεί την αποθέωση του παράτολμου 
ηρωισμού όταν, μια χούφτα αμούστακα παλλη-
κάρια της Κύπρου, έγραψαν με απαράγραπτο 
θάρρος και και ηρωισμό το ηρωικό έπος της ΕΟΚΑ 
1955-1959, στους κάμπους  στα βουνά και στα 
λαγκάδια της δουλωμέ 

Η ανθρωπότητα ζει σήμερα πρωτοφανείς κα-
ταστάσεις. Η πανδημία του κορωνοϊού ξαπλώθηκε  
σχεδόν σε όλες τις χώρες. Τα κρούσματα είναι 
ήδη εκατοντάδες χιλιάδες. Οι ηγέτες των περισ-
σοτέρων χωρών του κόσμου δυστυχώς  αποδεί-
χθηκαν  αναποφάσιστοι, υποτίμησαν τον κίνδυνο 
του ιού και δεν έλαβαν έγκαιρα προστατευτικά μέ-
τρα. Όταν η ανθρωπότητα θα εξέλθει νικήτρια και 
από αυτήν τη θανατηφόρα πανδημία, προσβλέ-
πουμε ότι όλοι οι ηγέτες θα επιδιώξουν μια πα-
γκόσμια αλληλεγγύη, αλληλοενημέρωση  και συ-
νεργασία κρατών και λαών, πάνω στην οποία να 
κτίσουν τις μελλοντικές δράσεις και ενέργειές τους,  
οι οποίες θα έχουν τεράστιες και απρόβλεπτες οι-
κονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πε-
ριβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις  

 Υπέρτατο καθήκον όλων μας είναι να γιορτά-
ζουμε τις εθνικές μας επετείους για να  θυμού-

μαστε  και να τιμούμε όλους εκείνους που πολέ-
μησαν και θυσιάστηκαν, για την ελευθερία και τη 
δημοκρατία ή ανέβηκαν αγέρωχοι στην αγχόνη 
για την απελευθέρωση της πατρίδας και για να 
αντλήσουμε από το μεγαλείο της ψυχής και του 
ηρωισμού που μας έχουν αφήσει ως ιερή παρα-
καταθήκη. 

Ο αγώνας του 1821 φλόγισε τις καρδιές και συ-
γκίνησε την Ευρώπη με τον ηρωισμό και τα κα-
τορθώματα του. Την Ευρώπη που σήμερα δυστυ-
χώς παραμένει απαθής μπροστά στις τραγικές 
συνέπειες της εισβολής και της κατοχής της Κύ-
πρου. . Η μέρα που περίμεναν 400 χρόνια οι 
σκλαβωμένοι Έλληνες, έφτασε, όταν ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της επανά-
στασης στην Αγία Λαύρα και οι αγωνιστές έδωσαν 
φοβερό και όρκο ιερό «Ελευθερία ή Θάνατος». 
Απ΄ άκρη σ΄ άκρη του ελληνισμού, από το Σούλι 
και την Μακεδονία ως το Μοριά  και την Κρήτη, 
από την Πόλη και τον Πόντο, ως την Κύπρο και 
τα Δωδεκάνησα, ξεσηκώθηκε το υποδουλωμένο 
γένος. Το σύνθημα του αγώνα σκορπίστηκε σ’ολό-
κληρη τη σκλαβωμένη Ελλάδα. Και τότε όλοι, 
άντρες, γυναίκες, γέροντες και παιδιά έλαβαν μέ-
ρος στη μεγάλη εξέγερση για λευτεριά. 

Ονόματα πολύ τραγουδημένα και ονόματα 
άγνωστα που χάνονται μέσα στα βάθη της ιστο-
ρίας. Η επανάσταση φούντωσε, ξαπλώθηκε σε 
στεριά και θάλασσα. Και το όραμα της λευτεριάς 
το άπιαστο, το σήκωσαν μορφές αγέρωχες, γνή-
σια τέκνα της ελληνικής λεβεντιάς, βράχοι υψηλοί, 
με απίστευτη ανδρειοσύνη. Ο Κολοκοτρώνης στο 
Μοριά, ο Παπαφλέσσας στο Μανιάκι, ο Διάκος 
στην Αλαμάνα, ο Ανδρούτσος στο Χάνι της Γρα-
βιάς.  

Και η στρατιά των ηρώων του αγώνα μεγά-
λωνε... Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μπουμπουλίνα, 
Κανάρης, Μαντώ Μαυρογένους, Μπότσαρης...  
Χίος... Ψαρά... Μεσολόγγι... Το Μεσολόγγι πού 
έγινε το σύμβολο της επανάστασης. Πείνασε, χτυ-
πήθηκε, μα ποτέ δε λύγισε. Έγινε ατσάλινος πύρ-
γος, με γρανιτένια θέληση ενάντια στην τυραννία. 
Κι΄ ο χορός του Ζαλόγγου των γενναίων Σουλιω-
τισσών, αποτέλεσε πράξη υπέρτατης θυσίας και 
έχει παραμείνει ένας και μοναδικός στην παγκό-
σμια ιστορία., ο τόπος που γέννησε την ιδέα της 
λευτεριάς. 

Η θυσία και ο ηρωϊσμός του ελληνικού λαού 
γονάτισε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. και ξε-
πρόβαλε η ευλογημένη ώρα που η ελευθερία γύ-
ρισε στο δουλωμένο γένος των Ελλήνων. Μα οι 
Μεγάλες Δυνάμεις που ρύθμιζαν τότε τις τύχες 
των λαών, αποφάσισαν μόνο την απελευθέρωση 
της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και με-
ρικών νησιών. Και πάλιν όμως έμεναν σκλαβω-
μένα ελληνικά χώματα. Μεταξύ αυτών ήταν και η 
Κύπρος μας, που βάραινε στο σβέρκο της,  ο 
σκληρός  ο βρετανικός,  αποικιοκρατικός ζυγός. 

Και την αυγή της 1ης του Απρίλη του 1955, 
ακούστηκε στις πόλεις και στα χωριά της Κύπρου,  
το εγερτήριο σάλπισμα της ΕΟΚΑ με αρχηγούς 
το  Διγενή και  το Μακάριο Οι γενναίοι μαχητές 
της Ε.Ο.Κ.Α., γνήσιοι απόγονοι της στρατιάς των 
ηρώων του 21, άδραξαν τα όπλα και ρίχτηκαν 
στην πάλη για Λευτεριά ή Θάνατο. Ο Άγγλος δυ-
νάστης γέμισε την μικρή επαναστατημένη Κύπρο, 
με στρατόπεδα συγκέντρωσης, με κρατητήρια, 
βασανιστήρια και αγχόνες. Τα αμούστακα παλλη-
κάρια της Κύπρου περιφρόνησαν τους πάνοπλους 
Άγγλους στρατιώτες, αγνόησαν τις συλλήψεις, τα 
βασανιστήρια, τις ανατινάξεις των σπιτιών και τις 
φυλακίσεις χωρίς δίκες. 

Ο Μαχαιράς, το Δίκωμο, ο Αχυρώνας, οι ιστο-
ρικές μάχες στα βουνά και τους κάμπους, έγιναν 
αντάξιες  με  τη Γραβιά, το Κούγκι, την Αλαμάνα. 
Τα παιδιά της Κύπρου οδηγούνταν στις αγχόνες, 
τραγουδώντας  Ανέβηκαν σκαλί-σκαλί την αθα-
νασία και μπήκαν στην αιωνιότητα από την πόρτα 
που μπαίνουν οι μεγάλες και φωτεινές μορφές 
της ανθρωπότητας. Καραολής, Δημητρίου,  Πα-
τάτσος, Ζάκος, Μιχαήλ  Κουτσόφτας  Παναγίδης, 
Μυρομμάτης,  και Παλληκαρίδης   τα αγνά παλι-
κάρια του κυπριακού λαού, οι ήρωες μας του 
Έπους του 1955, έδωσαν τη ζωή τους για τη δη-
μοκρατία και  την ελευθερία  της Κύπρου. 

Όμως, το μαύρο Ιούλη και Αύγουστο του 1974 
όταν ο Αττίλας κατακτητής βεβήλωνε τα χώματα 
μας, οι ήρωες μας πέθαιναν για δεύτερη φορά. 

Για 45 χρόνια, οι τραγικές συνέπειες της τουρ-
κικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής πα-
ραμένουν αναλλοίωτες: Οι χιλιάδες νεκροί, οι πρό-
σφυγες, οι αγνοούμενοι, οι εγκλωβισμένοι, η 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών του κυπριακού λαού απο-

τελούν τα αδιάσειστα τεκμήρια της συνεχιζόμε-
νης διεθνούς παρανομίας εις βάρος της Κύπρου  
Με  ενότητα και ομοψυχία, όλοι μαζί , θα εκπλη-
ρώσουμε το χρέος μας,  όχι μόνο να προασπί-
σουμε την ελευθερία που μας κληροδότησαν οι 
ηρωικοί πρόγονοι μας, αλλά και να την ολοκλη-
ρώσουμε, για να φανούμε αντάξιοι των θυσιών 
τους και της ιστορίας μας...  

Αυτές τις μέρες  βιώνουμε όλοι μια καθοριστική 
περίοδο της παγκόσμιας κρίσης με την πανδημία 
του κορονοϊού να απειλεί όλη την υφήλιο. Όλα τα 
αγαθά που απολαμβάνουμε σήμερα σαν πολίτες 
δυο σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών οφείλονται, 
κατά κύριο λόγο στους αγώνες και στις θυσίες 
των ηρωικών μορφών του 1821 και 1955. Στα 
χρόνια μπροστά μας θα έχουμε πολλές προκλή-
σεις με κορυφαία τη μάχη κατά του κορονοϊού την 
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και την 
απαλλαγή του τόπου μας από την τουρκική κα-
τοχή. Η κατοχική δύναμη παραμένει μια πολύ 
ισχυρή χώρα, η οποία δεν επιθυμεί να δει τα στρα-
τηγικά της συμφέροντα στην Κύπρο να διαταράσ-
σονται.  Εμείς έχουμε στο πλευρό μας το δίκαιο, 
τις τρισχιλιετείς ρίζες  και τις  παραδόσεις μας. 

Με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης,  θα ενισχύ-
σουμε και θα συμπαρασταθούμε σε ‘όλες  τις απο-
φάσεις και ενέργειες του προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη για να εξαλειφθεί 
ο κορονοϊός και στους αγώνες του  για  εξεύρεση  
λύσης του Κυπριακού, που θα τερματίζει την τουρ-
κική κατοχή και τα επεμβατικά δικαιώματα και θα 
διασφαλίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα τόσο 
των Ελληνοκυπρίων όσο και των Τουρκοκυπρίων 
και θα φέρει παντοτινή  ειρήνη, αρμονική συμ-
βίωση, πρόοδο και ευημερία όλων των νόμιμων 
κατοίκων της Κύπρου σε καθεστώς δημοκρατίας, 
ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η 25η Μαρτίου 1821 και η 1η Απριλίου 1955 
αποτελούν φωτεινό  και ταυτόχρονα καθοδηγητικό 
φάρο στη μακραίωνη ιστορία και αγώνες του 
Έθνους μας. Αυτούς τους αγώνες θα συνεχίσουμε 
για την επανένωση της Κύπρου, για να  δικαιώ-
σαμε τη θυσία όλων αυτών των ηρώων. 

Τιμή και δόξα σε όσους έδωσαν τη ζωή τους 
για την ελευθερία και τη δημοκρατία.  

 
                1 Απριλίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
Η.Β ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ 
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Η παγκόσμια 
μέρα αυτισμού 
κα θ ι ε ρ ώ θ η κ ε 
από τις 18 Δε-
κεμβρίου 2007 
μετά από από-
φαση της γενι-
κής συνέλευσης 
του ΟΗΕ και 
πρωτοβουλ ία 
της Μοζά Μπιντ 
Νασέρ Αλ-Μισ-
νέντ και γιορτά-
ζεται κάθε 
χρόνο στις 2 
Απριλίου.  
Σκοπός της 
ύπαρξης μιας 
τέτοιας μέρας εί-
ναι να ενημερώ-

σει την παγκόσμια κοινή γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που 
πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην 
κοινωνία. Περισσότερο είναι αφιερωμένη στο παιδί με αυτισμό. 
Είναι μια πραγματικότητα που όλοι φοβόμαστε καθώς η πάθηση 
αυτή έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Ερευνες δείχνουν 
πως περίπου 1 στα 150 παιδιά είναι αυτιστικό. 
Ετυμολογικά ο όρος «αυτισμός» προέρχεται από την λέξη «εαυτός» 
και δηλώνει της απομόνωση ενός ατόμου από τον εαυτό του.  Ο 
αυτισμός είναι μια εκ γενετής  νευροαναπτυξιακή πάθηση που εμ-
φανίζεται σταδιακά κατά την ανάπτυξη. Κυριά χαρακτηρίστηκα του 
αποτελούν οι μειωμένες κοινωνικές ικανότητες και οι ελλείψεις σε 
αρκετούς τομείς της ομαλής ανάπτυξης του ατόμου. Ο αυτισμός 
είναι μια σύνθετη διαταραχή με μια καθιερωμένη γενετική βάση, 
δηλαδή σοβαρός παράγοντας για την εμφάνισή του είναι η κληρο-
νομικότητα.  
 Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία οργανώσεων γονέων με αυτισμό Au-
tism-Europe,  σε συνέδριό της που έλαβε χώρα στη Χάγη στις 10 
Μαΐου του 1992, ψήφισε το Χάρτη των Δικαιωμάτων των ατόμων 
με αυτισμό. Ακολούθως, στις 9 Μαΐου του 1996, μετά από πιέσεις 
της ομοσπονδίας γονέων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέγραψε 
τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αυτισμό.  
Κύριος στόχος της διακήρυξη αυτής είναι να τονίσει ότι τα άτομα 
με αυτισμό πρέπει να έχουν τα ίδια βασικά δικαιώματα που απο-
λαμβάνουν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλ-
λων, κάποια από τα κύρια δικαιώματα που υιοθετήθηκαν και υπο-
γράφτηκαν είναι:  
1. Το δικαίωμα των ατόμων με αυτισμό να ζουν μια ανεξάρτητη και 
ολοκληρωμένη ζωή αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητές τους. 
2. Το δικαίωμα τους για προσιτή, εξατομικευμένη και κατάλληλη 
εκπαίδευση. 
3. Το δικαίωμα τους να συμμετέχουν στις αποφάσεις που καθορί-
ζουν το μέλλον τους. Οι επιθυμίες τους πρέπει να αναγνωρίζονται 
και να γίνονται σεβαστές. 
Με την σειρά μας, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά έχει χρέος να 
σέβεται και να αποδέχεται τον κάθε συνάνθρωπο του με ανεκτικό-
τητα στις ιδιαιτερότητές του.  
Με αγάπη και κατανόηση μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί με 
το να αγκαλιάζουμε την κάθε προσπάθεια των συνανθρώπων μας 
με αυτισμό στον αγώνα τους για την διεκδίκηση μιας φυσιολογικής 
ζωής. Τέλος, ο καθένας πρέπει να λάβει το μήνυμα πως ο κάθε άν-
θρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζεται, να μορφώνεται, να διεκδικεί 
το μέλλον του, να εργάζεται, να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και 
να προσπαθεί για το καλύτερο. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα 
στο να ζει και όλοι μας υποχρέωση στο να το αποδεχόμαστε και να 
υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα μας αλλά και των γύρω μας κα-
θημερινά.   
                       
                        Kάλλια Αριστείδου 

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού 

Σήμερα, ο Δη-
μήτρης Μη-
τροπάνος εάν 
ζούσε θα συ-
μπλήρωνε το 
εβδομηκοστό-
δεύτερο έτος 
της ηλικίας 
του. 
Ο Δημήτρης 
Μητροπάνος 
γεννήθηκε 
στην Αγία 
Μονή, μία συ-
νοικία των 
Τρικάλων από 
την οποία κα-
ταγόταν η μη-
τέρα του, στις 
2 Απριλίου 
1948. 

Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του 
χρόνια. Μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε σκοτωθεί στον Εμφύλιο 
Πόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα το οποίο έλεγε πως ζει στην Ρου-
μανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα χωριό της Καρδίτσας, 
το Καππά. 
Από μικρός δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθήσει τα οικονομικά 
της οικογένειάς του. Πρώτα ως σερβιτόρος στην ταβέρνα του θείου 
του και ύστερα στις κορδέλες κοπής ξύλων. Μετά την τρίτη Γυμνα-
σίου, το 1964, μετέβη στην Αθήνα να ζήσει με τον θείο του στην 
οδό Αχαρνών. Προτού τελειώσει το Γυμνάσιο άρχισε να εργάζεται 
ως τραγουδιστής. 
Παράλληλα, οργανώθηκε στη Νεολαία των Λαμπράκηδων, καθώς 
είχε ήδη πολιτικοποιηθεί από νωρίς, δεχόμενος μάλιστα απειλές 
ότι δε θα τον άφηναν να σπουδάσει λόγω των αριστερών του κα-
ταβολών. 
Στην ίδια ηλικία, έπειτα από παρότρυνση του Γρηγόρη Μπιθικώτση, 
τον οποίο γνώρισε σε μία συγκέντρωση της εταιρίας του θείου 
του, στην οποία τραγούδησε, ο Δημήτρης Μητροπάνος επισκέ-
φτηκε την «Columbia». 
Εκεί ο Τάκης Λαμπρόπουλος του γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα, 
δίπλα στον οποίο θα δουλέψει στα «Ξημερώματα». Τον Ζαμπέτα 
τον μνημονεύει ως μεγάλο του δάσκαλο και δεύτερο πατέρα. 
Ο Γιώργος Ζαμπέτας στο κέντρο, αριστερά του η Μανταλένα και 
τέρμα δεξιά ο νεαρός τότε Δημήτρης Μητροπάνος. 
Όπως έχει δηλώσει ο Δημήτρης Μητροπάνος: «Ο Ζαμπέτας είναι 
ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να 
περιμένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι 
πήρα και κάτι έδωσα». 
Το 1966, συναντάται τυχαία για πρώτη φόρα με τον Μίκη Θεοδω-
ράκη και ερμηνεύει, στη θέση άλλου καλλιτέχνη που τότε ασθε-
νούσε, μέρη από τη «Ρωμιοσύνη» και το «Άξιον Εστί» σε μία σειρά 
συναυλιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Το 1967, ο Δημήτρης Μητροπάνος ηχογραφεί τον πρώτο του 45άρη 
δίσκο, με το τραγούδι «Θεσσαλονίκη», σε μουσική Γιώργου Ζα-
μπέτα και στίχους Ηλία Ηλιόπουλου. 
Είχε προηγηθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού «Χαμένη Πασχα-
λιά», με τη μουσική του Βασίλη Κουμπή και στίχους του Δημήτρη 
Ιατρόπουλου, το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και εξα-
φανίστηκε τελείως. 
Στις 17 Απριλίου 2012, ο Δημήτρης Μητροπάνος, μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο και εμετούς. Εκεί εμ-
φάνισε πνευμονικό οίδημα και μεταφέρθηκε στην Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή στις 11:00 
το πρωί, σε ηλικία 64 ετών, αφήνοντας παρακαταθήκη έργα υψηλής 
ποιότητας αλλά και μεγάλης απήχησης στην ελληνική κοινωνία.

72 χρόνια από τη γέννηση 
του Δημήτρη Μητροπάνου

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1962 
από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, με την έναρξη της σεζόν του 
«Θεάτρου των Εθνών» στο Παρίσι και με το πρώτο μήνυμα να γρά-
φεται από τον Ζαν Κοκτώ. Έκτοτε, η Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου εορ-
τάζεται στις 27 Μαρτίου από την παγκόσμια θεατρική κοινότητα, εκ-
προσωπώντας μια ευκαιρία υπενθύμισης της ετερότητας αυτής της 
καλλιτεχνικής έκφρασης και προώθησης του αντίκτυπου που έχει 
στις σύγχρονες κοινωνίες. 
Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2020 
Shahid NADEEM, Πακιστάν (Θεατρικός συγγραφέας) 
Το Θέατρο ως Βωμός 
Στο τέλος μιας παράστασης ενός έργου για τον Ποιητή Σούφι Bulleh 
Shah από το Θέατρο Ajoka, ένας ηλικιωμένος άντρας συνοδευόμενος 
από ένα νεαρό αγόρι πλησίασε τον ηθοποιό που έπαιζε τον ρόλο του 
σπουδαίου Σούφι, «Ο εγγονός μου δεν είναι καλά, θα μπορούσατε 
σας παρακαλώ να τον ευλογήσετε;» Ο ηθοποιός εκπλάγηκε και είπε, 
«Δεν είμαι ο Bulleh Shah, είμαι απλώς ένας ηθοποιός που παίζει 
αυτόν τον ρόλο». Ο ηλικιωμένος είπε, «Γιε μου, δεν είσαι ηθοποιός, 
είσαι η μετενσάρκωση του Bulleh Shah, η Αβατάρα του». Αίφνης, 
μας αποκαλύφθηκε μια ολάκερη καινούρια έννοια του θεάτρου όπου 
ο ηθοποιός γίνεται η μετενσάρκωση του ρόλου που παίζει. 
Η εξερεύνηση ιστοριών όπως αυτής του Bulleh Shah, και υπάρχουν 
τόσες πολλές σε όλες τις κουλτούρες, μπορεί να αποτελέσει μια γέ-
φυρα μεταξύ μας, των θεατρικών δημιουργών και ενός ανεξοικείωτου 
αλλά ενθουσιώδους κοινού. Όταν ερμηνεύουμε στη σκηνή, ορισμένες 
φορές παρασυρόμαστε από τη δική μας φιλοσοφία για το θέατρο, 
από το ρόλο μας ως προάγγελοι της κοινωνικής αλλαγής και αφήνουμε 
πίσω μια μεγάλη μερίδα της μάζας. Στον κόσμο του σήμερα όπου η 
μισαλλοδοξία, το μίσος και η βία ακολουθούν ανοδική πορεία και ο 
πλανήτης μας βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην κλιματική καταστροφή, 
πρέπει να αναπληρώσουμε την πνευματική μας δύναμη. Πρέπει να 
καταπολεμήσουμε την απάθεια, το λήθαργο, την απαισιοδοξία, την 
απληστία και την αδιαφορία προς τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, 
προς τον πλανήτη πάνω στον οποίο ζούμε. Το θέατρο έχει ρόλο, 
έναν ευγενή ρόλο, στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση της ανθρω-
πότητας ώστε να ανυψώσει τον εαυτό της από αυτή την κατάβαση 
προς την άβυσσο. Μπορεί να ανυψώσει τη σκηνή, τον παραστατικό 
χώρο, σε κάτι ιερό. Στη Νότιο Ασία, οι καλλιτέχνες αγγίζουν με ευλάβεια 
το πάτωμα της σκηνής προτού πατήσουν πάνω σ’ αυτό, μια αρχαία 
παράδοση όπου το πνευματικό και το πολιτισμικό συνυφαίνονται. 
Είναι καιρός να ανακτήσουμε αυτή τη συμβιωτική σχέση μεταξύ καλ-
λιτέχνη και κοινού, παρελθόντος και μέλλοντος. 
Η θεατρική δημιουργία μπορεί να γίνει μια ιερή πράξη και οι ηθοποιοί 
μπορούν πράγματι να γίνουν οι αβατάρες των ρόλων που παίζουν. 
Το Θέατρο έχει τη δυνατότητα να καταστεί ένας βωμός και ο βωμός 
ένας παραστατικός χώρος.

Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου

Κάθε χρόνο την 1η Απριλίου αναβιώνει το έθιμο 
με τα αθώα ψέματα. Πρόκειται για μία παιγνιώδη 
συνήθεια των ανθρώπων, με παγκόσμια διά-
σταση. Το έθιμο έλκει την καταγωγή του από τη 
Δύση και ρίζες του ανιχνεύονται στους αρχαίους 
Κέλτες, οι οποίοι συνήθισαν την Πρωταπριλιά 
που καλυτέρευε ο καιρός να βγαίνουν για ψά-
ρεμα. Τις περισσότερες φορές γύριζαν με άδεια 
χέρια, αλλά οι ψεύτικες ιστορίες τους για μεγάλα 
ψάρια έδιναν κι έπαιρναν. 
Τον Μεσαίωνα, οι Γάλλοι γιόρταζαν την Πρωτο-
χρονιά την 1η Απριλίου, λόγω του Πάσχα. Το 
1560 ή 1564 ο βασιλιάς Κάρολος Θ' μετέθεσε 
την αρχή του έτους από την 1η Απριλίου στην 
1η Ιανουρίου για να συμβαδίζει η χώρα του ημε-
ρολογιακά με τις άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή 
δημιούργησε προβλήματα στον λαό, καθώς ό,τι 
έχει σχέση με την οργάνωση του χρόνου δημι-
ουργεί συναισθηματικές φορτίσεις και αντιδρά-
σεις. Όσοι, λοιπόν, από τους υπηκόους του βα-
σιλιά αποδέχτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή 
πείραζαν εκείνους που συνέχιζαν να τηρούν την 

παλιά πρωτοχρονιά (1η Απριλίου), λέγοντάς τους 
περιπαικτικά ψέματα ή κάνοντάς τους ψεύτικα 
πρωτοχρονιάτικα δώρα. 
Από τους Κέλτες και τους Γάλλους το έθιμο με-
ταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο, με προεξάρ-
χουσες τις εφημερίδες στις αρχές του 20ου αιώνα 
και στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρω-
σης, που συχνά μεταδίδουν πολύ επιτυχημένες 
ειδήσεις - φάρσες. 
Στον ελληνικό χώρο το έθιμο υπολογίζεται να 
έγινε γνωστό από την εποχή των Σταυροφοριών. 
Η συνήθεια να λένε ψέματα δεν είναι άγνωστη 
στην Ελλάδα. Μάλιστα, αποτελεί, όπως υποστη-
ρίζει ο λαογράφος Γεώργιος Μέγας, συνήθη μη-
χανισμό στην προσπάθεια εξασφάλισης της επι-
τυχίας μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου 
έργου, βάσει της αντίληψης ότι η ψευδολογία ξε-
γελά και εμποδίζει τις βλαπτικές δυνάμεις. Και 
το ψέμα της Πρωταπριλιάς είναι «ένα σκόπιμο 
ξεγέλασμα των βλαπτικών δυνάμεων που θα 
εμπόδιζαν την αγροτική παραγωγή», σύμφωνα 
με το λαογράφο Δημήτριο Λουκάτο.

Πρωταπριλιά: Το ιστορικό μιας ξεχωριστής ημέρας
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Η UEFA θέλει να γνωρίζει τις ομάδες που θα λάβουν μέρος στις 
διοργανώσεις της για την περίοδο 2020-2021 μέχρι τον Ιούλιο. 

Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής 

Συνομοσπονδίας, Μισέλ Ούβα, προσθέτοντας πως οι τοπικές 

Ομοσπονδίες θα ενημερωθούν σύντομα για το θέμα. 

«Κάθε Ομοσπονδία, από τις 55 που είναι μέλη της UEFA, έχει 

την ελευθερία να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα κριθεί το πρωτά-

θλημα σε συνεννόηση με την κάθε Λίγκα», δήλωσε αρχικά ο Ιταλός 

παράγοντας και πρόσθεσε: «Η UEFA θα ζητήσει τον Ιούλιο τη λίστα 

με τις ομάδες που έχουν προκριθεί για τις διασυλλογικές διοργα-

νώσεις της επόμενης σεζόν. Είτε τελικά ολοκληρώθηκε η σεζόν στα 

πρωταθλήματα είτε όχι, η UEFA, θα πρέπει να γνωρίζει τις ομάδες 

των επόμενων διοργανώσεων για να καταρτίσει το πλάνο της». 

Ο κ. Ούβα διευκρίνισε ότι η κάθε Ομοσπονδία είναι υπεύθυνη 

για να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κριθούν οι τίτλοι των 

διοργανώσεων της, καθώς και οι ομάδες που θα παραμείνουν ή 

θα υποβιβαστούν σε κάθε Κατηγορίας, όπως και για τυχόν άλλες 

εκκρεμότητες σε περίπτωση που η πανδημία του κορωνοϊού δεν 

επιτρέψει την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων στα γήπεδα.

«Τελεσίγραφο» για τις διοργανώσεις της UEFA Στις 23 Ιουλίου 2021 οριστικά η 
έναρξη των Ολυμπιακών του Τόκιο 

Είναι οριστικό, σύμφωνα με τα ιαπωνικά ΜΜΕ, ότι η  

ημερομηνία έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο είναι 

η 23η Ιουλίου, 2021. 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, τα οποία επικαλούνται τα 

ιαπωνικά ΜΜΕ, οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του 

Τόκιο και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισαν την 

 Δευτέρα (30/03) ότι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός που ήταν 

προγραμματισμένο να διεξαχθεί το φέτος καλοκαίρι από τις 24 

Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου, αλλά αναβλήθηκε λόγω της 

 πανδημίας του κορωνοϊού, θα ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2021 

και θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου.

Κατά 28% θα πέσει η αξία των  
ποδοσφαιριστών των Big-5 ευρωπαϊκών 

πρωταθλημάτων λόγω κορωνοϊού 

Κατά 28% κάτω θα είναι η αξία των συμβολαίων των ποδοσφαι-

ριστών στα πέντε μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, Αγ-

γλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία, αν δεν γίνουν αγώνες 

και δεν ανανεωθούν τα συμβόλαια ως τις 30 Ιουνίου. 

Αυτό καταδεικνύει μελέτη του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών 

Σπουδών (CIES), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, η οποία 

αναφέρει ότι η Πανδημία του κορωνοϊού έχει μεγάλη επίδραση 

στην ποδοσφαιρική βιομηχανία. 

Σε πραγματικούς αριθμούς, η μείωση της αξίας των ποδοσφαιρι-

στών των πέντε αυτών πρωταθλημάτων από 32,7 δις ευρώ, θα 

μειωθεί στα 23,4 δις. 

Το ύψος της μείωσης ποικίλει αναλόγως πολλών παραγόντων 

όπως η ηλικία των ποδοσφαιριστών, η διάρκεια των συμβο-

λαίων, η καριέρα τους και η απόδοση τους την τρέχουσα αγωνι-

στική περίοδο. Τις μεγαλύτερες απώλειες στις αξίες τους θα 

έχουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ποδοσφαιριστές, με μικρής διάρ-

κειας συμβόλαια που είχαν μικρή σχετική συμμετοχή τελευταίως. 

Ως παράδειγμα, η μελέτη αναφέρεται στον ποδοσφαιριστή της 

Γιουνάιτεντ Paul Pogba, ο οποίος από 65 εκατομμύρια ευρώ θα 

πέσει σε αξία στα 35.Όσον αφορά τις ομάδες, η γαλλική Μαρ-

σέιγ αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη μείωση σε αξία ποδο-

σφαιριστών, που θα φτάσει στο 38%.

 

Την παράταση της αναστολής των πρωταθλη-

μάτων ποδοσφαίρου Α’, Β’, Γ’  

Κατηγορίας και Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ, 

καθώς και των Πρωταθλημάτων Γυναικών,  

Futsal Ανδρών και U19 A’ Κατηγορίας, μέχρι τις 

13 Απριλίου, ανακοίνωσε η ΚΟΠ. 

Η απόφαση λήφθηκε, όπως ήταν φυσικό, 

καθώς μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία 

ισχύουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από 

την Κυβέρνηση για απαγόρευση των 

μετακινήσεων, εκτός ειδικών περιπτώσεων, 

όπως αυτές προβλέπονται από το διάταγμα 

που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας. 

Η ΚΟΠ στις 13 Μαρτίου, είχε ανακοινώσει την 

αναστολή όλων των διοργανώσεων της μέχρι 

τις 31 Μαρτίου, λόγω της εξάπλωσης της Παν-

δημίας του ιού COVID-19, ενώ όπως έχει ήδη 

ανακοινωθεί στις 30 Μαρτίου, το Δ.Σ. της ΚΟΠ 

αποφάσισε την ακύρωση των  

Πρωταθλημάτων Grassroots, Παίδων, Κορι-

τσιών και Νέων. 

Καταλήγοντας, σημειώνει πως η Ομοσπονδία 

παρακολουθεί την κατάσταση και οι αποφάσεις 

θα επαναξιολογηθούν, όποτε αυτό κριθεί 

αναγκαίο.

ΚΟΠ: Αναστολή των πρωτα-
θλημάτων ποδοσφαίρου

Προς ακύρωση το τουρνουά του Γουίμπλεντον
Χθές πραγματοποιήθηκε η τηλεδιά-

σκεψη της οργανωτικής επιτροπής του 

Γουίμπλεντον η οποία προχώρησε σε 

ακύρωση του φημισμένου τουρνουά  

Γουίμπλετον στο Λονδίνο, λόγω της 

πανδημίας. Kάποιοι, μεταξύ αυτών και 

ο Μπόρις Μπέκερ, ζήτησαν = από τους 

διοργανωτές να μην ακυρώσουν πρό-

ωρα το τρίτο Grand Slam της σεζόν. Ο 

παλαίμαχος φημισμένος Γερμανός, 

τρεις φορές κάτοχος της διοργάνωσης, 

κάλεσε την επιτροπή να περιμένει 

μέχρι τα τέλη Απριλίου για να αποφασί-

σει. «Ελπίζω να περιμένουν μέχρι το 

τέλος του Απριλίου για την απόφαση. 

Το τουρνουά ξεκινά την πρώτη εβδο-

μάδα του Ιουλίου. Η υπομονή είναι 

αρετή και υπάρχει χρόνος», δήλωσε 

σχετικά.  

Το Γουίμπλεντον ήταν προγραμματι-

σμένο να ξεκινήσει στις 29 Ιουνίου και 

να ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου. 

Με την αναβολή των Ολυμπιακών 

Αγώνων έμειναν μερικές κενές ημέρες 

στην αντζέντα, ωστόσο δεν θα είναι εύ-

κολο να διεξαχθεί το Γουίμπλεντον 

εκείνη τη χρονική περίοδο (τέλη καλο-

καιριού), εξαιτίας του καιρού και των 

πολύ συγκεκριμένων συνθηκών που 

χρειάζονται για να πραγματοποιηθεί 

ένα τουρνουά τέτοιων προδιαγραφών 

με επιφάνειες γρασιδιού. Για τον ίδιο 

λόγο, η μεταφορά του σε κάποια ακόμα 

πιο μεταγενέστερη ημερομηνία δείχνει 

να είναι εντελώς εκτός πλαισίου. 

Να σημειωθεί πως μόνο 10 φορές στο 

παρελθόν δεν κατέστη δυνατό να πρα-

γματοποιηθεί το Wimbledon που είναι 

και το αρχαιότερο από τα Grand Slam 

(1877), κατά τη διάρκεια των δύο πα-

γκοσμίων πολέμων, 1914-18 και 1940-

45.
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ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:15 
Ο Ιππότης της Λιγούρας (1985). Κωμωδία με 
τους Κώστα Τσάκωνα, Μάρκο Λεζέ, Γιάννη Γκιω-
νάκη, Ντίνο Ηλιόπουλο, Βίνα Ασίκη. Ο Μπάμπης 
και ο Μήτσος, δυο φτωχοί κομπιναδόροι, προσπα-
θούν με διάφορες δουλειές του ποδαριού και μι-
κροαπάτες να τα φέρουν βόλτα. Μόλις αποκτούν 
ένα μικρό κεφάλαιο, αποφασίζουν να πιάσουν την 
καλή. Έτσι αρχίζουν να συχνάζουν σε πολυτελή ξε-
νοδοχεία, υποδυόμενοι τους βαθύπλουτους. Εκεί 
γνωρίζουν δυο γυναίκες αριστοκρατικής καταγωγής, 
τις οποίες υποτίθεται πως θα μαδήσουν σαν κοτό-
πουλα. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:55 
Το Φιλί Της Ζωής (2007). Αστυνομική κωμωδία 
με τους Κατερίνα Παπουτσάκη, Λεάρτη Μαλκότση, 
Ζέτα Δούκα. Ο Πασχάλης, γεωπόνος, γύρω στα 
30, ετοιμάζεται να παντρευτεί την αγαπημένη του 
Ανθούλα στη Μήλο. Από λάθος θα βρεθεί στο πλοίο 
για τη Σίφνο, όπου και θα γνωρίσει τη Ζωή, μια πα-
νέμορφη, αλλά παράξενη φωτογράφο που κατευ-
θύνεται στο νησί για τους δικούς της … «ύποπτους» 
σκοπούς. Τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο δύ-
σκολα για τον Πασχάλη, όταν συνειδητοποιήσει ότι 
η απεργία στην ακτοπλοΐα μπορεί να του κοστίσει 
τον ίδιο του το γάμο! 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  23:35 
Ένας Βέγγος για Όλες τις Δουλειές (1970).  Κω-
μωδία με τους Θανάση Βέγγο, Αλέκο Τζανετάκο και 
η Αιμιλία Υψηλάντη. Ένας τίμιος άνθρωπος προ-
σπαθεί να βρει μια δουλειά, αλλά δυσκολεύεται 
ακριβώς λόγω της τιμιότητάς του αυτής. Η ανάγκη 
του γίνεται πιο επιτακτική όταν ερωτεύεται μια νεαρή 
κοπέλα που ζει κοντά του. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:10 
Έτερος Εγώ (2016). Αστυνο-
μικό θρίλερ  με τους Δημήτρη 
Καταλειφό, Φρανσουά Κλιζέ, 
Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, 
Μάνο Βακούση, Ιωάννα Κολ-
λιοπούλου.  Ένας κατά συρ-
ροή δολοφόνος, μετά από 
κάθε έγκλημα του,  αφήνει 
πίσω στον τόπο του εγκλήμα-
τος ένα αρχαίο Πειθαγόρειο 
ρητό. Ο καθηγητής εγκλημα-
τολογίας Δημήτρης Λαΐνης 
αναλαμβάνει να εξιχνιάσει το 
έγκλημα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:50 
Εγκέφαλος με Βίδα και Βαλβίδα (1982). Κωμωδία 
με τους Σωτήρη Μουστάκα Γιώργο Βάσσο, Έφη 
Τσαμποδήμου και Κάτια Κυβέλου. O Ευτύχιος Ανέ-
μελος είναι ένας καταχρεωμένος ιδιωτικός ντετέκτιβ, 
που ψάχνει να βρει μια μεγάλη υπόθεση για να ξε-
λασπώσει. Και τελικά την βρίσκει… Αναλαμβάνει 
λοιπόν την παρακολούθηση ενός βιομηχάνου, με 
σκοπό να ανακαλύψει αν έχει ερωμένη. ‘Έτσι όμως 
μπλέκει σε μια σπαρταριστή υπόθεση απαγωγής, 
μια και ο βιομήχανος έχει αναλάβει να απαγάγει… 
την γυναίκα του. Από κει και πέρα ένα θαύμα μπορεί 
να τον σώσει. 
KYΡIAKH 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:45 
Τα Παιδιά του Λιμανιού 
(1969). Αισθηματικό δράμα 
με την Ζέτα Αποστόλου, 
Γιώργο Καμπανέλλη, Δήμο 
Σταρένιο, Μαρία Ζαφει-
ράκη, Ανδρέα Λιναρδάτο. 
Μια κοπέλα δεν γνωρίζει 
εάν είναι θετή ή φυσική 
κόρη του καπετάν- Ανδρέα. 
Αρραβωνιάζεται με τον καπετάν-Αλέξη, παρά τις 
αντιδράσεις της μητέρας του τελευταίου. Ο αρρα-
βωνιαστικός της θα τυφλωθεί, μετά από ένα ατύ-
χημα στη θάλασσα. Τότε θα εμφανιστεί η φυσική 
μητέρα της, για να τη διεκδικήσει και να ζητήσει 
από τον καπετάν-Ανδρέα να προσλάβει στο καράβι 
του τον δωδεκάχρονο γιο της. 
KYΡIAKH 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:20 
Ο Αλεπούς (1998). Κωμωδία με τους Σωτήρη Μου-
στάκα, Θάνο Παπαδόπουλο, Γιώργο Ρήγα, Βιολέτα 
Αντωνίου, Νίκο Κούρο. Ο Άρης Αλεπούς καταφέρνει 
να αθωωθεί μετά από δύο μήνες  παρακράτηση. 
Στο κρατητήριο γνωρίζεται με ένα σπουδαίο ζω-
γράφο που αντέγραφε άγιες εικόνες. Ο  Άρης Αλε-
πούς αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες 
του ζωγράφου φίλου του σε μια νέα κομπίνα. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Από Θαύμα (2010). Μελόδραμα με την Ελίζα Πα-
τσαλίδου, Γιώργο Χατζηκυριάκου, Λευτέρη Σολω-
μίδη , Ανδρούλα Ηρακλέους, Μανόλη Χουρδάκη. 
Η Αλίκη και ο Αντρέας, ένα αντρόγυνο στα τριάντα 
και κάτι, προσπαθούν να κάνουν παιδί ένα χρόνο 
μετά το θάνατο της τετράχρονης κόρης τους. Ο Μά-
ριος, ένας νεαρός άντρας που ζει με τη μητέρα του 
Δήμητρα, ικανοποιεί τις σεξουαλικές του ανάγκες 
καταφεύγοντας σε πρόσκαιρες επαφές με άντρες 

στο πάρκο. Η Αλίκη αρχίζει να ενδιαφέρεται για 
θαύματα όταν ακούει στις ειδήσεις για μια εικόνα 
της Παναγίας που πιστεύεται ότι δακρύζει και πρα-
γματοποιεί θαύματα. Στο μεταξύ, ο Μάριος αρχίζει 
να ενδιαφέρεται για έναν άντρα που συναντά στην 
πισίνα, ενώ η Δήμητρα διαρκώς ανησυχεί για τον 
γιο της. 
ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:40 
Ζωή (1995). Κοινωνική, δραματική, ψυχολογική ται-
νία με την Γεωργία Αποστόλου, Βασιλική Σείμενη, 
Δέσποινα Κούρτη, Γιάννη Χατζηγιάννη, Τιτίκα Βλα-
χοπούλου, Πέπη Μεταλίδου, Αθηνόδωρος Προυσά-
λης. Ένας γοητευτικός έμπορος παιχνιδιών, ο Άρης, 
με πολλές κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο, ερω-
τεύεται μια χαριτωμένη κοπέλα, τη Ζωή, με την 
οποία βέβαια έχει αισθητή διαφορά ηλικίας. Η Ζωή 
είναι μαθήτρια ακόμα, και γεμάτη ζωντάνια. Όταν 
της κάνει πρόταση γάμου, οι γονείς της δίνουν μεν 
τη συγκατάθεσή τους αλλά με κάποιο δισταγμό. 
Στην αρχή όλα πηγαίνουν καλά, σε λίγο όμως ο 
Άρης αρχίζει να ζηλεύει. 
ΤΡΙΤΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:15 
Άλλες τον Προτιμούν Γουλί  (1986).  Κωμωδία 
με τους Κώστα Τσάκωνα, Μάρκο Λεζέ, Ηρώ Μου-
κίου, Βαγγέλη Πρωτόπαππα,, Ηλίας 
Κωνσταντίνου, Βέρα Γκούμα. Ο Βάγ-
γος και ο Άλκης, φτωχοί μουσικοί, 
στην αγωνία τους για το μεροκάματο, 
μπλέκονται άθελα τους στα δίχτυα 
μιας παράνομης σπείρας. Για να γλυ-
τώσουν τη ζωή τους, μεταμφιέζονται 
σε γυναίκες και προσλαμβάνονται 
μαζί με πέντε κορίτσια σε ένα γυναι-
κείο μουσικό συγκρότημα. Αλλά τα 
βάσανα τους δεν τελειώνουν. Οι κω-
μικές παρεξηγήσεις, που δημιουρ-
γούνται, τους οδηγούν σε αδιέξοδο… 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:40 
Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά (1969). Π ο λ ε -
μική με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμι-
χαήλ, Άγγελο Αντωνόπουλο, Σπύρο Καλογύρου, 
Παντελή Ζερβό. 1940. Στο χωριό Κρυόβρυση έρ-
χεται μια νέα δασκάλα η Μυρτώ. Η ομορφιά της θα 
συζητηθεί και ο Σωτήρης Γαρμπής θα τη βάλει στο 
μάτι. Αυτή θα γνωρίσει και θα αγαπήσει το γιο του 
προέδρου, Στέφανο. Τα κουτσομπολιά και οι κα-
κοήθειες του Γαρμπή αναγκάζουν τους δύο νέους 
να επισπεύσουν τον γάμο για τις 27 Οκτωβρίου. 
Το επόμενο πρωί ο Στέφανος φεύγει για το μέτωπο.
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ΠΕΜΠΤΗ 2 AΠΡΙΛΙΟΥ 
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: Το Μου-
σείο τησ Πόλης του Βόλου 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ο Ιππότης της 
Λιγούρας  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 AΠΡΙΛΙΟΥ 
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 
21:55 Χάλκινα Χρόνια  
23:35 Ελληνική Ταινία: Το Φιλί της 
Ζωής 
00:10 Ελληνική Ταινία: Το Ένας Βέγ-
γος για Όλες τις Δουλειές 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 AΠΡΙΛΙΟΥ 
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 - Hotel 
Workshop Tour in Athens 
20:15 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Εορτασμός της Καθαράς Δευτέρας 
στο Κοινοτικό Κέντρο που διοργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Η.Β. 
21:10 Ελληνική Ταινία: Έτερος εγώ 
22:50 Ελληνική Ταινία: Εγκέφαλος με 
Βίδα και ΒαλβίδαΕγκέφαλος με Βίδα 
και Βαλβίδα 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 AΠΡΙΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 

21:45 Ελληνική Ταινία: Τα παιδιά του 

λιμανιού 

22:20 Ελληνική Ταινία: Ο Αλεπούς 

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 AΠΡΙΛΙΟΥ 
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 Ελληνική Ταινία: Από Θαύμα   

23:00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 

Λουπέσκου 

ΤΡΙΤΗ 7 AΠΡΙΛΙΟΥ 
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: Ζωή 

22:15 Ελληνική Ταινία: Άλλες τον Προ-

τιμούν Γουλί 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 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: Η Δασκάλα με 

τα Ξανθά Μαλιά 

22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων & Μ.Β.  για τους Τρεις Ιε-

ράρχες και τα Ελληνικά Γράμματα

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 
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 3/4 
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 4/4 

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 5/4 
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 6/4 
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 7/4 
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 8/4 
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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Government urged to step up 
COVID-19 testing 

A
nother 563 people have 

died in the UK after 

testing positive for      

coronavirus - bringing the 

total number of deaths to 

2,352. 

The deaths happened in       

the 24 hours before 5pm on        

Tuesday, the Department of 

Health said. 

It is the largest increase so 

far. 

Scotland reported another 16 

deaths on Wednesday, bringing 

the total to 76. 

In Wales, 29 more people 

have died, with the country's 

total now at 98. 

England's deputy chief        

medical officer, Dr Jenny 

Harries, said on Monday she 

was anticipating the number of 

deaths to "get worse over the 

next week, possibly two" before 

they decline due to people        

adhering to the lockdown and 

social distancing measures. 

The Department of Health 

said 29,474 people have tested 

positive for coronavirus in the 

UK as of 9am on Tuesday, 

4,324 more than the 24 hours 

before. 

Pressure is increasing on     

the government to increase 

COVID-19 testing after ministers 

claimed last week a target of 

10,000 tests per day had been 

hit, when only 8,000 are being 

carried out.  

A further target of 25,000 

tests a day is not now expected 

to be reached until the end of 

April. In contrast, Germany is 

testing about 70,000 a day. 

NHS staff have expressed 

frustration they are being 

forced to self-isolate just as 

they are most needed, because 

tests are not available to show 

whether they are clear of the 

disease. 

The Royal College of          

Physicians, the Royal College 

of Nursing and the British      

Medical Association all say 

testing of frontline staff is        

desperately needed. 

Critics have also warned that 

mass community testing was 

the only safe way of lifting         

the lockdown without risking        

a fresh outbreak of the virus. 

Cabinet minister Michael 

Gove acknowledged at the 

daily No 10 news conference 

on Tuesday that they needed to 

go “further, faster”. However,   

he said a shortage of the      

chemical reagents needed        

for the tests was proving to       

be a “critical constraint” on the 

Government’s capacity to ramp 

up capacity. 

With up to one in four             

hospital doctors reportedly         

off sick or self-isolating, Chris   

Hopson, the chief executive        

of NHS Providers, expressed 

concern there was limited         

capacity to test staff. 

He said when limited testing 

was introduced at the weekend, 

it suggested many could safely 

go back to work. 

“What was interesting is that 

of the members of staff who 

had been self-isolating for          

14 days because they had a 

family member who potentially 

has coronavirus symptoms, 

15% of them were positive,”       

he told BBC2’s Newsnight. 

Labour deputy leadership 

candidate and A&E doctor 

Rosena Allin-Khan shared           

a letter she has sent Health 

Secretary Matt Hancock asking 

“how long” NHS staff will have 

to wait for testing. She said the 

“lack of testing is having a huge 

mental health impact on our 

NHS workforce”. 

Conservative former health 

secretary Jeremy Hunt said it 

was “very worrying” that the 

Government was not pursuing 

a policy of mass testing.  

He said it had been the key to 

finally controlling the outbreak in 

Wuhan, the Chinese city where 

the disease first appeared. 

“It is internationally proven  

as the most effective way of 

breaking the chain of transmis-

sion,” he said. 

“However difficult it is to 

source the reagents to ramp up 

the capacity of laboratories        

up and down the country, it is 

essential that mass community 

testing is part of our national 

strategy.” 

Mr Gove said Prime Minister 

Boris Johnson and Mr Hancock, 

who are both self-isolating after 

testing positive for Covid-19, 

were working with companies 

worldwide to get the materials 

needed. 

The Chemical Industries       

Association acknowledged       

demand was “escalating” but 

said reagents were being manu-

factured and delivered to the 

NHS. 

 “Every business here in the 

UK and globally is looking at 

what they can do to help meet 

the demand as a matter of         

urgency,” it said. 

“To clarify the exact NHS 

need and meet it, all relevant 

UK industries are continuing       

to work closely with Govern-

ment.” 

Earlier this week, it emerged 

that a 13-year-old boy had       

died after testing positive for 

coronavirus. 

Ismail Mohamed Abdulwahab 

is thought to be the youngest 

reported victim of the disease   

in England. His family said      

they have been left “beyond 

devastated”, adding that to    

their knowledge he did not  

have any underlying health 

conditions. 

NHS England had earlier 

confirmed that a 19-year-old 

had died after testing positive 

for Covid-19. 

The Italian chef, named by 

news website La Repubblica  

as Luca Di Nicola, was at that 

stage believed to be England’s 

youngest victim who died in 

hospital with no existing          

medical issues.

M
ore than 16,000 

members of staff 

could be needed to 

run London’s new NHS 

Nightingale Hospital to treat 

coronavirus patients should 

it reach full capacity. 

The new 4,000-bed tempo-

rary facility at the ExCel        

convention centre in east  

London is due to open this 

week despite building work 

only starting last Wednesday. 

Split into more than 80 wards 

containing 42 beds each, the 

Nightingale will become one of 

the biggest hospitals in the 

world, according to its chief 

operating officer Natalie Forrest. 

The facility will be used to 

treat Covid-19 patients who 

have been transferred from 

other intensive care units 

(ICU) across London. 

Speaking to visiting repor-

ters, Ms Forrest said a “scary” 

number of staff would be 

needed to run the facility at 

full capacity and appealed for 

volunteers to come forward. 

“If we have to use this           

facility, which I really hope we 

don’t because everyone is 

staying home and washing 

their hands and social distanc-

ing, we will need thousands   

of doctors and nurses and   

volunteers to run this facility,” 

she said. 

Asked to clarify how many 

are required, Ms Forrest said: 

“The numbers are scary, but 

if I tell you that to run one ward, 

including all of our ancillary 

staff, we need 200 members 

of staff.” 

The hospital will initially aim 

to care for 42 patients, before 

its expansion is “ramped up” 

to ensure it can meet its full 

4,000-bed capacity in two 

weeks’ time if needed, the 

Nightingale’s chief medical      

director Alan McGlennan said. 

He said coronavirus patients 

who are transferred to the 

hospital will already be on a 

ventilator and will remain at the 

Nightingale until their course 

of ventilation is finished. 

Coronavirus patients suffering 

from other serious conditions 

– such as cardiac issues – will 

be better cared for at other 

specialist centres, Mr McGlen-

nan said. 

While the Nightingale will be 

able to provide up to 4,000 

ventilator beds if they are 

needed, NHS London will       

still have control over the 

“most precious resources”, he 

added. 

Eamonn Sullivan, the    

hospital’s director of nursing, 

said the facility will be able to 

operate as a large intensive 

care unit or a normal ward, 

depending on demand. 

The Nightingale will also       

include support services found 

in other NHS hospitals, such 

as pharmacies and therapy 

treatment, Mr Sullivan said. 

Meanwhile, staff working       

at the Nightingale will be able 

to sleep at nearby hotels      

once they finish their shift,       

Mr Sullivan said. 

“We have got the facility 

here at ExCel and there is 

many, many thousands of      

hotel rooms. It is a perfect        

location,” he said.  

“If staff wanted to stay, they 

could stay, so it is optional. 

But if they want to go home, 

then they can.”

More than 16,000 
staff needed to run 
Nightingale Hospital



T
he Chancellor announced 

last week a new             

Self-employment Income    

Support Scheme to support 

self-employed people who have 

been adversely affected by 

COVID-19. 

This scheme will allow you to 

claim a taxable grant worth 80% 

of your trading profits up to a 

maximum of £2,500 per month 

for the next 3 months. The Grant 

will not be available for those 

with profits over £50k and those 

who were not in self-employment 

at 5 April 2019. 

The scheme will not be      

available until June. 

Whilst this is a welcome move 

for many self-employed individuals 

who felt they were abandoned 

by the Government in previous 

announcements, those who run 

new start-up businesses will feel 

particularly disgruntled, as will 

those who have been building 

up their businesses over the 

last few years whose profit    

have increased since 6 April 

2019. 

 

Extract from HMRC guidance: 
 

WHO CAN APPLY 

 

You can apply if you’re a      

self-employed individual or a 

member of a partnership and 

you: 

• have submitted your Income 

Tax Self Assessment tax return 

for the tax year 2018-19 

• traded in the tax year       

2019-20 

• are trading when you apply, 

or would be except for       

COVID-19 

• intend to continue to trade 

in the tax year 2020-21 

• have lost trading/partner-

ship trading profits due to           

COVID-19 

Your self-employed trading 

profits must also be less than 

£50,000 and more than half        

of your income come from        

self-employment. This is             

determined by at least one of 

the following conditions being 

true: 

• having trading profits/        

partnership trading profits in 

2018-19 of less than £50,000 

and these profits constitute more 

than half of your total taxable 

income 

• having average trading 

profits in 2016-17, 2017-18, and 

2018-19 of less than £50,000 

and these profits constitute 

more than half of your average 

taxable income in the same 

period 

If you started trading between 

2016-19, HMRC will only use 

those years for which you filed 

a Self-Assessment tax return. 

If you have not submitted 

your Income Tax Self-Assess-

ment tax return for the tax year 

2018-19, you must do this by 

23 April 2020. 

HMRC will use data on 2018-

19 returns already submitted to 

identify those eligible and will 

risk assess any late returns  

filed before the 23 April 2020 

deadline in the usual way. 

 

HOW MUCH YOU’LL GET 

 

You’ll get a taxable grant which 

will be 80% of the average 

profits from the tax years (where 

applicable): 

2016 to 2017 

2017 to 2018 

2018 to 2019 

To work out the average 

HMRC will add together the 

total trading profit for the 3 tax 

years (where applicable) then 

divide by 3 (where applicable) 

and use this to calculate a 

monthly amount. 

It will be up to a maximum of 

£2,500 per month for 3 months. 

We’ll pay the grant directly 

into your bank account, in one 

instalment. 

 

HOW TO APPLY 

 

You cannot apply for this 

scheme yet. 

HMRC will contact you if you 

are eligible for the scheme and 

invite you to apply online. 

Individuals do not need to 

contact HMRC now and doing 

so will only delay the urgent 

work being undertaken to          

introduce the scheme. 

You will access this scheme 

only through GOV.UK. If       

someone texts, calls or emails 

claiming to be from HMRC,     

saying that you can claim             

financial help or are owed a tax 

refund, and asks you to click on 

a link or to give information such 

as your name, credit card or 

bank details, it is a scam. 

AFTER YOU’VE APPLIED 

 

Once HMRC has received 

your claim and you are eligible 

for the grant, we will contact you 

to tell you how much you will 

get and the payment details. 

If you claim tax credits, you’ll 

need to include the grant in your 

claim as income. 
 

OTHER HELP YOU CAN GET 
 

The government is also       

providing the following additional 

help for the self-employed: 

• deferral of Self Assessment 

income tax payments due in 

July 2020 and VAT payments 

due from 20 March 2020 until 

30 June 2020 

• grants for businesses that 

pay little or no business rates 

• increased amounts of        

Universal Credit 

• Business Interruption Loan 

Scheme 
 

NA Associates LLP is an   
independent firm of Chartered 
Certified Accountants operating 
from modern fully equipped 
offices using the latest in tech-
nology and up to date systems 
in order to help deliver the high 
standards of customer service 
demanded of a modern, dynamic 
organisation, with flexible work-
ing and maximum availability 
at the core of our practice philo-
sophy. The firm offers an enviable 
range of services backed by 
technical expertise, normally 
associated with a major firm. 

This article is based on our 
understanding of the Govern-
ment announcements and does 
not constitute advice or a recom-
mendation. Professional advice 
should be taken on your specific 
circumstances. You should 
not make any decisions based 
upon the contents of this article. 

For further details please 
contact - Tel: 020 8275 5935, 
e: 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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Self-employed Coronavirus Income 
Support scheme announced

Linda Papadopoulos: 

Children should block 

fake Covid-19 news

P
arents are being urged 

to talk to children about 

their coronavirus concerns 

in the face of anxiety-inducing 

fake news and online scare-

mongering. 

UK Cypriot psychologist          

Dr Linda Papadopoulos has 

warned the public to be mindful 

of the potentially overwhelming 

amount of information on the 

outbreak easily within children’s 

reach. 

As well as engaging in         

conversation about the issue, 

parents are advised to show 

children how they can check the 

source of the information them-

selves, under new guidance      

issued by Internet Matters. 

The five key tips highlighted 

also say parents should discuss 

the impact of reposting false      

information, as well as encoura-

ging children to mute, block and 

report profiles, posts and informa-

tion that may be triggering and 

unverified. 

“This is a confusing time for 

everybody but can be particularly 

anxiety-inducing for children, 

especially if they are seeking 

out information on their own 

that may not be true,” said          

Dr Linda Papadopoulos. 

“I think the important thing is 

that you don’t become either so 

desensitised – these things 

don’t have an impact anymore 

– or you don’t become so 

hyper-aware that you feel like 

you can’t make a move, so for 

me it’s all about mitigating that 

by breaking it down,” she 

added. 

“It’s so unavoidable, but what 

you want to do is present it in  

a way that is digestible, it’s        

understandable.” 

The psychologist told parents 

to keep the door open for 

further questions in the future, 

given that the outbreak could 

go on for some time. 

“This is a confusing time for 

everybody but can be particularly 

anxiety-inducing for children, 

especially if they are seeking 

out information on their own 

that may not be true,” she said. 

“It’s vital parents are on top 

of this and talking to their       

children openly, using age-      

appropriate tools to protect 

them and checking in on their 

digital wellbeing regularly.” 

Snapchat was planning to 

launch a new mental health   

feature, Here For You, in early 

April but has decided to move 

it forward to help anyone      

experiencing anxiety and stress 

about the pandemic.  

The multimedia messaging 

platform has worked on the 

project with Young Minds,      

Samaritans and the Diana 

Award in the UK.

by Nick Antoniou, FCCA of NA Associates LLP, 
Chartered Certified Accountants 
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A
t a time when local         

authorities are under huge 

pressures dealing with the 

Coronavirus crisis and helping 

the needy and weak, you get 

some people that act in such 

an irresponsible and uncivilised 

manner. 

This is the second time in just 

as many weeks that this kind 

behaviour has occurred. Not 

only is someone fly tipping, they 

have completely blocked the 

pavement as well. I call upon 

anyone who may have seen 

this despicable act to report the 

person/s.  

It is believed the fly tip           

occurred on Sunday at around 

6am, by the junction of New Park 

Avenue N13 and Rylston Road 

N13. This is near Tatem Park 

where mums and toddlers pass 

by, including wheelchair bound 

people. 

There are many people staying 

at home these days – surely 

someone must have seen some-

thing; if you did, please email 

cllr.george.savva@enfield.gov.uk 

or call me on 07943 697 925 in 

strictest confidentiality.  

There is never a good time 

to fly tip, let alone during these 

testing times for all of us. 

Please do not fly tip; help the 

council to help others.  

If people have any queries, 

questions or problems related 

to Enfield Council, please get 

in touch. 

 

Cllr George Savva MBE 

Cabinet Member for Licensing 
and Regulatory Services 

Haselbury Ward Councillor 

Cllr George Savva: Please put 
an end to this thoughtless act

Propercorn founder Cassandra Stavrou 

awarded MBE

U
K Cypriot Cassandra Stavrou            

received an MBE last month for her 

services to international trade.  

Cassandra, the founder of the UK’s       

bestselling independent gourmet popcorn 

brand PROPER, said: “I always had big 

ambitions for Proper. But receiving an       

honour of this magnitude was never part of 

the business plan. 

“When I started 10 years ago, successful 

female entrepreneurs were awarded very 

little visibility. If nothing else, I hope acknow-

ledging Proper’s success in this way inspires 

a new generation of female founders to get 

behind their big idea. It’s an incredible honour 

and one I share with my brilliant co-founder 

and team.” 

And things can only get better for the  

brand as PROPER launched earlier this 

month in the nation’s favourite coffee chain, 

Costa. 

In an exciting move for both businesses, 

PROPER’s award-winning popcorn and new 

lentil chip range, PROPERCHIPS, were 

rolled out across 1,500 Costa Coffee stores.  

Responding to the unwavering demand 

for healthier snacking options throughout 

the day, the launch sees Costa Coffee 

switch up its snacks range for the first time 

in 15 years. 

The new listing is set to further accelerate 

PROPER’s unrivalled growth in better-        

for-you snacking. Its latest innovation, 

PROPERCHIPS was the biggest better-     

for-you launch of 2019.  

The brand’s best-selling Sweet & Salty 

PROPERCORN and two new PROPER-

CHIPS flavours – Barbecue and Sour 

Cream & Chive – join Costa Coffee’s largest 

ever vegan range. Providing a healthier 

snacking alternative for on-the-go customers, 

all recipes are gluten-free, vegan and made 

using natural seasonings.  

“More and more people are looking           

for healthier snacking options through-        

out the day, seeking out products that          

deliver on both health and taste”, said    

Cassandra.  

“Our ultimate goal for PROPER is to        

provide the most exciting and innovative 

better-for-you snacking range and we can’t 

wait to share our snacks with Costa Coffee 

customers across the UK.” 

PROPER’s Sweet & Salty PROPERCORN 

(30g), Barbecue and Sour Cream & Chive 

PROPERCHIPS (20g) will be available in 

Costa stores nationwide from £1 for a         

single-serve bag when they re-open follow-

ing the Coronavirus crisis. 

T
he National Federation of 

Cypriots in the UK, under 

the auspices of the Ministry 

of Foreign Affairs of the Republic 

of Cyprus, has arranged for 1 free 

food package for every UK-based 

Cypriot student that is unable to 

return to Cyprus, prepared and 

delivered by Marathon Foods 

(packages are limited to one per 

student).  

The package will consist of: 

• Green lentils 

• Black-eyed beans 

• Bulgur wheat (bourgouri) 

• Pre-fluffed rice 

• Dolmadakia 

• Gigantes 

• Assorted nuts 

• Honey 

• Halloumi 

• Olive rusks 

• Salted crissini 

Please complete the form at 

https://cypriotfederation.org.uk/ 

studentfood with the required 

details and the Federation will 

arrange for the package to be 

delivered to you. Please note if 

the items are not available you 

will be given a replacement      

product. 

The National Federation of 

Cypriots in the UK and Cyprus 

High Commission in the UK will 

add your email address to their 

mailing list (so you receive our 

update emails) and may use the 

data that you provide to contact 

you. You may opt-out of this 

communication at any point. 

Marathon Foods will only receive 

your name and postal address 

to arrange delivery of products. 

On Tuesday, the foreign       

ministry launched an online   

platform called connect2cy 

where all Cypriots abroad are 

obliged to register, including  

students. 

According to the ministry’s  

announcement, the new platform 

aims “to reconnect Cypriot         

citizens abroad with their country 

and to provide them with imme-

diate information on important 

issues.” 

It added the registration of all 

Cypriots abroad is crucial to map 

the presence of Cypriots over-

seas and provide them assis-

tance through the network of 

Diplomatic Missions abroad. 

To access the website visit 

www.connect2cy.gov.cy.  

It also said that it had made 

arrangements with doctors 

abroad to assist Cypriot students 

stranded abroad due to the 

Covid-19 pandemic. 

UK-based students can send 

an email to doctors@cypriotfed-

eration.org.uk or call 020 7124 

4090 to access a list of doctors 

the National Federation of      

Cypriots have made arrange-

ments with. 

Foreign minister Nicos Christo-

doulides said on Tuesday there 

were Cypriot students in more 

than 40 different countries, and 

their repatriation was a constant 

concern for the government. 

He said the state would           

provide financial and medical 

care to all its citizens stranded 

abroad. 

Food packages for Cypriot students 
stranded in the UK
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C
asablanca (1942) remains 

one of the world’s best-

loved films. Not just the 

best loved, but best remembered. 

Many cinephiles can quote large 

chunks of the dialogue by heart, 

and Casablanca has the most 

entries of any film in the American 

Film Institute’s 100 Greatest 

Movie Quotes of All Time list. 

The romantic drama film, direc-

ted by Michael Curtiz, based on 

Murray Burnett and Joan Alison's 

unproduced stage play Everybody 

Comes to Rick's, stars Humphrey 

Bogart, Ingrid Bergman, Paul 

Henreid and Claude Rains.  

Set during contemporary World 

War II, it focuses on an American 

expatriate who must choose       

between his love for a woman 

and helping her and her husband, 

a Czech Resistance leader,        

escape from the Vichy-controlled 

city of Casablanca to continue his 

fight against the Nazis. 

Warner Bros. story editor Irene 

Diamond convinced producer Hal 

B. Wallis to purchase the film 

rights to the play in January 1942. 

Brothers Julius and Philip G.       

Epstein were initially assigned to 

write the script. However, despite 

studio resistance, they left to work 

on Frank's Why We Fight series 

early in 1942. Howard Koch was 

assigned to the screenplay until 

the Epsteins returned a month 

later. Principal began on May 25, 

1942, ending on August 3; the film 

was shot entirely at Warner Bros. 

Studios in Burbank, California with 

the exception of one sequence at 

Van Nuys Airport in Van Nuys, 

Los Angeles. 

It had its world premiere on    

November 26, 1942, in New York 

City and was released nationally 

in the United States on January 

23, 1943. The film was a solid if 

unspectacular success in its initial 

run. 

Exceeding expectations,      

Casablanca went on to win the 

Academy Award for Best Picture, 

while Curtiz was selected as Best 

Director and the Epsteins and Koch 

were honoured for writing the 

Best Adapted Screenplay. Its  

reputation gradually improved, to 

the point that its lead characters, 

memorable lines, and pervasive 

theme song have all become       

famous and it consistently ranks 

near the top of film lists. 

The film has 22 major speaking 

parts and hundreds of extras. The 

cast is notably international: only 

three of the credited actors were 

born in the United States (Bogart, 

Dooley Wilson, and Joy Page). 

The top-billed actors are:  

Humphrey Bogart as Rick 

Blaine. Rick was Bogart's first 

true romantic role. 

Ingrid Bergman as Lisa Lund. 

Bergman's official website calls 

Ilsa her "most famous and enduring 

role". The Swedish actress's 

Hollywood debut in Intermezzo 

had been well received, but her 

subsequent films were not major 

successes until Casablanca.  

Paul Henreid as Victor Laszlo. 

Henreid, an Austrian actor who 

had emigrated in 1935, was reluc-

tant to take the role until he was 

promised top billing along with 

Bogart and Bergman. Henreid did 

not get on well with his fellow      

actors; he considered Bogart "a 

mediocre actor"; Bergman called 

Henreid a "prima donna". 

The second-billed actors are: 

Claude Rains as Captain Louis 

Renault, an English actor born in 

London; Conrad Veidt as Major 

Heinrich Strasser,  a refugee  

German actor who had appeared 

in The Cabinet of Dr. Caligari. He 

fled the Nazis but was frequently 

cast as a Nazi in American films; 

Sydney Greenstreet as Signor 

Ferrari. Another Englishman, he 

had previously starred with Lorre 

and Bogart in his film debut in 

The Maltese Falcon; Peter Lorre 

as Signor Ugarte. Born in Austria-

Hungary, Lorre fled Nazi Germany 

in 1933 after starring in Fritz Lang's 

first sound movie, M (1931);  

Dooley Wilson as Sam. He was 

one of the few American-born 

members of the cast.  
 

Humphrey DeForest Bogart 

was an American film and theatre 

actor. His performances in nume-

rous films from the Classical 

Hollywood era made him a cultural 

icon.  

Bogart began acting in Broadway 

shows after World War I. After the 

Wall Street Crash of 1929, he began 

his movie career in Up the River, 

a comedy directed by John Ford.  

He was highly praised for his 

work in The Petrified Forest (1936), 

which was his big break into the 

Warner Bros. gangster pantheon.  

Bogart's breakthrough from 

supporting roles to A-list stardom 

came with his performances in 

High Sierra and The Maltese   

Falcon (both 1941). His first true 

romantic lead role came when he 

appeared alongside Ingrid Berg-

man in Casablanca (1942), finally 

ending his typecasting as a gang-

ster.  

He and Lauren Bacall fell in love 

when they appeared together in 

To Have and Have Not (1944). 

After their marriage, she also 

played his love interest in The Big 

Sleep (1946), Dark Passage (1947), 

and Key Largo (1948).  

Bogart later starred in The        

African Queen (1951) with Katha-

rine Hepburn, and several films 

released in 1954: The Caine      

Mutiny with Fred MacMurray,  

Sabrina with Audrey Hepburn, 

and The Barefoot Contessa with 

Ava Gardner. He was nominated 

for the Academy Award for Best 

Actor for Casablanca and The 

Caine Mutiny, and won for The 

African Queen. 

Ingrid Bergman was a Swedish 

actress who starred in a variety of 

European and American films. 

She won many accolades, includ-

ing three Academy Awards. She 

is best remembered for her roles 

as Ilsa Lund in Casablanca (1942), 

and Alicia Huberman in Notorious 

(1946). 

Bergman was born in Stockholm 

to a Swedish father and a German 

mother, and started her career as 

an actress in Swedish and German 

films in the 1930s. Her introduction 

to American audiences came with 

her starring role in the English-

language remake of Intermezzo 

(1939). At her insistence, producer 

David O. Selznick agreed not to 

sign her to a contract - for four films, 

rather than the then - standard 

seven-year period, also at her     

insistence - until after Intermezzo 

had been released. Selznick's       

financial problems meant that 

Bergman was often loaned to other 

studios. Apart from Casablanca, 

her performances from this period 

include Victor Fleming's remake 

of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941), 

For Whom the Bell Tolls (1943), 

Gaslight (1944), and The Bells of 

St. Mary's (1945). Her last films 

for Selznick were Alfred Hitchcock’s 

Spellbound (1945) and Notorious 

(1946). Her final film for Hitchcock 

was Under Capricorn (1949). 

After a decade in American films, 

she starred in Roberto Rossellini's 

Stromboli (1950), following the 

revelation that she was having an 

extramarital affair with the director. 

The affair and then marriage to 

Rossellini created a scandal in the 

U.S. that forced her to remain in 

Europe for several years, after 

which she made a successful      

return to working for a Hollywood 

studio in Anastasia (1956), for which 

she won her second Academy 

Award. Although she starred in 

several Hollywood films in        

subsequent years, they were all 

shot in Europe, and she did not 

film in Hollywood again until 1969. 
 

Michael Curtiz was a Hungarian-

born American film director, recog-

nized as one of the most prolific 

directors in history. He directed 

classic films from the silent era 

and numerous others during 

Hollywood's Golden Age, when 

the studio system was prevalent. 

Curtiz was already a well-known 

director in Europe when Warner 

Bros. invited him to Hollywood in 

1926, when he was 39 years of 

age. He had already directed 64 

films in Europe, and soon helped 

Warner Bros. become the fastest-

growing movie studio. He directed 

102 films during his Hollywood 

career, mostly at Warners, where 

he directed ten actors to Oscar 

nominations. James Cagney and 

Joan Crawford won their only 

Academy Awards under Curtiz's 

direction. He put Doris Day and 

John Garfield on screen for the 

first time, and he made stars of 

Errol Flynn, Olivia de Havilland, 

and Bette Davis. He himself was 

nominated five times and won 

twice, once for Best Short Subject 

for Sons of Liberty and once as 

Best Director for Casablanca. 

Curtiz introduced to Hollywood 

a unique visual style using artistic 

lighting, extensive and fluid camera 

movement, high crane shots, and 

unusual camera angles. He was 

versatile and could handle any kind 

of picture: melodrama, comedy, 

love story, film noir, musical, war 

story, Western, or historical epic. 

He always paid attention to the 

human-interest aspect of every 

story. 

He directed many dramas which 

today are also considered classics, 

Angels with Dirty Faces (1938), 

The Sea Wolf (1941), Casablanca 

(1942), and Mildred Pierce (1945).  
 

Source: www.bfi.org.uk, 
www.filmsite.org and  

en.wikipedia.org

Casablanca

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Crip Camp:  

A Disability  

Revolution 
 

Nicole Newnham and Jim        

LeBrecht’s terrific documentary 

arrives just in time to celebrate the 

30th Anniversary of the Americans 

with Disabilities Act.  

The Festival of Woodstock in 

the late sixties was a ground-break-

ing event which sadly excluded 

teenagers with disabilities. But 

soon after in 1971, Camp Jened in 

upstate New York became an oasis 

and a culture centre for people 

with disabilities, and here for        

the first time, these hungry for life 

teenagers escaped the clutches 

of their overprotective parents  

and were allowed to express 

themselves in endless debates 

about their conditions. They 

began enjoying sports, smoking 

dope and most importantly they 

discovered sex…. 

Camp Jened “empowered us” 

Judith Heumann proudly remem-

bers. She is now an international 

recognised leader in the disability 

community and a civil rights        

activist for disadvantaged people. 

Her intelligence and eloquence 

led to tireless campaigns through-

out the years which eventually 

changed the law and the way 

people perceive the disabled. 

Newnham and LeBrecht - a 

former camper of Jened Camp 

and now a successful sound      

and film mixer - have unearthed 

remarkable archive material of 

life in the camp as well as during 

campaigns and demonstrations 

against the government.  

A truly inspirational and deeply 

moving film produced by Barrack 

and Michelle Obama and is not to 

be missed! (Netflix) 

The Occupation 

(My Name Is Sara) 

This powerful film based on a 

true story begins in Poland during 

WWII. The time is 1942 and two 

Jewish teenage siblings are       

running away from the Gestapo, 

hiding deep in the forest but now 

they must separate in order to 

survive. 13-year-old Sara manages 

to cross the border to Ukraine and 

finds refuge in a remote farm not 

far from a small village. She hides 

her identity and makes up a whole 

back story in order to convince 

the Ukrainian family who offers 

her food and a roof over her head 

in exchange for work… 

It is a gripping story told with   

urgency and authority by Steven 

Oritt, who puts his experience        

as a cinematographer and a  

documentary filmmaker to good 

use here.  

A compelling film that benefits 

tremendously from Zuzanna Su-

rowy’s luminous performance as 

the eponymous heroine. (iTunes, 
Amazon, Google, Microsoft, Sky 
Store, Virgin Media, Sony) 

 

Long Day’s  

Journey Into Night 

Eugene O’Neil’s classic play 

modelled on his own family gets 

a remarkable cinematic treatment 

from Sydney Lumet, the director 

of TWELVE ANGRY MEN and A 

VIEW FROM A BRIDGE.  

The film made in 1962 was shot 

in sparkling black and white with 

Katharine Hepburn at the peak  

of her career as Mary, the fragile 

matriarch of the Tyrone family 

addicted to drugs. Ralph Richard-

son is patriarch James, a celebra-

ted actor still reminiscing about 

his stage career while Jason       

Robards Jr. is the eldest son 

Jamie, a volatile alcoholic.  

Dean Stockwell is the sensitive 

son Edmund suffering from       

consumption and here all actors 

deliver towering performances 

which deservedly were awarded 

at Cannes Film Festival. Unmiss-

able! (Blu-ray and DVD from 
Eureka)     

 

Trick 

Patrick Lussier began his career 

as editor for many horror movies 

including the SCREAM trilogy, 

which this creepy film brings to 

mind. The story begins on Hallo-

ween night in 2015 where an un-

provoked Patrick Weaver (Thom 

Niemann) goes berserk and 

slaughters his high school class-

mates. The police kill him but since 

then, on every Halloween night, 

people are murdered in the most 

horrific ways. Meanwhile, Detec-

tive Mike Denver (Omar Epps) is 

on a mission to solve the mystery 

behind these brutal killings… 

It is intriguing with a solid per-

formance from Epps as the only 

person who believes that Patrick 

isn’t dead. Lussier, although he 

treads familiar ground, still man-

ages to keep the attention until the 

final credits. (iTunes, Amazon, 
Google, Microsoft, Sky Store,   
Virgin Media, Sony) 

 

The Complex 
 

This is the very first live inter-

active sci-fi thriller and one of 

only a small number of interactive 

films altogether.  

Paul Rachid’s video game      

begins in Kindar where two scien-

tists struggle to contain a virus  

following unorthodox experiments. 

When they return to London Dr 

Amy Tennant (Michelle Mylett) 

along with her colleague Rees 

Wakefield (Al Weaver) confront      

a new challenge after they are        

assigned to save the life of a      

potential bio-weapons terrorist…  

This looks classy despite its 

low budget and is imaginatively 

filmed on a single location offering 

its audience multi-optional story-

telling with eight different outcomes. 

Is this the future of cinema? I hope 

not! (PC, PS4, Xbox One and 
Nintendo Switch) 

 

Syncopation 

William Dieterle’s delightful film 

made in 1942 is basically a love 

letter to American “syncopated” 

music which means ragtime, jazz, 

swing blues and boogie woogie.  

The story begins in New Orleans 

at the turn of the 20th century and 

spans through to the outbreak of 

WWII. The action is seen through 

the eyes of Kit (Bonita Granville) 

the talented daughter of George 

Latimer (Adolphe Menjou), whose 

life takes an unexpected turn when 

she meets a free spirited jazz 

trumpeter called Johnny Schu-

macher (Jackie Cooper)… 

A highly enjoyable music film 

and a real collector’s item!         

(Blu-ray and DVD from Eureka) 
 

The Whalebone 

Box 
 

Andrew Kotting, the experi-

mental British director of IVUL 

and SWANDOWN, focuses his 

new film on a box made of whale 

bone washed up on a remote 

beach in the Outer Hebrides. The 

box has apparently miraculous 

powers and changes the lives of 

those who touch it… 

Kotting is a distinct voice in 

British cinema who obeys no 

rules and creates his own unique 

world. Part documentary with 

narration by Kotting himself and 

part fantasy, where a woman is 

imitating the voice of a mermaid 

while his daughter Eden, who was 

born in 1988 with a rare genetic 

disorder called Joubert Syndrome, 

gets centre stage once again.  

Not an easy watch but even-

tually a worthwhile experience. 

(VOD release with MUBI) 

T
he silence was deafening. 

The night-time darkness 

- usually punctuated by 

revelling students and cars on 

a mission, far too fast for a 

residential road - brought with 

it a feeling of doom amid        

the gloom. When dawn broke       

the euphoric Spring bird song 

lifted spirits, a delightful       

symphonic twittering of chirps, 

cheeps and chattering.         

Stravinsky and Vivaldi imme-

diately sprang to mind, the 

former having described his 

composition as “the mystery 

and great surge of the creative 

power of Spring”. Life as we 

know it may never be the same, 

viruses are nasty recidivists, 

but thankfully nature is            

unaffected by this particular 

pandemic and the birdsong 

serenades me while I brew my 

first cuppa.  

Day one in lockdown and 

self-isolation has begun. My 

symptoms are very familiar,       

a cheese grater throat that 

has made me the son of   

Barry White is now causing       

a phlegmy cough. The same 

happened a year ago, I was 

prescribed antibiotics. My   

telephone appointment with 

the GP turns out to be a   

“practitioner nurse” who is 

adamant that I am “symptom-

atic” and must immediately 

self-isolate. Three brews later 

I am feeling unwell and con-

fused. Not everybody that is 

unwell has fallen foul of this 

wretched thing. The phone is 

buzzing constantly, messages, 

videos, pictures. Most ridiculous, 

some hilarious and the occa-

sional message of comfort 

and anxiety about my state. 

Our two cats come bounding 

down the stairs in a frenzied 

state, they immediately lift my 

mood and divert me from what 

might be. 

Lemon, ginger, honey,           

vitamins C and D, magnesium 

and that massively underrated 

miracle drug paracetamol are 

my staple diet. Acidophilus my 

barrier to gut rot. All on the  

advice of my eldest sibling, a 

respiratory consultant who tells 

me he is very busy right        

now. His stoical, undramatic 

assessment of the current state 

of play is reassuring and he 

asks me to sing a Barry White 

favourite. I decline the request 

and seek solace in a tub of ice 

cream. 

Outside the weather is 

beautiful. The instinct to go   

out and enjoy the fresh air is 

nothing but a cruel tease.    

That said I am a natural social 

distancer, bordering misan-

thropy, so avoiding people is 

not really a problem, for now. 

When we get to week five, six 

and seven – this will continue 

for some time yet – heaven 

knows what my mental state 

will be. I may transform from a 

track-suited misanthropist into 

a philanthropist in shorts.      

The weather is improving. Yet 

another psychological barrier 

for us all to overcome.  

Lying on the sofa with Leo, 

our gorgeous tabby, purring 

softly beside me, I decide to 

use my critical faculties, usually 

reserved for live entertainment, 

to dissect daytime TV. To quote 

my adopted godmother,    

Mouroudé, “Aman Allak!”. It’s 

not just nonsensical drivel, 

and yes, I do understand it is 

there to distract, but this stuff 

is dire. Faculties dismissed I 

revert to the news channels. 

Facts, figures, data, day by 

day infections and death,      

the pandemic is taking hold. 

Enough already. I look to 

Judge Judy for common sense. 

She delivers. Come Dine With 
Me and Four In a Bed titillate 

and shed light on the human 

condition. I now understand 

why Big Brother was initially 

so popular. Orwell may beg to 

differ.  

Those missing their live 

shows have a plethora of       

online options, streaming to 

your devices from all parts of 

the globe. This time we really 

are all in it together. A reminder 

comes in the form of yet 

another video via WhatsApp. 

Another animal, this one a 

whippet reacting in horror 

each time it hears coughing by 

a person nearby. Cute and 

amusing. 

A few days, and eight      

tubs of ice cream later, I am 

improving and almost ready 

for an intrepid tiptoe outside. 

What will I find? Is the predicted 

Christian apocalypse finally 

here? Suddenly the night-time 

void is preferable. I am consoled 

by an Orwellian quote from his 

novel 1984 (published in 1949) 

– “We shall meet in the place 

where there is no darkness.” 

Until then my friends, keep 

washing those hands and       

remember that the Neanderthals 

did not have access to any 

pasta or loo rolls.  

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Into the  

void... 
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W
hether you usually      

attend a fitness class 

session at a studio, or 

regularly visit the gym for your 

workout, there is no need to stop 

just because you can no longer 

attend these places. Why not 

get fit in the comfort of your own 

home? You will need to get 

yourself motivated.  

There are so many ways         

to keep fit on the go now with   

all the latest technology at        

the touch of your fingertips. 

Through smart phones, tablets 

and TVs, a person can access 

a wide range of classes includ-

ing some basic classes on  

YouTube. 

Want to work out with your  

favourite specialist instructor? 

There are many fitness          

channels that specialise in this, 

if you have access on your        

device. The well-known Body  

In Balance Fitness Channel        

is also available on many        

platforms including a Greek 

version on Cosmote Greece. 

Virgin Media TV packages         

include the Body in Balance in 

their apps section and it is also 

available on Amazon which   

you can easily find and use      

on many of your devices.  

Bibnet.app includes great 

programs such as a Yoga,       

Capoeira, the Grandmaster 

Shifugi workout, Weight Train-

ing workouts, Hip Hop Fit, Train 

Like A Cheerleader, and of 

course Bellydance to name but 

a few.  

There are programs on         

nutrition and meditation, along 

with so much more. 

Of course if you usually          

attend particular classes, there 

are many instructors that are 

now doing live classes on 

Zoom, where you can work out 

at home along with other 

people at the same time. So 

you can still stick to your normal 

routine, at a pace you are          

familiar with. 

For those who are not               

familiar or don't have access       

to the internet and programs, 

there are a great selection of 

simple DVD workout programs 

that you can buy at your local 

supermarkets or get someone 

to order online for you. 

Not everyone is fortunate        

to have a full multigym in their 

home, fully equipped with some 

free weights so use what you 

have at home as your simple 

workout tools. A chair, or other 

simple furniture items can be 

amazing tools to work out.        

Improvise, fill empty bottles  

and bags with sand, pebbles      

or even canned groceries, to 

create weights to work with        

instead of dumbbell and kettle-

bells.  

You can also purchase        

simple exercise resistance 

band packs that you can use 

each individually or combined 

together where you can create 

greater strength resistance as 

you improve. These packs 

usually include straps for hands, 

wrists and ankles, a block strap 

to slide under or on top of a 

door that can be closed to allow 

you to pull against with your 

body. It is simple and can         

be very versatile. These are         

also great for the future when 

travelling. 

For many exercise programs, 

all you need is your body 

weight; doing press ups, sit 

ups, the well-known plank         

exercise, leg raises etc. Don't 

forget all these should be      

done correctly and with good 

technique in order to avoid      

any injuries. This is why it is             

important to have some sort of 

guidance by a specialist in their 

subject. Take note on the little 

simple tips of body alignment - 

it is the key to avoid any            

discomfort and possible injury. 

They will always suggest you 

have the approval of your GP to 

exercise for your particular      

current health level. 

It is harder to motivate         

yourself sometimes if you are 

on your own, but you have the 

advantage of dedicating some 

time on a day that you have a 

high energetic level. It is the 

perfect time to do you exercise 

program as you will maximise 

the intensity of your training to 

full capacity. 

Remember, exercise also      

releases endorphins that 

makes us feel good and happy. 

This is especially important at 

the moment in order to retain 

our wellbeing in both mind and 

body. 

So don’t miss out on your       

exercise - let's go! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
  

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Fitness at home

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive!  
 

New single and album from Vasilis Karras... 
 

Vasilis Karras needs no introduction - with his wonderfully unique, earthy, gravelly tone, he has 

arguably one of the most recognisable and celebrated voices in Greek music!  

With a back-catalogue of classic, timeless songs including “Den Pao Pouthena”, “Siga To Pragma” 

and “Opos Palia”, the music star now shares the first single “Rotas An S’eho Eroteftei” from           

his new album, due out in early April! 

 I have a feeling this will be another firm favourite with his fans! 

 
 

Ellie Kokkinou unveils new single and music video... 
 

Ellie Kokkinou has unveiled a teaser trailer for her upcoming single release and accompanying 

music video “Na Tin Agapas”.  

The singer is keeping fans on tender hooks with anticipation revealing only a tiny excerpt of the 

song (composed by Christos Santikai and Gregoris Vaxavanelis) hinting at a mid-tempo laiko,          

and a mysterious video clip that promises an enigmatic storyline courtesy of director Vangelis        

Tsausopoulos. 

 “Na Tin Agapas” will be officially released on 3rd April via Cobalt Music. 
 

 

New Laiko track from Christos Menidiatis... 
 

Christos Menidiatis delivers his own spring offering with “Duo Dromoi”; an acoustic guitar lead 

laiko with an effervescent Latin flavour that gives it it’s seasonal bounce. 

 Despite the contemplative nature of the lyrical narrative surrounding a conflicted heart, caught 

at a crossroads in a relationship of whether to stay or go - the uplifting feel of the music alludes to 

a sense of hope that maybe things will work out for the better whichever course of action he 

chooses.  

Catch a listen to all these new releases and more on *Scandalous! 

 

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

 
 
* Hear all the latest music Xclusives on Katerina’s live radio shows: ‘Scandalous!' Tuesdays 

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

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

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

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

Cypriot sailor Pavlos 

Kontides is again at the 

top of world ranking 

Cypriot sailor Pavlos Kontides 
is again at the top of world rank-
ing in Men’s Laser, after the an-
nouncement of his updated 
ranking on March 23, 2020.  
The Olympic medalist tops 
world ranking for the second 
time in his career. 
According to an announcement, 
Kontides reached the top in Oc-
tober 2017 and hold onto this 
position until April 2018. 
During the last 12 months,  
Kontides secured a gold and a 

silver medal at Enoshima and 
Genova World Cups, respec-
tively and came fourth at the 
European Championships in 
Porto. He has a total of 941 
points.  
He is followed by Jesper Stal-
heim from Sweden and Tonci 
Stipanovic from Croatia, with 
932 and 905 points respectively. 
 Pavlos Kontides  will be looking 
for Olympic gold next at the 
Tokyo games.which is now tak-
ing place in year 202.

All English soccer below the 
three divisions of the fifth tier 
National League will end imme-
diately due to the coronavirus 
pandemic with all results from 
the season expunged, the FA 
said  
“The FA and NLS (National 
League System) steps three to 
six have reached a consensus 
that their 2019-20 season will 
now be brought to an end, and 
all results will be expunged,” the 
FA said in a statement. 
“This will mean no promotion or 
relegation of clubs between 
NLS steps three to six, and no 
promotion to NLS step two.” 
The FA said all grassroots foot-
ball was now ended for the 
2019-20 season. 
In the Spartan South Mid-
lands league New Salamis 
and St Panteleimon miss out 
on promotion even altough 
they were almost certainties. 
and have appealed against 
the FA decision with several 
other clubs. 
New Salamis and St Pantelei-
mon share the top two posi-
tions in the Spartan South 
Midlands League on 65 
points where four teams are 
promoted the fifth team Stot-
fold have 54 points with only 
seven games to go.   
South Shields have taken 
the step of maybe taking  legal 
action against the Football As-
sociation after all results for the 
2019-20 season below the 
three divisions of the fifth-tier 
National League were ex-
punged due to the coronavirus 
crisis. 
The FA decision has angered 
teams like South Shields, who 
are 12 points clear at the top of 
the Northern Premier Division 
and closing in on promotion to 
National League North. 
“We do not understand the rush 
there has been among many 
quarters of the non-league 
game to conclude the season 
so quickly,” the club said in a 
statement here 
“We will write to the FA in the 

strongest possible terms so 
they are left in no uncertainty 
as to our feelings, and will seek 
to appeal if there is a mecha-
nism to do so. If the response 
does not satisfy us we will seek 
legal advice.” 
The FA’s decision also applies 
to women’s football below the 
Women’s Super League and 
Championship, while grassroots 
football has been brought to a 
close for the season. 
Barnsley Women, who are cur-
rently in the National League Di-
vision One North, expressed 
their frustration in a statement 
here , accusing the FA of “not 
taking women’s football se-
riously 
In Sunday football for the 
KOPA League and the Wat-
ford Friendly League where 
Omonia Youth and AEK Youth 
play the directives from the 
LFA and Middlesex FA are. 
 Following direct guidance from 
the FA and to support leagues 
in the decisions they make,they 
recommend strongly that two 
options are considered: 
a. Competitions are brought to 
an immediate end with results 
expunged (i.e. without promo-
tion or relegation occurring). 
b. League positions and promo-
tion and relegation are resolved 
by a points per game calcula-
tion. 
They ask that leagues consider 
expunging results in line with 
the NLS and women’s pyramid 
to support  consistency across 
the game.  
 They also strongly recommend 
that, when planning for next 
season, consideration is given 
to placing teams into the right 
division based on their capabil-
ity, especially when it comes to 
youth football. 
There should be greater flexibil-
ity around cup competitions, 
with options including simply 
cancelling the competition, tro-
phy sharing (if finalists already 
determined), or delaying of fi-
nals possibly to a “season 
opener” for the 20/21 season.

New Salamis and  

St Panteleimon  

appeal to the FA

Tokyo Olympics  

postponed until 2021

he Tokyo Olympics have been officially postponed until 2021. 
The International Olympic Committee along with Japanese Prime 
Minister Shinzo Abe and local organizers have decided that the 
Tokyo Games cannot go ahead as scheduled this year because of 
the coronavirus outbreak. 
The IOC says the games will be held “not later than summer 2021” 
but they will still be called the 2020 Tokyo Olympics.

We sadly announce that the 
popular and well known to our 
community Petros Michael 
sadly passed away yesterday 
March 31st 2020 between 6pm 
and 7pm when an ambulance 
was called to his home in 
Southgate but were not able to 
save him.  
The cause of death was coro-
navirus. 
Petros Michael was well known 
within our community a very 
popular man with a happy go 
lucky character. He gave his life 
to the UK Cypriot football com-
munity as a player, manager, 
committee and a football mag-
azine publisher mainly support-
ing UK Cypriot football. 
Petros Michael was born 2nd 
November 1949 in the village of 
Ayios Amvrosios, Kyrenia, Cy-
prus the son of Panteli and Adri-
ana, he was one of a family of 
four, two brothers Andreas and 
Michael and sister Angela. 
Petros Michael leaves behind 
his wife Stella, sons Andreas 
and Panteli and daughter Nata-
lie from a previous marriage. 
His brothers Andreas and Mi-
chael and sister Angela. 
Petros Michael loved the game 
of football and he started his 
football career playing for Olym-
piakos, Nicosia and then at the 
age of 20 years old he took the 
opportunity of immigrating to 
London to seek a better future 

and studied accountancy and 
managed and played for Omo-
nia (London) for several years 
and was a founding member of 
the KOPA League.in London. 
He later had a travel agency in 
Wood Green and a dress man-
ufacturing and retail  business 
in London and Cyprus. After liv-
ing in the UK for several years 
he returned to Cyprus and in 
later years he lived in both the 
UK and Cyprus and had busi-
ness interests in Romania. 
In the UK it was his football in-
terests that made him well 
known from player manager at 
Omonia he then managed Alki , 
he was a football columnist for 
our newspaper Parikiaki and 
was the publisher of the football 
magazine an annual publication 
that covered all UK football 
community news. 
The last few years he was a 
committee member of the 
KOPA League team Pantel FC 
and recently he became a 
member of the KOPA League 
committee itself with the pur-
pose of trying to revitalise and 
raise funds for the league which 
he successfully did. 
Petros Michael we thank you for 
the massive support you gave 
to our football community and 
may you rest in peace. 
Parikiaki Newspaper and AKEL 
in Britain extend their con-
dolences .

UK Cypriot football 

community mourn the 

loss of Petros Michael 
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Beloved and Beautiful mother, grandmother, sister, godmother, aunt, and 
cousin, Mary (“Maria”) passed away peacefully on 19 th  March 2020.  Her de-
cline over the past year has been slow, steady, and filled with grace; the end 
came quickly, quietly and without pain with her children by her side – truly an 
answer to Mary’s prayers these past few months.  
Mary leaves behind daughters, Athina and Christina, son, Terry (“Leftherios”); 
grandchildren Christopher, Peter, Chris, Anthony. Ruben and Joe, sisters 
Koulla and Anastasia (“Sue”), godbrother Malcolm, godsister Kathy and  
goddaughter Aradoulla. 
The funeral and burial service will be held at: 1:00pm on Thursday, April 2nd, 
2020, in  Basingstoke. 
Considering the current medical crisis, this will be for immediate family only 
and we have cancelled the Makaria. 
If you are not attending, we ask that you pay tribute to Mary on this day with a 
prayer. 
If you would like to pay your respects to Mary, grieve and reflect, this will be at 
the chapel within the premises of:  
Demetriou & English Funeral Directors Ltd  

131-133 Myddleton Rd, Bowes Park, London N22 8NG  

on 31st March and 1 st  April 2020  

Tel: 020 8889 9888   

Again, by appointment only, considering the current medical crisis  
You may send flowers but in lieu of flowers please, contributions to a 

charity very close to all of our hearts would be appreciated:  

www.cancerresearchuk.org  

Mary Eleftheriou 
† DEATH ANNOUNCEMENT

(from Vavla, Cyprus)

08.08.1945 - 19.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτριος Σιφώνιος 

(από την Σύμη, Ελλάδα / Αλεθρικό, Κύπρος) 

Aπεβιώσε την Τετάρτη 25 Μαρτιόυ 2020 σε ηλικιά 68 ετων́. Ο 
εκλιπων́ γεννήθηκε στην Ισμαηλία, Αιγ́υπτο. 

Οι γονεις́ του κατάγονταν απο ́την Σύμη, Ελλαδ́α και Αλεθρικό, 
Κυπ́ρος, ενώ ηρ́θε στο Λoνδιν́ο το 1971. 

Aφην́ει τη συζ́υγο ́του Νίκη, υιούς: Μιχάλη και Γιωρ́γο, 
θυγατερ́α Σoυλ́λα (Διονυσιά), αδελφές: Ελ́λη, Σούλλα, Μαιρ́η και 

Βικ́υ, νύμφες: Ιωάννα και Σάρα, γαμπρο ́Ζαχαριά,  
εγγον́ια: Δημητ́ρη, Χριστοφ́ορο, Σοφιά, Χριστιν́α, Νικολέττα, 

Αγγελικη,́ Αλέξανδρο και Οφήλια.  
Αγαπουσ́ε πολύ την οικογεν́εια του και θα μας λειψ́ει. 
Λογ́ω της τρέχουσας κατασ́τασης της πανδημιάς του 

Κορωνοιο̈υ ́μον́ο οι στενοί συγγενείς τoυ εκλιπών θα μπορεσ́ουν 
να παρακολουθησ́ουν την νεκρώσιμο ακολουθιά. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Demetrios Sifonios 

(from Symi, Greece /Alethriko, Cyprus ) 

Born on 16th August 1951 in Ismalia, Egypt. 
His parents were from the island of Symi, Greece and 

Alethriko, Cyprus. He moved to the UK in 1971. Demetri 
sadly passed away on Wednesday 25th March 2020. He 

leaves behind his wife Niki, his sons Michael and 
George, daughter Soulla (Dionysia), daughters-in-law, 
Joanna & Sara, son-in-law Zak, grandchildren, Dimitri, 

Christopher, Sophia, Kristina, Nicole, Angelica,  
Alexander and Ophelia, his sisters, Ellie, Soulla, 

Mary & Vicky. 
He loved his family dearly and he will be sorely missed. 
Due to the current world pandemic situation, there will 

be a very small private funeral with only immediate 
family in attendance. 16.08.1951-25.03.2020



 21      | Πέμπτη 2 Aπριλίου 2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 
Aναστασία Λουκαΐδης   

(Τασούλλα) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Αναστασίας 

Λουκαΐδης σε ηλικία 82 ετών. Άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της την 

Κυριακή 22 Μαρτίου (ημέρα της μητέρας). Εγκαταλείπει τον επί 60 χρόνια σύζυγό 

της Αντρέα, τις θυγατέρες της Φλωρεντία και Χάρις, δύο γαμπρούς, τρία εγγόνια, 

5 δισέγγονα συγγενείς και φίλους. 

Η Αναστασία υπήρξε  μια υπέροχη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά,  

φιλόξενη και γενναιόδωρη. Θα μας λείψει πολύ. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού μόνο οι στενοί 

συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο 

ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Αnastasia Loucaides 
(Tasoulla) 

Ιt is with  great sadness we announce that our beloved Anastasia 

passed away peacefully at home on Mothering Sunday, 22nd 

Μarch, at the age of 82 years. 

She leaves behind her beloved husband of sixty years Andreas, her 

daughters Florentia and Haris, two sons in law, three grandchildren, 

five great grandchildren and extended family. 

Anastasia will be remembered for being a wonderfully warm,  

hospitable and generous person to all who will be missed so very much. 

Due to the current world pandemic situation, there will be a very 

small private funeral with only immediate family in attendance. 15.08.1937 - 22.03.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiotis Antoniou 

(from Kyrenia, Cyprus) 

Passed away on Monday 9 March 2020 at the ageof 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.  

To the end of life’s journey you never lost your determination or opinions irrespective of your silent anguish - you never 

lost hope surpassing all reasoning, thus giving strength to others.  There were moments that the day to day reality of 

recent years, was a lie and life was indeed ‘moments’.  ‘Moments’ of joy and happiness.  There was a generosity, a 

kindness and a sense of humour, which regrettably was sometimes forgotten in the difficulties of your everyday life, but 

the determination never failed and with this you slept peacefully. 05.02.1938 - 09.03.2020

From George Hanna: 
Unfortunately, I met my uncle Panayiotis later in life when I was 14 years of 
age, during that time, I got to know him quite well; He was a serious man 
but not without his sense of humour and at time quite mischievous. 
When he married Litsa, he literally landed on his feet, this was realised 
when he became very ill and later more or less bed ridden. Even with all 
these adversities, he would still enjoy his dashinopittes, flaunes, pourekia 
and gallatepoureko with extreme relish. 
Litsa took it all in her stride, looking after uncle as it was just something that 
had to be done, never complaining. I myself never realised how much  
looking after was involved, until I had to look after my mother when she was 
terminally ill, uncle panayiotis’ sister and my son Nick looking after his wife 
24 hours a day. 
On behalf of my immediate family and friends thank you Litsa 
For having given Uncle a quality of life that he would not have achieved 
elsewhere. 
Sleep well uncle, sleep tight.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παύλος Νικολάου   
(από την Λάρνακα, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του Παύλου Νικολάου, που απεβίωσε την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 σε ηλικία 88 
ετών, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό  στις ζωές μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ πατέρα και πολυαγαπημένε παππού. Ο 
θεός να ευλογήσει το ταξίδι σου, όπου θα συναντήσεις τον αδελφό, τις αδελφές σου και τους γονείς σου.  
Αφήνει τη σύζυγο του Θεοδώρα, Παιδιά: Αντρούλλα, Κωνσταντίνα, Γεωργία, Νικόλα, Δέσποινα, Αγάθη, Μανθή, Πέτρο, Ρόους, 
Μαίρη και Βίκυ, εγγόνια: Paul, Andrew, Matthew, Ellie, Tyrone, Tyrell, Christina, Paul, Eugene, Charlotte, Charles, Jedd, Ashley, 
Ben, Emma, Roxanne, Shannon, Natasha, Sophie, Therapon, Alexi, Maria and Christopher. 
Πατέρα και παππού θα σε θυμόμαστε για την καλοσύνη σου, το δυναμικό  και ακέραιο σου χαρακτήρα, την γενναιοδωρία της 
ψυχής σου, την κομψότητα και την μεγάλη σου καρδία. Ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε. Αιώνια σου η μνήμη. 
Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 3 Απριλίου η ώρα 13:00μ.μ  στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Logan Road, 
London, N9 OLP και η ταφή θα γίνει στις 15:00μ.μ στο κοιμητήριο του New Southgate Brunswick Park Road, New Southgate, 
London, N11 1JJ. 
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών, θα μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pavlos Nicolaou 
(From Larnaca, Cyprus) 

88 Years old. Known to his friends in Haringey as Blacky 

Beloved Husband to Theodora and very much-loved father to Androulla, Constantina, Georgina, Nicholas, Despina, Aga-
thi, Mathie, Peter, Rose, Maria and Vicky. 
Loved and adored grandfather to Paul, Andrew, Matthew, Ellie, Tyrone, Tyrell, Christina, Paul, Eugene, Charlotte, Charles, 
Jedd, Ashley, Ben, Emma, Roxanne, Shannon, Natasha, Sophie, Therapon, Alexi, Maria and Christopher. 
It is with great sadness and heavy hearts that we announce the death of Pavlos Nicolaou, he will be dearly missed and 
leaves a big hole in all our lives. You will never be forgotten Dad and our much loved Pappou. God bless you on your 
journey to joining your brother, sisters and parents.  
Dad/Pappou, you will always be remembered for being kind, strong, generous, well presented, smartly dressed and a true 
gentleman with integrity and a big heart. All our love and respect, we will never forget you. Rest in peace. 
 
The funeral will take place on Friday 3rd of April, 1:30 pm at St Demetrios Greek Orthodox Church at Logan Road,  
London, N9 OLP and the burial at 3:00 pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London, 
N11 1JJ. Due to the Covid-19 Coronavirus, only immediate family can attend the funeral and burial. 01.09.1931 - 23.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Τρίφωνας 

(από τoν Άγιο Σέργιο, Αμμόχωστος) 

Aπεβιώσε την Τετάρτη 25 Μαρτιόυ 2020 στο νοσοκομείο 
του Βarnet σε ηλικιά 91 ετων́.  O εκλιπών ήρθε στο 

Λoνδίνο το 1961 και ασκούσε  
το επάγγελμα του ράφτη. 

Aφήνει την σύζηγο του Δήμητρα, Παιδιά:  Άκη, Ευτυχία 
και Μαργαρίτα, Eγγόνια: Άλεξ, Χριστόφορο, Σοφία, Gina, 

Χριστίνα, Μέλισσα, Αλεξάντρα και 5 δισέγγονα. 
Θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 9 Aπριλίου. 
 Λογ́ω της τρέχουσας κατασ́τασης της πανδημιάς του 
Κορωνοιο̈υ ́μον́ο οι στενοί συγγενείς τoυ εκλιπών θα 

μπορεσ́ουν να παρακολουθησ́ουν την νεκρώσιμο 
ακολουθιά. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgios Tryfonas 

(from Αyios Sergios, Famagusta) 

He sadly passed away on Wednesday 25 March 
2020 at Barnet Hospital age 91. Georgios Tryfonas 

came to  
London in 1961 and he was a tailor in profession. 

He leaves behind, his wife Demetra, Children: Akis, 
Eftyxia, Margarita, Grandchildren: Alex, Christopher, 

Sophia, Gina, Christine, Melissa, Alexandra and  
5 great-grandchildren. 

He will be greatly missed. 

Pvt funeral will be held on Thursday 9th April for  
immediate family ONLY due to pandemic. 14.03.1929 - 25.03.2020

†ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Eυάγγελος Ευαγγέλου
(από το Λάπαθος, Αμμοχώστου)

Με βαθιά θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο 
του Ευάγγελου Ευαγγέλου ο οποίος  
απεβίωσε την Δευτέρα 30.03.2020. 
Ο εκλιπών καταγόταν  από το Λάπαθος 
Αμμόχωστου ενώ τα τελευταία χρόνια 
ήταν κάτοικος του Burton Upon Trent. 
Αφήνει την πολυαγαπημενη του  
σύζυγο Ξένια, Παιδιά: Πανίκο και  
Κωνσταντίνο, Εγγόνια: Ραφαέλα, Ήβη, 
Άγγελο, Νικόλα, Άγγελο Αδέλφια: Τάκη  
και Τασούλλα. 
Η κηδεία ακόμη δεν έχει καθοριστεί. 20.08.1946 - 30.03.2020

Συλλυπητήρια 

Το ΑΚΕΛ εκφράζει στην οικογένεια του Μανώλη Γλέζου, στους 

συντρόφους του αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό λαό θερμά 

συλλυπητήρια για τη μεγάλη απώλεια μιας ιστορικής μορφής 

της ελλαδικής Αριστεράς και της Εθνικής Αντίστασης.  

30.03.20 
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