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Αφιερωμένη στους νοσηλευτές 
/τριες και τις μαίες ήταν φέτος η 
7η Απριλίου, που έχει καθιερωθεί 
ως Παγκόσμια Ημέρα Υγείας  
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό  
Υγείας (Π.Ο.Υ.). Οι νοσηλευτές   
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή...
                         Σελ 7 

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 
11/04/65, 55 χρόνια μετά την 

δολοφονία τους. Οι Καβάζογλου 
και Μισιαουλη αποτελούσαν 
υποστηρικτές της Αριστεράς, και 
μέλοι του ΑΚΕΛ. Και οι δύο τους 
έδιναν καθημερινά τον αγώνα 
τους ενάντια στο λεγόμενο  
ΤΑΞΙΜ...                            Σελ 10

Καβάζογλου και Μισιαούλη Παραιτήθηκε ο Μάουρο Φεράρι

σελ  5 

Κορωνοϊός Bρετανία : Κενό εξουσίας στην κυβέρνηση μετά την προσαγωγή του Μπόρις Τζόνσον στο νοσοκομείο (ΣΕΛ 3)

σελ  6

   Κορωνοϊός - Βαρύ το τίμημα για την παροικία μας - Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία δίπλα στην Παροικία (ΣΕΛ 2)

 O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας (ERC), 
Ιταλός καθηγητής Μάουρο 
Φεράρι, θεωρούμενος ως εκ 
της θέσης του ο επικεφαλής 
επιστήμονας της Ευρώπης, 
υπέβαλε την παραίτησή του...       
                      Σελ  7

Κύπρος - Covid-19: Οι τελευταίες εξελίξεις, «Πύργος της Βαβέλ» στα κρατικά νοσηλευτήρια! (ΣΕΛ 4,5)

Προσφυγικό- 10 χώρες της ΕΕ, πρόθυμες να  

φιλοξενήσουν ασυνόδευτα παιδιά από την Ελλάδα

Κύπρος:  

Άμεσο  επαναπατρισμό  

φοιτητών αξιώνουν γονείς, 

κάνοντας λόγο για  

εγκληματική καθυστέρηση 

Κύπρος:  

Άμεσο  επαναπατρισμό  

φοιτητών αξιώνουν γονείς, 

κάνοντας λόγο για  

εγκληματική καθυστέρηση 

«Τσουνάμι»  
η πανδημία του κορωνοϊού

«Τσουνάμι»  
η πανδημία του κορωνοϊού
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Κορωνοϊός - Βαρύ το τίμημα για την παροικία μας Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία δίπλα στην Παροικία

Καθώς η πανδημία του κορωνοϊού συνε-
χίζει να μεταδίδεται αόρατα και επικίνδυνα 
ανάμεσα μας, δυστυχώς επηρεάζονται και 
πολλά μέλη της ομογένειας μας. Πληρο-
φορούμαστε καθημερινά νέους, τραγικούς 
θανάτους. Περίπου 115 Κύπριοι από την 
παροικία μας δυστυχώς έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό μέχρι στιγμής, αριθμός  
που  αντιπροσωπεύει περίπου το 2% των 
συνολικών θανάτων στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Αντιθέτως, η παροικία μας αντιπρο-
σωπεύει μόνο το 0,7% του πληθυσμού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να εκ-
φράσω τα θερμά και εγκάρδια συλλυπη-
τήρια μας σε όσους έχασαν μέλη της οι-
κογένειας τους, συγγενείς και φίλους,   τις 
τελευταίες εβδομάδες  
Ως Ομοσπονδία, υποστηρίζουμε την ομο-
γένεια μας αυτές τις σκοτεινές μέρες. Δη-
μιουργήσαμε ιστοσελίδα υποστήριξης 
www.cypriotfederation.org.uk/covid19sup-
port για να βοηθήσουμε τους ομογενείς 
να έχουν πρόσβαση σε πολύτιμους πό-
ρους που καλύπτουν μια ευρεία ποικιλία 
θεμάτων. 
Στην ιστοσελίδα υποστήριξης, υπάρχουν 
πληροφορίες για τους 40 εθελοντές της 
νεολαίας μας (ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ) που προ-
θυμοποιηθήκαν να βοηθήσουν σε προ-
μήθεια τροφίμων από τις υπεραγορές για 
τους ηλικιωμένους. Υπάρχει επίσης κατά-
λογος εκπαιδευτικών, πληροφορίες για τις 
επιλογές παράδοσης τροφίμων στο σπίτι 
από μπακάλικα της ομογένειας και πολλές 
άλλες βοηθητικές πληροφορίες. Εάν είστε 
ηλικιωμένοι ή ανήκετε σε ευπαθείς ομάδες 

και χρειάζεστε βοήθεια για να προμηθευ-
τείτε τρόφιμα ή απαραίτητες προμήθειες, 
στείλτε μας email στο enquiries@cypriot-
federation.org.uk ή καλέστε μας στο 
02084459999. Υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, έχουμε στείλει πάνω από 4.300 πα-
κέτα τροφίμων σε Κύπριους φοιτητές που 
έχουν μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως 
πράξη υποστήριξης μια και βρίσκονται μα-
κριά από τις οικογένειες τους αυτές τις δύ-
σκολες στιγμές. 
Θέλουμε να επεκτείνουμε την πρωτοβου-
λία μας για παροχή πακέτων με παραδο-
σιακά κυπριακά τρόφιμα για συμπατριώ-
τες μας που ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες.  Ως Ομοσπονδία θα αξιολογή-
σουμε κάθε αίτηση, οπότε αν γνωρίζετε 
κάποιον που έχει πραγματική ανάγκη βοή-
θειας, παρακαλούμε να μας καλέσετε στο 
02084459999. 
Για να είναι επιτυχημένη αυτή η πρωτο-
βουλία, χρειαζόμαστε την υποστήριξή 
σας, οπότε παρακαλούμε αυτούς που 
μπορούν να προσφέρουν  ό, τι μπο-
ρούν. Δωρεές μπορούν να γίνουν μέσω 
της ιστοσελίδας μας www.cypriotfeder-
ation.org.uk, κάνοντας κλικ στο "Donate" 
στο επάνω μέρος της σελίδας. Για μεγα-
λύτερες δωρεές (άνω των £ 250) επικοι-
νωνήστε μαζί μας απευθείας μέσω en-
quiries@cypriotfederation.org.uk. 
Μαζί, μπορούμε να κάνουμε μια ουσια-
στική διαφορά για τα μέλη της ομογένειας 
μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. 
Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους στον 
τομέα της υγείας που βρίσκονται στη 
πρώτη γραμμή ενάντια σ ’αυτόν τον αό-
ρατο εχθρό, την αστυνομία και  όσους 
από εσάς ήδη είστε εθελοντές μέσω της 
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ, βοηθάτε το NHS, τις το-
πικές αρχές και άλλους βασικούς εργαζό-
μενους στις υπεραγορές, τα φαρμακεία, 
τους οδηγούς των συγκοινωνιών μας κ.ά.  
Με τη βοήθεια σας, μαζί μπορούμε να 
επιτύχουμε ακόμη περισσότερα. 
Για την δική σας ασφάλεια, της οικογένειας 
και όλων μας να προσέχετε την υγεία σας, 
Μένετε σπίτι και ακολουθείτε τις οδηγίες 
των κυβερνητικών αρχών. 
Πρόεδρος και Γραμματεία Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β. 

Η μία τραγωδία διαδέχεται την άλλη στην παροικία μας, 
όπου ο κορωνοϊός θερίζει κυριολεκτικά. Με τον αριθμό των 
θανάτων να εκτοξεύεται μέρα με την μέρα σε ολόκληρη τη 
χώρα, η παροικία μας πληρώνει τον δικό της, βαρύ φόρο 
σε ανθρώπινες ζωές.  
Οι αριθμοί Κυπρίων που «έφυγαν» σε πολύ σύντομο χρο-
νικό διάστημα εξαιτίας της πανδημίας, τρομάζουν. Μέχρι το 
πρωί της Τετάρτης 8/4, και σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης 
Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ, έχασαν 
τη ζωή τους περισσότεροι από 115 Κύπριοι. Καλά ενημε-
ρωμένες πηγές δήλωσαν μάλιστα στην «Παροικιακή», ότι ο 
αριθμός των Κυπρίων στη «μαύρη» λίστα των θανάτων 
από τη νόσο COVID-19, θα αυξηθεί τις επόμενες μέρες. 
Η παροικία μας στο σύνολό της, παρακολουθεί με κομμένη 
την ανάσα τα όσα πρωτοφανή διαδραματίζονται στο Ηνω-
μένο Βασίλειο και ειδικότερα στο Λονδίνο, όπου πλέον η 
κατάσταση με τους θανάτους παραπέμπει σε ταινίες τρόμου. 
Χωρίς καμία δόση υπερβολής, η διασπορά του ιού-φονιά 
είναι εκτός ελέγχου και κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει 
πότε θα σταματήσει ο εφιάλτης. 
Τραγωδία χωρίς τέλος 
Συγκλονισμένοι οι Κύπριοι, γίνονται καθημερινά μάρτυρες 
τραγικών ιστοριών ανθρώπων που αφήνουν την τελευταία 
τους πνοή, εντελώς μόνοι (λόγω των προστατευτικών μέ-
τρων) στα κρεβάτια των βρετανικών νοσοκομείων, όπου 
διαδραματίζονται σκηνές χάους αφού οι δυνατότητες του 
NHS έχουν ξεπεράσει τα όριά τους εδώ και ημέρες. 
Αν και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα δεδομένα για 
τους κυπριακής καταγωγής ασθενείς που έχασαν τη ζωή 
τους ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα 
των ηλικιών και των άλλων επιδημιολογικών χαρακτηριστι-
κών της τραγωδίας που συντελείται στην κυπριακή παροικία, 
εντούτοις οι μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένοι αριθμοί και πλη-
ροφορίες είναι ενδεικτικές του μεγέθους του προβλήματος. 
Συγκεκριμένα, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις οικογενειών 
που έχασαν πέραν των τριών αγαπημένων τους προσώπων 

σε διάστημα λίγων ημερών ίσως και ωρών. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση συμπατριώτισσάς μας η οποία έχασε τη 
μητέρα της εξαιτίας του κορωνοϊού και με διαφορά λίγων ει-
κοσιτετραώρων έχασε για τον ίδιο λόγο και τον πατέρα της. 
Παρόμοιες καταστάσεις βιώνουν πολλές οικογένειες που 
χάνουν σχεδόν ταυτόχρονα γονείς και άλλους συγγενείς 
πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και όλα αυτά, χωρίς να τους 
δίδεται η δυνατότητα να βρίσκονται κοντά στους ασθενείς 
που δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, αφού ως γνω-
στόν τα μέτρα αυτοπεριορισμού αλλά και τα απαγορευτικά 
μέτρα που αφορούν σε επισκέψεις και μετακινήσεις, ανά-
γκασαν χιλιάδες Κυπρίων να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια 
τους και μακριά από τους αγαπημένους τους. 
Πολλοί είναι μάλιστα και οι παράγοντες της παροικίας, που 
θέτουν πλέον ζήτημα ψυχολογικής στήριξης των οικογενειών 
και των ανθρώπων που δέχτηκαν βαρύ πλήγμα από την 
πανδημία. 
Σφραγισμένα φέρετρα… 
Όσοι κατάφεραν μέχρι στιγμής να παραλάβουν τις σορούς 
των αγαπημένων τους προσώπων, αφού η όλη κατάσταση 
που επικρατεί στο ΗΒ έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα 
και στην ομαλή λειτουργία των νεκροτομείων, διαπίστωσαν 
ότι τα φέρετρα είναι σφραγισμένα, κάτι που επέβαλαν οι 
Αρχές της χώρας στο πλαίσιο των προστατευτικών μέτρων. 
Ωστόσο, για τις οικογένειες αυτό αποτελεί ακόμη ένα πλή-
γμα.  
Την ίδια ώρα, εξαιρετικά δύσκολο για την κουλτούρα και τα 
οικογενειακά θέσμιά μας, αποδεικνύεται το αυστηρό, αλλά 
υπό τις περιστάσεις αναγκαίο μέτρο, της απαγόρευσης της 
παρουσίας πέραν των δέκα ατόμων στις κηδείες που τε-
λούνται στις εκκλησίες και στα βρετανικά κοιμητήρια. 
Επίσης, οι σοροί Κυπρίων απαγορεύεται να μεταφερθούν 
στην Κύπρο για κηδεία και ταφή στη γενέτειρά τους. Ως εκ 
τούτου, μόνο η τέφρα όσων επιθυμούν την αποτέφρωση 
αντί της ταφής, μπορεί να μεταφερθεί για την ώρα στα πά-
τρια εδάφη. 
Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο εκ των ιδιοκτητών του γρα-
φείου τελετών «Dimitriou & English», Peter Demetriou, ανέ-
φερε ότι οι στιγμές που ζει η παροικία μας είναι πρωτόγνω-
ρες και εξαιρετικά σοβαρές. Αποκάλυψε ότι ηλικιωμένες 
μητέρες και σύζυγοι δεν κατάφεραν να είναι παρούσες στις 
κηδείες των παιδιών και των συζύγων τους εξαιτίας της όλης 
κατάστασης, τις οποίες εύχεται να μην ξαναζήσει η ανθρω-
πότητα. Σε βίντεο της ηλεκτρονικής έκδοσης της «Π» (pari-
kiaki.com), ο κύριος Δημητρίου εξηγεί ακόμη το πόσο δρα-
ματικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις κηδείες 
και καλεί ολόκληρη την παροικία να είναι ιδιαίτερα προσε-
κτική, καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να παρακολουθήσετε 
το βίντεο στην ιστοσελίδα μας. 
Μείνετε σπίτι,  
Μείνετε ασφαλείς!
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο φόβος για κενό εξουσίας στην κορυφή της 
κυβέρνησης καθώς ο πρωθυπουργός της Βρε-
τανίας,  Μπόρις Τζόνσον, συνεχίζει να παραμένει 
στη ΜΕΘ στο νοσοκοιμείο St. Thomas προβάλ-
λεται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων της 
Τετάρτης (08/04). 

Η Daily Telegraph  υπογραμμίζει ότι ο υπουρ-
γός των Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ που τώρα 
είναι και de facto αναπληρωτής πρωθυπουργός  
αντιμετωπίζει μια κατάσταση - «χωρίς πρόσφατο 
ιστορικό προηγούμενο». Έγείρονται ερωτήματα 
που ζητούν σύντομα απαντήσεις   σχετικά με τις 
δυνατότητες που έχει να αλλάξει τη στρατηγική 
της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του νέου 
κορωνοϊού, σημειώνει η Telegraph. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργικού συμβου-
λίου, ο Μπόρις Τζόνσον  θα εξακολουθήσει να 
λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις όσο αυτός συ-
νεχίζει να είναι σε θέση να εκφράζει τις επιθυμίες 
του ,  εν τη απουσία του όμως ανώτεροι υπουργοί 
της κυβέρνησης έχουν διαφορετικές απόψεις για 
το αν θα πρέπει να επεκτασθούν τα περιοριστικά 
μέτρα και την επόμενη εβδομάδα, διαβάζουμε 
στη Daily Telegraph.  

 Η ιστοσελίδα της HuffPost UK επισημάινει ότι 
υπάρχουν ιδιαίτερες εντάσεις μεταξύ του υπουρ-
γείου των Οικονομικών και του υπουργείου Υγείας 

και Κοινωνικής Φροντίδας σχετικά με τη μελλο-
ντική πορεία. 

Η Sun επικαλείται την εκτίμηση κυβερνητικού 
αξιωματούχου ότι ο κ. Ράαμπ είναι «πολύ περιο-
ρισμένος», ώς εκπρόσωπος του πρωθυπουργού 
και απαιτείται συλλογική ευθύνη για οποιαδήποτε 
σημαντική απόφαση, όπως είναι η έγκριση της 
στρατιωτικής δράσης.  

Ο ιστότοπος του New Statesman επισημαίνει 
επίσης ότι ο υπουργός των Εξωτερικών  δεν μπο-
ρεί να προσλαμβάνει  ή να απολύει υπουργούς - 
και δεν έχει το δικαίωμα της εβδομαδιαίας ακρό-
ασης με τη βασίλισσα Ελισάβετ. 

Για τον Guardian, το Ηνωμένο Βασί-
λειο αντιμετωπίζει μια "κρίση εξουσίας" 
σε μια χρονική περίοδο που θα χρει-
αστεί να κερδη-
θεί και να διατη-
ρηθεί η 
δημόσια 
έγκριση για την 
επέκταση των 
μέτρων κοινω-
νικής απομό-
νωσης. Πολλές 
εφημερίδες 
αναφέρονται 

στα σχόλια του υπουργού των Εξωτερικών Ντο-
μινίκ Ράαμπ για τον πρωθυπουργό. Ο Μπόρις 
Τζόνσον είναι μαχητής και θα ξεπεράσει το πρό-
βλημα υγείας που αντιμετωπίζει , υπογράμμισε 
ο κ. Ράμπ.  

Η Daily Mirror εύχεται ο πρωθυπουργός να 
γίνει σύντομα καλά, σημειώνει όμως ότι η απου-
σία του και η παραμονή του στο νοσοκομείο δεν 
πρέπει να σημαίνει άμβλυνση της λογοδοσίας και 
του ελέγχου της κυβέρνησης.  

Κορωνοϊός: Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
στο νοσοκομείο St. Thomas ο Μπόρις Τζόνσον    

Η εισαγωγή του πρωθυπουργού της Βρετανίας, 
Μπόρις Τζόνσον  σε Μο-
νάδα Εντατικής Θεραπείας 

αργά το βράδυ της Δευτέρας, 
με σύσταση της ομάδας των 
γιατρών που τον παρακολουθεί, μονοπώλησε  τα 
πρωτοσέλιδα του Τύπου της Τρίτης (07/04). 

Εκπρόσωπος Τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ, ανέ-
φερε πως η απόφαση να εισαχθεί ο πρωθυπουρ-
γός στη ΜΕΘ ήταν της ιατρικής του ομάδας και 
συμπλήρωσε πως είναι “σε πολύ καλά χέρια”. 

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο 
Reuters, ανέφερε ότι ο Μπόρις Τζόνσον όταν με-
ταφέρθηκε στην εντατική είχε τις αισθήσεις του. 

Όπως γράφει η Daily Mail  o πρωθυπουργός 
παρουσίασε πρόβλημα με την αναπνοή. Η εφη-
μερίδα ,  με πηχυαίο τίτλο “Ο χτυπημένος (από 
τον κορονοϊό) Μπόρις μεταφέρθηκε στην εντα-
τική”, χαρακτηρίζει “δραματική” την επιδείνωση 
της υγείας του.  “Ο άρρωστος Μπόρις αντιμέτω-
πος με τον αγώνα για τη ζωή” - ο πρωτοσέλιδος 
τίτλος στη Daily Mirror  που υπογραμμίζει ότι 
υπάρχουν φόβοι ο Βρετανός πρωθυπουργός να 
έχει πνευμονία.    

“Ο πρωθυπουργός στην εντατική” είναι ο τίτλος 
της εφημερίδας The Times, που γράφει ότι ο 
πρωθυπουργός είχε δυσχέρεια στην αναπνοή 
και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ 
αναλαμβάνει την ευθύνη του “πολεμικού συμβου-
λίου” για τον κορωνοϊό.

Κορωνοϊός : Κενό εξουσίας στην κυβέρνηση 

Εκλογές  Εργατικών Buckingham Palace

Διάγγελμα βασίλισσας Ελισάβετ Νέος ηγέτης και μέλη του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου των Εργατικών 

Ο κεντρώος και φιλοευρωπαίος 
ο Κιρ Στάρμερ, 57 ετών, πρώην 
δικηγόρος που ειδικεύεται στην 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, είναι ο νεος διά-
δοχος του Τζέρεμι Κόρμπιν 
στην ηγεσία του Εργατικού Κόμ-
ματος. Αντιπρόεδρος του κόμ-
ματος εξελέγη η Άντζελα Ράινερ, 
πρώην σκιώδης υπουργός Εκ-
παίδευσης του κόμματος. 

  Ο Στάρμερ, που ήταν αρμόδιος 
των Εργατικών για το Brexit, 
ήταν το φαβορί για τις εσωκομ-
ματικές εκλογές και κατόρθωσε 
με τον πρώτο γύρο των εσω-
κομματικών εκλογών να εκλεγεί 
συγκεντρώνοντας 56,2% των 
ψήφων και περίπου 276.000 
ψήφους από το σύνολο των ψη-
φισάντων, από τα περίπου 
600.000 μέλη του κόμματος. 

  Ο Στάρμερ θεωρείται ικανός 
αλλά όχι ιδιαίτερα χαρισματικός 
ενώ έχει δεσμευθεί να επανε-
νώσει και να ανοικοδομήσει το 
Εργατικό Κόμμα μετά τη χειρό-
τερη ήττα του σε βουλευτικές 
εκλογές από το 1935, κυρίως 
εξαιτίας της απώλειας βασικών 
του προπυργίων. Ήττα που ου-
σιαστικά οδήγησε και τον Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν να παραιτηθεί 
από την ηγεσία του κόμματος, 
το οποίο έχει πληγεί λόγω της 
αναποφασιστικότητας να επιλέ-
ξει ξεκάθαρη θέση στο Brexit. 
Μετά την ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων, δόθηκε στη δημο-
σιότητα βίντεο με μαγνητοσκο-
πημένη ομιλία -λόγω των 
προληπτικών μέτρων που είναι 
σε ισχύ εξαιτίας της πανδημίας- 
όπου Στάρμερ δήλωσε ότι θεω-
ρεί «τιμή και καθήκον» την 
εκλογή του και υποσχέθηκε ότι 
θα υπηρετήσει τη Βρετανία 
«όταν έρθει η ώρα και από την 
θέση του πρωθυπουργού». 
Ο Στάρμερ κατόρθωσε να αφή-
σει πίσω του την Ρεμπέκα 
Λονγκ-Μπέιλ, αρμόδια για ζη-
τήματα εκπαίδευσης και επιχει-
ρήσεων στο Εργατικό Kόμμα, 
και η οποία θεωρούνταν φυσική 
διάδοχος του Κόρμπιν λόγω 

αριστερών θέσεων και καταβο-

λών. Έλαβε 27,6% των ψήφων. 

Τρίτη ήρθε η Λίσα Νάντι (έλαβε 

16,2%), επίσης 40 ετών, που 

είχε τη στήριξη του συνδικάτου 

GMB που εκπροσωπεί 500.000 

εργαζόμενους και έχει χαρακτη-

ριστεί «πνοή φρέσκου αέρα στη 

συζήτηση για το μέλλον των Ερ-

γατικών». 

Νέα μέλη του σκιώδους 

υπουργικού συμβουλίου των 

εργατικών 

Μετά την νίκη του Κιρ Στάρμερ 

στην εσωκομματική εκλογική 

διαδικασία, ανακοινώθηκαν και 

τα πρώτα μέλη του σκιώδους 

υπουργικού συμβουλίου υπό τη 

νέα ηγεσία του και της αντιπρο-

έδρου Άντζελας Ράινερ. 

Όπως ανακοινώθηκε, υπουρ-

γός Οικονομικών ορίστηκε η 

Ανελίζ Ντοτζ, Εξωτερικής Πολι-

τικής η Λίζα Νάντι, Εσωτερικών 

ο Νικ Τόμας Σάιμοντς και Υγείας 

(παρέμεινε) ο Τζόναθαν Άσ-

γουορθ. Τον συντονισμό ανέ-

λαβε η Ρέιτσελ Ριβς, υπεύθυνος 

κομματικής πειθαρχίας ο Νικ 

Μπράουν και επικεφαλής των 

Λόρδων η Άντζελα Σμιθ.

  Η ανησυχητική εξάπλωση της 
πανδημίας του κορωνοϊού ώθησε 
τη βασίλισσα Ελισάβετ να απευθύ-
νει το βράδυ της περαμένης Κυ-
ριακής διάγγελμα προς τον βρετα-
νικό λαό - μόλις το τέταρτο που έχει 
κάνει στη διάρκεια της θητείας της. 
Σημειώνεται ότι ο εικονολήπτης 
που τράβηξε το βίντεο για το διάγ-
γελμα ήταν καλυμμένος με προ-
στατευτική στολή προκειμένου να 
μην υπάρχει ο παραμικρός κίνδυ-
νος για τη βρετανίδα βασίλισσα. 
«Θα νικήσουμε - και αυτή η νίκη 
θα ανήκει σε καθέναν από εμάς» 

δήλωσε η Ελισάβετ στην ομιλία που ηχογραφήθηκε στον πύργο του 
Ουίνδσορ την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο μετρούσε πάνω από 
6.500 νεκρούς από τη νόσο Covid-19. 
  Αφού έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα δύσκολη εποχή με προκλήσεις 
που διαταράσσει τη ζωή, προκαλώντας οικονομική δυσχέρεια και 
ακραίες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών, ευχαρίστησε το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει μάχη κατά της πανδη-
μίας, καθώς και τους Βρετανούς που μένουν στο σπίτι για να απο-
τρέψουν την εξάπλωση του ιού. «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή» στην υγειονομική περίθαλψη του 
δημόσιου συστήματος υγείας (NHS) «και όλους τους άλλους επαγ-
γελματίες υγείας που φροντίζουν», υπογράμμισε η βασίλισσα, καθώς 
και «όλους εσάς που μένετε στο σπίτι, βοηθώντας έτσι να προστα-
τευτούν οι πιο ευάλωτοι. Στα χρόνια που θα έρθουν, θα είμαστε υπε-
ρήφανοι για τον τρόπο που το αντιμετωπίσαμε, όπως και αυτοί που 
θα ακολουθήσουν μετά από εμάς, θα λένε ότι οι Βρετανοί ήταν δυνα-
τοί. Έχουμε ακόμα πολλά να υπομείνουμε αλλά θα έρθουν καλύτερες 
ημέρες. Θα συναντηθούμε με τους φίλους μας, θα συναντηθούμε με 
τις οικογένειές μας, θα συναντηθούμε ξανά» κατέληξε η βασίλισσα.
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«Πύργος της Βαβέλ» στα κρατικά νοσηλευτήρια! 
ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΩ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Κωμικοτραγικές καταστάσεις επικρατούν στον τομέα της δημόσιας 

υγείας. Καθώς ο νέος Κορωνοϊός εξαπλώνεται επικίνδυνα, μετά τους 
κυβερνητικούς γιατρούς και οι νοσηλευτές καταγγέλλουν την ανεπάρκεια 
της διοίκησης των κρατικών νοσηλευτηρίων τα οποία επωμίζονται το βά-
ρος της διαχείρισης της πανδημίας. Οι συντεχνίες και των λειτουργών 
υγείας δηλώνουν πως δεν εμπιστεύονται πλέον τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). 

Η διασπορά του επικίνδυνου ιού είναι μεγάλη και στα νοσηλευτήρια 
και τα μεγάλα θύματα δεν είναι άλλα από τους ίδιους τους ανθρώπους 
της πρώτης γραμμής που αγωνίζονται με έναν «αόρατο» εχθρό και ταυ-
τόχρονα ένα «νοσηρό» σύστημα διαχείρισης της υγείας μας, τονίζουν 
σε ανοικτή τους επιστολή προς τον υπουργό Υγείας οι νοσηλευτές. 

Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και είναι μια στυγνή πραγματικότητα, 
αναφέρουν οι νοσηλευτές της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών 
(ΠΑΣΥΝΟ), εκπέμποντας κραυγή αγωνίας σε ανοικτή επιστολή τους 
προς τον Υπουργό Υγείας. 

«Ήλθε η ώρα να βάλετε βαθιά το μαχαίρι. Είναι η ώρα να αναληφθούν 
ευθύνες από εκείνους που πραγματικά ευθύνονται. Ήλθε η ώρα να 
δράσετε χθες και όχι αύριο. Ναι, νοιαζόμαστε πραγματικά για το μέλλον 
του κυπριακού λαού, δεν πανικοβάλλουμε και δεν προσδοκούμε σε δια-
σπορά fake news. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου, αντιλαμβανό-
μενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης», τονίζουν οι νοσηλευτές προς 
τον Υπουργό Υγείας. 

Υποχρεωνόμαστε να απευθυνθούμε σε σας, αυτή τη φορά δημόσια, 
αναφέρουν, για να ξέρει ολόκληρος ο λαός τι συμβαίνει σήμερα στα δη-
μόσια νοσηλευτήρια και ποια είναι η πραγματική κατάσταση με τη δια-
χείριση του COVID - 19. 

«Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε σε σας, γιατί πραγματικά δεν πάει 
άλλο. Δεν πάει άλλο, δεν αντέχεται, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Και 
δεν είναι απλά μια ατάκα που λέμε μεταξύ μας, για να εκτονώνουμε τον 
θυμό και την οργή μας, αλλά μια στυγνή πραγματικότητα», σημειώνεται. 

Οι πλείστες διοικήσεις των νοσηλευτηρίων και του ΟΚΥπΥ, υποστη-
ρίζουν οι νοσηλευτές, "δεν έχουν την ικανότητα και την επάρκεια" να 
διαχειριστούν τα όποια μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα φέρνει μαζί του 
αυτός ο πρωτόγνωρος ιός. 

Απευθυνόμενοι άμεσα στον Υπουργό, οι νοσηλευτές αναφέρουν ότι 
«όλοι εμείς που ζούμε καθημερινά αυτή την κατάσταση, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να διασφαλίσουμε το σύστημα υγείας και την υγεία του κυ-
πριακού λαού" και υποστηρίζουν περαιτέρω ότι "σήμερα εδώ στα κυ-
πριακά νοσηλευτήρια, ο καθένας πράττει ό,τι και όπως θέλει, δεν υπάρχει 
η κατάλληλη και ενδεδειγμένη επικοινωνία μεταξύ μας, δεν τηρούνται οι 
οδηγίες και τα πρωτόκολλα». 

Η ΠΑΣΥΝΟ αναφέρει περαιτέρω ότι υποχρεώνεται να απευθυνθεί 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης δημόσια "γιατί αναγνωρίζουμε τις ευαισθησίες 
σας και αντιλαμβανόμαστε ότι αγωνίζεστε για την καλύτερη διαχείριση 
αυτής της κρίσης - πάντοτε είχαμε μια καλή σχέση μαζί σας και είμαστε 
σίγουροι πως και αυτή τη φορά θα ακούσετε την κραυγή μας, την αγωνία 

μας, τις ανησυχίες μας".   
«Αναγκαζόμαστε να  απευθυνθούμε σε σας γιατί βλέπουμε, ακούμε 

και νιώθουμε ότι σύντομα, ήδη άρχισε να φαίνεται, θα φορτώσουν σε 
μας τους νοσηλευτές  τις ευθύνες για τα λάθη, τις παραλείψεις και τις 
ανεύθυνες συμπεριφορές τους. Αυτή τη φορά, όπως άλλοτε το έχουμε 
αποδείξει εδώ και χρόνια, δεν θα το ανεχθούμε», προστίθεται. 

Οι νοσηλευτές αναφέρουν ότι ο ιός εξαπλώνεται επικίνδυνα, η δια-
σπορά είναι μεγάλη στα νοσηλευτήρια και τα μεγάλα θύματα, δεν είναι 
άλλα από τους ίδιους - τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής που 
αγωνίζονται με έναν «αόρατο» εχθρό και ταυτόχρονα ένα "νοσηρό" σύ-
στημα διαχείρισης της υγείας μας. 

«Είμαστε εδώ καθημερινά και έτοιμοι να προχωρήσουμε σε συγκε-
κριμένες καταγγελίες, για όλα όσα συμβαίνουν στους χώρους υγείας. 

Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στοιχεία για να αποκαταστήσουμε το αί-
σθημα εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να προστατεύσουμε τον κάθε νο-
σηλευτή, την κάθε νοσηλεύτρια, τον κάθε επαγγελματία υγείας που αγω-
νίζεται χωρίς σαφείς οδηγίες, χωρίς την τήρηση των πρωτοκόλλων. 
Οδηγίες λανθασμένες, οδηγίες αλαλούμ, οδηγίες μισές, οδηγίες χωρίς 
κατεύθυνση. Με βάρκα μόνο την ελπίδα», προστίθεται. 

Οι νοσηλευτές αναφέρουν ότι το βάρος και η ευθύνη είναι ασήκωτα 
γιατί παλεύουν, όπως σημειώνουν, χωρίς  καθοδήγηση, ακόμη και για 
τα ουσιώδη ενώ έχουν χάσει την εμπιστοσύνη προς όλους αυτούς που 
τους διοικούν. 

«Επικρατεί μια μεγάλη ανασφάλεια στους χώρους των νοσηλευτηρίων, 
ένας μεγάλος πανικός ανάμεσα στο προσωπικό.  Που δεν ξέρει πού και 
πώς θα χτυπηθεί. Οι οδηγίες που δίνονται για ομαδοποίηση δεν τηρού-
νται, η διασπορά του ιού καλά κρατεί. Ναι, οι διοικήσεις μας στερούνται 
επάρκειας. Πρέπει να αναληφθούν ευθύνες, προτού είναι αργά. Να ανα-
ληφθούν ευθύνες για αποφάσεις και ενέργειες που λαμβάνονται ή κυρίως 
παραλείπονται», προστίθεται. 

Οι ηγέτες, συνεχίζει η ανοικτή επιστολή των νοσηλευτών προς τον 
Υπουργό Υγείας, πάντοτε είναι άνθρωποι που πρέπει να εμπνέουν και 
να καθοδηγούν κι όχι να φορτώνουν τα δικά τους ελλείμματα και τις 

δικές τους παραλείψεις στους άλλους. 
«Και εμείς δεν έχουμε ούτε ηγέτες, ούτε ηγεσία, ούτε ανθρώπους που 

να μας εμπνέουν και μας ενθαρρύνουν. Έχει κλονιστεί το αίσθημα ασφά-
λειας από το προσωπικό προς τον ΟΚΥπΥ και τις διοικήσεις των νοσο-
κομείων. Μεταφέρουμε τις ανησυχίες των μελών μας, που είναι ανα-
στατωμένοι. Γιατί βλέπουμε την ανεπάρκεια των διοικήσεων σε θέματα 
συντονισμού, την ελλιπή εφαρμογή των εγκυκλίων, οδηγιών και πρω-
τοκόλλων», προστίθεται. 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΚΥΠΥ  
ΕΚΦΡΑΖΕΙ Ο ΚΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ 
Ανοικτή επιστολή προς τη Πολιτεία, με την οποία εκφράζει την ανη-

συχία του για τις διάφορες αποφάσεις και ενέργειες από πλευράς του 
ΟΚΥπΥ και  τα όσα επισυμβαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και τον 
τρόπο λειτουργίας τους, δίνουν στη δημοσιότητα οι   

Κλάδοι Νοσηλευτών ΠΑΣΥΔΥ. 
Συγκεκριμένα, τα Διοικητικά Συμβούλια των Κλάδων θεωρούν ατυχή 

τη χθεσινή ανακοίνωση του Εκτελεστικού Διευθυντή της περιφέρειας 
Λάρνακας – Αμμοχώστου, για την υποχρέωση του προσωπικού να 
φέρει τα προστατευτικά μέσα, σύμφωνα με την οποία θα τιμωρείται 
οποιοσδήποτε δεν φέρει τα ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέσα 

Εκφράζουν την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να επιστηθεί η προσοχή 
του προσωπικού με πολύ διαφορετικό τρόπο. 

Όσον αφορά τη λειτουργία του θαλάμου βραχείας νοσηλείας στο Νο-
σοκομείο Λεμεσού, διαπιστώνουν ότι είναι ότι από τύχη δεν έγινε δια-
σπορά τού κορωνοϊου και αυτό έγινε μετά από έντονη αντίδραση του 
νοσηλευτικού προσωπικού, που εντόπισε ότι υπάρχει σοβαρά πρόβλημα  
στον εξαερισμό. 

Επίσης, αναφέρονται στην πρόθεση ανάπτυξης επιπρόσθετων χώρων 
εντατικής νοσηλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου μετά από 
αυτόβουλη επίσκεψη της Νοσηλευτικής Διοίκησης και ομάδας νοση-
λευτών από την υφιστάμενη εντατική διαπιστώθηκε ότι ο χώρος δεν 
παρείχε την στοιχειώδη ασφάλεια για το προσωπικό και μετά από υπο-
δείξεις, που έγιναν, οι χώροι αναπροσαρμόζονται, ώστε να προσφέρουν 
ασφάλεια στο προσωπικό.       

Όπως προσθέτουν «όλα όσα καταγράφονται και θα αναδειχθούν μελ-
λοντικά είναι ένδειξη για το πώς ο ΟΚΥπΥ λειτουργεί, χωρίς να λαμβάνει 
υπόψη και χωρίς να επιζητά την συνεργασία εκείνων που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή και οι οποίοι είναι αυτοί που είναι εκτεθειμένοι». 

«Ο λόγος που αντιδρούμε, κοινοποιώντας ανοικτά τις θέσεις μας, για 
τα διάφορα συμβάντα δεν είναι γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυ-
πώσεις και προβολή, αλλά θεωρούμε ότι είναι η μόνη οδός που μας 
απομένει εφόσον οι μέχρι τώρα εμπειρίες μας αποδεικνύεται πως οποι-
αδήποτε άλλη προσπάθεια επικοινωνίας δεν έχει αποτέλεσμα», σημει-
ώνουν. 

Καλεί, τέλος, την Πολιτεία να παρέμβει «ώστε να τερματιστούν άμεσα 
οι αυθαιρεσίες και οι ετσιθελισμοί από εκείνους που νομίζουν ότι όλα 
όσα αποφασίζουν και υλοποιούν είναι τα σωστά και τα πρέποντα και να 
σταματήσουν να μας φέρνουν αντιμέτωπους με τετελεσμένα».

Επιστολή Κομισιόν για το Κυπριακό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κυπριακών 
κοινοτήτων για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού προβλήματος και ενθαρρύνει 
τις προσπάθειες για μία γρήγορη επανέναρξη των 
συνομιλιών. 
Αυτό αναφέρεται σε επιστολή εκ μέρος της Προ-
έδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν προς την ηγεσία της Ελληνικής Κυπρια-
κής Αδελφότητας του Λονδίνου. 
Οι κ.κ. Αντώνης Γερολέμου και Ανδρέας Καραολής 
είχαν αποστείλει στην Πρόεδρο της Κομισιόν το 
ψήφισμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Αδελ-
φότητας της 1ης Μαρτίου αναφορικά με τα δίκαια 
της Κύπρου και τις προκλήσεις της Τουρκίας. 
«Μία συνολική λύση θα ήταν ωφέλιμη για την Κύ-
προ και για την ΕΕ, καθώς και για την ασφάλεια 

και σταθερότητα στην περιοχή», αναφέρει η επι-
στολή από την Κομισιόν, προσθέτοντας ότι η ΕΕ 
«στηρίζει πλήρως» τη δέσμευση και την αποφασι-
στικότητα των μερών να επιτύχουν μία λύση βασι-
σμένη σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με 
πολιτική ισότητα όπως εκτίθεται στα σχετικά ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών. 
Αναφερόμενη στο ρόλο της Τουρκίας, η υπογρά-
φουσα την επιστολή επικεφαλής της Γενικής Διεύ-
θυνσης Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμί-
σεων Μέρι ΜακΚάρθι, παραπέμπει στην υιοθέτηση 
το Νοέμβριο του 2019 από το Συμβούλιο της ΕΕ 
ενός πλαισίου περιοριστικών μέτρων κατά της 
Άγκυρας εξαιτίας των μη εξουσιοδοτημένων δρα-
στηριοτήτων γεώτρησης στην Ανατολική Μεσόγειο.  
Το πλαίσιο, σημειώνεται, επιτρέπει την υποβολή 

αίτησης για απαγόρευση ταξιδίων και για πάγωμα 
περιουσίας ατόμων ή συλλογικοτήτων. Η κα Μακ-
Κάρθι συμπληρώνει ότι το Φεβρουάριο του 2020 
δύο πρόσωπα τέθηκαν υπό περιοριστικά μέτρα. 
Τονίζεται επίσης στην επιστολή της ΕΕ ότι «το διε-
θνές δίκαιο της θάλασσας, η αρχή των σχέσεων 
καλής γειτονίας και η κυριαρχία και τα κυριαρχικά 
δικαιώματα όλων των Κρατών Μελών επί των θα-
λασσίων ζωνών τους, περιλαμβανομένων εκείνων 
που παράγονται από νησιά, πρέπει να γίνονται 
σεβαστά». 
Καλούνται δε με την επιστολή όλα τα μέλη της διε-
θνούς κοινότητας να τηρούν αυτές τις αρχές και 
«να απέχουν από οποιεσδήποτε δραστηριότητες 
υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και 
ασφάλεια».

Επιστολή από Κομισιόν προς Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα Λονδίνου για στήριξη λύσης και συστάσεις στην Τουρκία 
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ΟικονομίαΕπιδόματα φοιτητών

Kαταβολή επιδόματος σε φοιτητές εξωτερικού

Τον άμεσο επαναπατρισμό όλων των 
φοιτητών που θέλουν να επιστρέψουν 
στην Κύπρο, αξιώνει η ομάδα Γονείς και 
Κηδεμόνες Φοιτητών Ηνωμένου Βασι-
λείου.  
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως «η 
Κυβέρνηση καθυστερεί εγκληματικά» και 
πως «από σήμερα σαν οργανωμένοι γο-
νείς καθιστούμε το κυπριακό κράτος 
ηθικά, νομικά αλλά και πολιτικά υπεύ-
θυνο για όλες τις επιπτώσεις που προ-
κύπτουν και θα προκύψουν από την 
απόφασή του να εξορίσει τόσες χιλιάδες 
νέους και νέες. Καθιστούμε το κυπριακό 
κράτος υπεύθυνο για ό,τι συμβεί στα 
παιδιά μας. Αν χαθεί έστω και μιά ζωή 
στο εξωτερικό, το κυπριακό κράτος θα 
έχει την αποκλειστική ευθύνη!» 
«Έχουν  περάσει ήδη τρεις βδομάδες 
από την απαγόρευση εισόδου των παι-

διών μας στη χώρα τους. Τρίτη εβδο-
μάδα εξορίας που επέβαλε η Κυπριακή 
Δημοκρατία σε Κύπριους πολίτες. Που 
το ίδιο τους το κράτος αρνείται την εί-
σοδό τους, αφήνοντας την τύχη τους σε 
ξένες Κυβερνή-
σεις, μία πολι-
τική που μόνο 
το κυπριακό 
κράτος εφάρ-
μοσε παγκο-
σμίως», αναφέ-
ρεται στην 
ανακοίνωση. 
«Σαν οργανω-
μένοι γονείς 
αυτές τις τρεις 
εβδομάδες επιδείξαμε υπέρμετρη κατα-
νόηση και υπευθυνότητα δίνοντας στο 
κράτος το χρονικό περιθώριο που χρει-

αζόταν για να οργανώσει και να σχεδιά-
σει  συντεταγμένα τον επαναπατρισμό 
τους. Μεταφέραμε στην Κυβέρνηση αλλά 
και σε κάθε πολιτειακό αξιωματούχο τις 
επιστολές μας», προστίθεται. 

«Καταθέσαμε τις 
αγωνίες μας, μετα-
φέραμε τα προ-
βλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι 
φοιτητές μας, δου-
λέψαμε με εμπει-
ρογνώμονες για 
καταρτισμό σχε-
δίου δράσης. Με 
κάθε ειλικρίνεια  
θέσαμε τους εαυ-

τούς μας στη διάθεση των αρμοδίων, 
επιδιώξαμε με κάθε τρόπο τη συνεργα-
σία με  το κυπριακό κράτος για μια ομαλή 

και ασφαλή επιστροφή τους και αυτή τη 
θέλησή μας την έχουμε μεταφέρει και 
στους αρμόδιους Υπουργούς. Επανα-
λαμβάναμε φορτικά πως ο χρόνος δεν 
είναι σύμμαχός μας. Πως τα χρονικά πε-
ριθώρια στενεύουν και θα χαθούν ζωές», 
σημειώνουν οι οργανωμένοι γονείς. 
Δυστυχώς αυτή η υπεύθυνη στάση μας, 
προσθέτουν, «έχει μεταφραστεί σαν 
αδυναμία. Τρεις βδομάδες μετά και δεν 
έχουμε δει κανένα πλάνο επαναπατρι-
σμού. Χαιρετίζουμε την απόφαση για με-
ταφορά των ευπαθών φοιτητών μας 
στην Κύπρο τις επόμενες μέρες. Όσον 
αφορά όμως τον επαναπατρισμό των 
υπόλοιπων φοιτητών, το μόνο που ει-
σπράξαμε είναι την κατανόηση των κρα-
τικών αξιωματούχων, που δεν μας αρκεί 
πλέον».

Άμεσο επαναπατρισμό φοιτητών αξιώνουν γονείς, κάνοντας λόγο για εγκληματική καθυστέρηση 

Σε ετοιμότητα για να ξεκινήσει την 
καταβολή του έκτακτου επιδόμα-
τος ύψους €750 σε φοιτητές εξω-
τερικού που δεν θα επιστρέψουν 
στην Κύπρο για το Πάσχα, είναι η 
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας 
(ΥΦΜ) της Διεύθυνσης Ανώτερης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παι-

δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΠΑΝ). 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, για την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας, όσοι υπέβαλαν αίτηση και έχουν προ-
εγκριθεί, θα λαμβάνουν μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο και θα 
παραπέμπονται στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέ-
ριμνας, όπου και θα συμπληρώνουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, 
για διακρίβωση της παραμονής τους στο εξωτερικό. 
Μετά την ολοκλήρωση αυτής της δήλωσης, η Υπηρεσία Φοιτητικής 
Μέριμνας θα προχωρά σε έμβασμα του επιδόματος στον δηλωθέ-
ντα λογαριασμό του αιτητή. Χωρίς τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης 
Δήλωσης, δεν θα καθίσταται δυνατή η καταβολή του επιδόματος.

Ξεπέρασαν στις 23.000 ο αριθ-
μός των αιτήσεων αναστολής 
δανείων για εννέα μήνες στις 
δύο μεγαλύτερες τράπεζες του 
τόπου, με τους δανειολήπτες να 
αξιοποιούν το εργαλείο που 

τους παραχώρησε η Πολιτεία εν 
μέσω της κρίσης του κορω-
νοϊού, ο οποίος πάγωσε την οι-
κονομική δραστηριότητα. 
Βάσει πληροφόρησης από την 
Τράπεζα Κύπρου, μέχρι την 
Δευτέρα το απόγευμα, οι αιτή-
σεις έχουν ξεπεράσει τις 11.000 
με την συντριπτική πλειοψηφία 
των αιτήσεων αυτών να έχει 
εγκριθεί. 
Σύμφωνα με πληροφορίες από 
την Ελληνική Τράπεζα, οι αιτή-
σεις μέχρι την Δευτέρα το  από-
γευμα ξεπέρασαν τις 12.000. 
Το 95% των αιτήσεων στην Ελ-
ληνική είναι από επιλέξιμους 
δανειολήπτες στη βάση του δια-

τάγματος, ενώ το 80% των αι-
τήσεων προέρχεται από λιανι-
κούς δανειολήπτες και το 20% 
από εταιρείες. 
Από τους λιανικούς δανει-
ολήπτες, περίπου οι μισές αιτή-
σεις αφορούν σε στεγαστικά δά-
νεια, καταναλωτικά καθώς και 
πιστωτικά όρια καρτών. 
Υπενθυμίζεται ότι βάσει του δια-
τάγματος του Υπουργού Οικο-
νομικών, δικαιούχοι είναι φυσικά 
πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς 
εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι 
οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις 
στην καταβολή της δόσης πάνω 
από 30 μέρες από την ημερο-

μηνία που προνοείται από υφι-
στάμενες συμβατικές υποχρεώ-
σεις κατά τις 29 Φεβρουαρίου 
2020. 
Παράλληλα, η αναστολή δό-
σεων, η οποία έχει θεσπιστεί 
δυνάμει νομοθεσίας, βάσει των 
οδηγιών του Ενιαίου Εποπτικού 
Μηχανισμού και της Ευρωπαϊ-
κής Αρχής Τραπεζών δεν θεω-
ρείται μη εξυπηρετούμενο δά-
νειο, ενώ κατόπιν 
διευκρινιστικών οδηγιών της Κε-
ντρικής Τράπεζας, οι Τράπεζες 
δεν πρόκειται να επιβάλλουν 
ανατοκισμό για την περίοδο 
αναστολής.

Πέραν των 23.000 οι αιτήσεις αναστολής δόσεων σε Τρ. Κύπρου και Ελληνική 

Το Υπουργείο Εξωτερικών 
ανακοίνωσε πως για σκοπούς 
υποβοήθησης του σχεδια-
σμού και της οργάνωσης του 
εν εξελίξει σταδιακού επανα-
πατρισμού πολιτών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, οι 
οποίοι βρίσκονται στο εξωτε-
ρικό και δεν εμπίπτουν στις 
κατηγορίες δικαιούχων βάσει 
των εν ισχύει Διαταγμάτων, 
καλούνται όσοι επιθυμούν να 
επαναπατρισθούν όπως δη-
λώσουν το ενδιαφέρον τους 
μέσω της πλατφόρμας  
www.connect2cy.gov.cy. 
Στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 
διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις 
που αφορούν τον επαναπα-
τρισμό θα λαμβάνονται ανα-
λόγως της διαμορφούμενης 
κατάστασης. 
Όσοι εισέρχονται στο έδαφος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
θα παραμένουν για 14 ημέρες 
από την άφιξη τους σε χώ-
ρους υποχρεωτικής απομό-
νωσης που θα υποδεικνύει το 
Κράτος. 
Συνολικά 4.289 άτομα εξέφρα-
σαν ενδιαφέρον μέχρι την 
Τρίτη το απόγευμα. Από αυτά 
3.600 είναι φοιτητές. 
Πιο συγκεκριμένα, 2.090 
άτομα εξέφρασαν ενδιαφέρον 
για να επιστρέψουν στην Κύ-
προ από τις 15 μέχρι τις 30 
Απριλίου, 1.102 από την 1η 
μέχρι τις 15 Μαΐου, 456 από 
τις 16 μέχρι τις 31 Μαΐου, 337 
από την 1η μέχρι τις 15 Ιου-
νίου, 169 από τις 16 μέχρι  τις 
30 Ιουνίου και 135 για επι-
στροφή αργότερα

Στα 32 ανήλθαν τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού στην Κύπρο από σύ-
νολο 1.256 εργαστηριακών διαγνώσεων, ανακοινώθηκε από τις αρχές το απόγευμα 
της Τετάρτης. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για 24 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης των 
επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών και 8 άτομα των οποίων το ιστορικό 
διερευνάται. Με βάση χθεσινά στοιχεία, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρου-
σμάτων ανήλθε στα 526, περιλαμβανομένων των δέκα, που εντοπίστηκαν στις Βρε-
τανικές Βάσεις. Σε σχέση με τα 4 περιστατικά, που δηλώθηκαν ως υπό διερεύνηση, 
για τα 2 βρέθηκε σύνδεση με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα και για τα άλλα δύο συ-
νεχίζεται η διερεύνηση. 
Τα 526 περιστατικά εντοπίστηκαν μετά τη διεκπεραίωση συνολικά 14.273 εργαστη-
ριακών αναλύσεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ),  το 
Μικροβιολογικό Τμήμα των νοσηλευτηρίων του ΟΚΥπΥ και από ιδιωτικά εργαστήρι 
Σύμφωνα με τις αρχές, τα 390 περιστατικά από τα 526 προέρχονται από επαφές, 
άρα οι λοιμώξεις είναι από την Κύπρο. 
Από τα 52 από τα άτομα που διαγνωστήκαν θετικά από τον ιό και νοσηλευτήκαν 
έχουν αποθεραπευτεί. 
Στο μεταξύ τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα  εντοπίστηκαν στο Νοσοκομείο Πόλης 
Χρυσοχούς. Πρόκειται για  δύο επαγγελματίες υγείας που  εντοπίστηκαν θετικοί  
στο Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς , ενώ προηγήθηκε και το επιβεβαιωμένο κρού-
σμα  εργάτη του Νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς. Κατόπιν τούτου, ξεκίνησε η ιχνη-
λάτιση των επαφών τους. 
Το σύνολο των νεκρών από την ημέρα που ξέσπασε η πανδημία στην Κύπρο, 
ανέρχεται σε 13, εκ των οποίων οι εννέα θάνατοι αποδίδονται αποκλειστικά στον 
COVID19.

Κύπρος - Covid-19: Οι τελευταίες εξελίξεις
Επαναπατρισμός  
και εγραφή στο   

connect2cy 
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Eξέλιξη της επιδημίας του 
κορωνοϊού στην Ελλάδα

Κορωνοϊός - Εξελίξεις

10 χώρες της ΕΕ πρόθυμες, να φιλοξενήσουν ασυνόδευτα παιδιά 
Κορωνοϊός - Προσφυγικό

ΣΥΡΙΖΑ: Να προχωρήσει τώρα η ουσιαστική στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Κανένα χειροκρότημα και κανένας έπαινος στους εργαζόμενους 
από μόνα τους, δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα ατομικά μέσα 
προστασίας που χρειάζονται στην καθημερινή μάχη που δίνουν 
με τον ιό. Χρειάζονται πράξεις και όχι μόνο λόγια, τόνίζει το γραφείο 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. 
«Πλέον όλοι οφείλουν να αναγνωρίσουν στην πράξη ότι η υγεία 
είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα. Ακόμα και όσοι μέχρι 
πρότινος μιλούσαν για κλείσιμο νοσοκομείων και απολύσεις για-
τρών» αναφέρει χαρακτηριστικά.   
Προσθέτει όμως ότι «η αναγνώριση αυτή δεν μπορεί να μένει μόνο 
στα λόγια. Οι δημόσιες δομές υγείας πρέπει να ενισχυθούν με μό-
νιμες προσλήψεις, υποδομές και εξοπλισμό τώρα». 
«Είναι άμεση αναγκαιότητα η αύξηση των διαθέσιμων δημόσιων 
κλινών ΜΕΘ, με επίταξη των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα με 
όρους δημοσίου συμφέροντος. Πρέπει να προχωρήσουν οι 4.000 

μόνιμες προσλήψεις γιατρών και λοιπού προσωπικού και να υπάρ-
ξει κεντρική διαχείριση των εργαστηριακών ελέγχων για τον κο-
ρωνοϊό, με αύξηση των διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ, καθώς 
και ουσιαστική αξιοποίηση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας», συ-
μπληρώνει. 
«Στη μάχη αυτή κανείς δεν πρέπει να μείνει απροστάτευτος. Η αλ-
ληλεγγύη και η υπεύθυνη στάση που έχει επιδείξει η ελληνική κοι-
νωνία είναι σημαντική αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν 
την οργανωμένη και συντεταγμένη ευθύνη της πολιτείας», τονίζει. 
Και καταλήγει ότι "η καθολική κάλυψη με ένα ισχυρό δημόσιο σύ-
στημα υγείας, δεν είναι απλώς ένα μέτρο αντιμετώπισης της ση-
μερινής κρίσης, αλλά διαχρονικός παράγοντας για τη διασφάλιση 
της κοινωνικής συνοχής και ευημερίας. 
Η ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ και των εργαζομένων σε αυτό, πρέ-
πει να προχωρήσει ΤΩΡΑ».

Την παράταση του προγράμματος κοινωνικού 
τουρισμού για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των 
έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού αποφάσισε η διοίκηση του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συ-
νεπειών της πανδημίας και της στήριξης του ερ-
γατικού δυναμικού και των επιχειρήσεων. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του ΟΑΕΔ, πριν από την εφαρμογή των 
έκτακτων μέτρων, είχαν ενεργοποιηθεί 27.000 
από τις συνολικά 140.000 επιταγές, που θα έλη-
γαν τον Ιούλιο του 2020. Προκειμένου να διασφα-

λιστεί το δικαίωμα των λοιπών 113.000 δικαιού-
χων και ωφελουμένων να πραγματοποιήσουν τις 
διακοπές τους, η περίοδος κοινωνικού τουρισμού 
2019-2020 θα επιμηκυνθεί αντίστοιχα για όσο διά-
στημα διαρκέσουν τα έκτακτα μέτρα, που ξεκίνη-
σαν τον Μάρτιο. 
Υπενθυμίζεται πως, μέσω του προγράμματος επι-
δότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και 
των οικογενειών αυτών, με επιταγή κοινωνικού 
τουρισμού περιόδου 2019-2020, διακοπές μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν σε τουριστικά κατα-
λύματα του μητρώου παρόχων του ΟΑΕΔ, με 
διάρκεια: 

- από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλε-
χθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των 
νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ή 
- από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, όταν επιλε-
χθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της 
υπόλοιπης Ελλάδας. 
Η νέα ημερομηνία λήξης της περιόδου κοινωνικού 
τουρισμού 2019-2020 θα ανακοινωθεί, μετά το 
τέλος των έκτακτων μέτρων. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα 
κοινωνικού τουρισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos.

ΟΑΕΔ: Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για 113.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού

Συνολικά 10 είναι οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν εκδηλώσει μέχρι 
τώρα ενδιαφέρον για να μετεγκαταστήσουν ασυνόδευτους ανήλι-
κους από την Ελλάδα, με την πρώτη μεταφορά να αφορά σε 11 
παιδιά στο Λουξεμβούργο μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. 
Εκτός από το Λουξεμβούργο, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει η Γερ-
μανία για 350 παιδιά, η Γαλλία για περίπου 300, η Βουλγαρία για 
50, η Ιρλανδία για 36 και η Λιθουανία για δύο. Η Φινλανδία έχει 
ανακοινώσει ότι θα μετεγκαταστήσει 175 παιδιά από την Ελλάδα, 
την Κύπρο, την Ιταλία και τη Μάλτα, χωρίς ωστόσο να έχει καθο-
ρίσει τον ακριβή αριθμό που θα πάρει από κάθε χώρα. Επίσης, η 
Κροατία, η Πορτογαλία και το Βέλγιο έχουν δηλώσει την πρόθεσή 
τους να πάρουν ασυνόδευτα παιδιά στις χώρες τους, χωρίς ωστόσο 
να έχουν δηλώσει συγκεκριμένο αριθμό. 
Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών 
του Ευρωκοινοβουλίου η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα 
Γιόχανσον, έκανε λόγο για μετεγκατάσταση 1.600 παιδιών από την 
Ελλάδα σε οκτώ κράτη μέλη. Ωστόσο με την προσθήκη των επι-
πλέον κρατών δεν είναι γνωστό ποιος θα είναι τελικά ο συνολικός 
αριθμός των μετεγκαταστάσεων. 
Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλουεξηγούν στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι κάθε χώρα έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια για τις 

μετεγκαταστάσεις, όπως για τις εθνικότητες, το φύλο ή τις ηλικίες 
που θα δεχθεί. Τα παιδιά θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα 
νησιά, ενώ θα γίνουν δεκτά και κάποια που ζουν στην ενδοχώρα. 
Σε λίγες περιπτώσεις οι χώρες είναι θετικές στο να μετεγκαταστή-
σουν και παιδιά με προβλήματα υγείας, που συνοδεύονται από τις 
οικογένειές τους. 
Πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης, Γιώργος Κου-
μουτσάκος, στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 27 Μαρτίου, είχε επισημάνει ότι 
«θα θέλαμε να δούμε τις προθέσεις όλων των κρατών μελών το 
προσεχές διάστημα. Τους ενθαρρύνουμε, μάλιστα, να σκεφτούν 
όλα τα παιδιά ως ίσα, χωρίς περιορισμούς βάσει εθνικότητας ή 
ηλικίας, έως 18 ετών». 
Από τις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας δεν αποκλείεται να επη-
ρεαστεί και η διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για τους 
Ασυνόδευτους Ανήλικους, που προετοιμάζει το υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, με πρωτοβουλία του κ. Κουμουτσάκου, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες και τη UNICEF. 
Η διοργάνωση είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο, 
ωστόσο εξετάζεται η μετάθεσή της για αργότερα, ενώ είναι ανοιχτό 
και το ενδεχόμενο να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις 15 Μαρτίου 2020 ο εκτι-
μώμενος αριθμός ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα ήταν 5.232. 
Από αυτούς οι 1.293 βρίσκονταν σε δομές φιλοξενίας, οι 128 σε 
διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι 317 σε ξενοδοχεία, 
οι 267 σε ασφαλείς ζώνες ανοιχτών κέντρων φιλοξενίας, οι 1.654 σε 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι 74 σε κέντρα επείγουσας φι-
λοξενίας (από τους οποίους οι 40 σε διαδικασία μεταφοράς), οι 153 
σε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας και οι 272 σε προστατευτική φύλαξη.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
αφορούν περιστατικά από την επι-
δημιολογική επιτήρηση της νόσου 
με βάση τα δεδομένα που έχουν 
δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγρα-
φεί μέχρι τις 08 Απριλίου 2020. 
Τα νέα επιβεβαιωμένα εργαστη-
ριακά κρούσματα της νόσου είναι 
77. Ο συνολικός αριθμός των 
κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.832 
(ημερήσια μεταβολή +4.4%), εκ 
των οποίων 55.0% άνδρες. Οι 
νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-
19 είναι δύο, ενώ από την έναρξη 
της επιδημίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 81 θάνατοι. Η μέση ηλι-
κία των ασθενών που απεβίωσαν 

είναι 74 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλη-
νωμένοι είναι 90 (78.9% άνδρες). 
 Από το σύνολο των 1832 κρουσμάτων, 501 (27.3%) θεωρούνται 
σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 679 (37.1%) είναι σχετι-
ζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται 
ούτε με ταξίδι ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό 
διερεύνηση. Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 49 έτη (εύρος 0 
έως 101 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 74 έτη (εύρος 
39 έως 95 ετών). 
Οι νομοί στους οποίους δεν υπάρχει επισήμως επιβεβαιωμένο 
κρούσμα είναι οι εξής: Γρεβενών, Καρδίτσας, Ευρυτανίας, Αιτω-
λοακαρνανίας και Φωκίδας. Με βάση τον ίδιο χάρτη, οι περιοχές 
που έχουν -αναλογικά με τον πληθυσμό τους- πληγεί περισσότερο 
(απεικονίζονται με σκούρο πράσινο χρώμα) είναι: Καστοριάς, η 
Χερσόνησος του Αθω, Έβρου, Ξάνθης, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 
Αχαΐας. Ηλείας, Ζακύνθου, Αττική. 
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Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2020: Μήνυμα ΠΟΥ

Αύξηση της ραδιενέργειας στο 
 Τσέρνομπιλ από φωτιά στο δάσος

Αφιερωμένη στους νοσηλευτές/τριες και 
τις μαίες ήταν φέτος η 7η Απριλίου, που 
έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα 
Υγείας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (Π.Ο.Υ.). 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απευ-
θύνει κάλεσμα στήριξης στο έργο του 
νοσηλευτικού προσωπικού και των 
μαιών προκειμένου να υπενθυμίσουμε 
στους ηγέτες του κόσμου τον κρίσιμο 
ρόλο που διαδραματίζουν στη διατήρηση 
της υγείας των πολιτών. 
Οι νοσηλευτές και οι άλλοι εργαζόμενοι 
στον τομέα της Υγείας βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή του μετώπου ενάντια 
στον COVID-19 παρέχοντας υψηλής 
ποιότητας περίθαλψη και φροντίδα, και 
καθοδηγώντας τον διάλογο για την αντι-
μετώπιση φόβων και αποριών, αλλά και 
τη συλλογή δεδομένων για τη διεξαγωγή 
κλινικών μελετών. Με απλά λόγια, χωρίς 
νοσηλευτές, δεν θα είχαμε απαντήσεις 
στα κρίσιμα ερωτήματα. 
Το 2020 έχει ήδη οριστεί από την Εκτε-
λεστική Επιτροπή του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας ως «Έτος Νοσηλευ-
τών/τριών και Μαιών» προς τιμήν της 
200ης επετείου από τη γέννηση της Flor-
ence Nightingale, Βρετανίδας πρωτοπό-
ρου της σύγχρονης νοσηλευτικής, με ση-
μαντικό έργο κοινωνικής αναμόρφωσης, 
αλλά και αξιοσημείωτη παρουσία στον 
τομέα της στατιστικής. 
Ο ΠΟΥ και οι συνεργάτες του θα προ-
βούν σε σειρά συστάσεων για την ενί-
σχυση του νοσηλευτικού προσωπικού 
και της μαιευτικής. 

Aυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την 
επίτευξη εθνικών και παγκόσμιων στό-
χων που σχετίζονται με την καθολική 
υγειονομική κάλυψη, την υγεία της μη-
τέρας και του παιδιού, τις μολυσματικές 

και μη μεταδοτικές ασθένειες, συμπερι-
λαμβανομένης της ψυχικής υγείας, την 
ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κατα-
στάσεων έκτακτης ανάγκης, την ασφά-
λεια των ασθενών και την παροχή ολο-
κληρωμένης ανθρωποκεντρικής 
φροντίδας. 
«Ζητάμε την υποστήριξή σας στην Πα-
γκόσμια Ημέρα Υγείας για να διασφαλί-
σουμε ότι το εργατικό δυναμικό στον 
κλάδο της υγείας και της μαιευτικής είναι 

αρκετά ισχυρό, ώστε να διασφαλίσει με 
τη σειρά του ότι όλοι, παντού, λαμβάνουν 
την υγειονομική περίθαλψη που χρει-
άζονται» αναφέρεται  στην ανακοίνωση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

ΠΟΥ: Ο κόσμος έχει έλλειψη 6 εκα-
τομμυρίων νοσοκόμων 
Εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, 
ο ΠΟΫ προειδοποιεί ότι ο πλανήτης χρει-
άζεται σχεδόν 6 εκατομμύρια επιπλέον 
επαγγελματίες νοσοκόμες και νοσοκό-
μους. 
Σε έκθεσή τους για την επάρκεια της 
προσφοράς νοσηλευτών και νοσηλευ-
τριών σε παγκόσμιο επίπεδο, η υπηρε-
σία αυτή του ΟΗΕ, η διεθνής εκστρατεία 

Nursing Now και το Διεθνές Συμβούλιο 
Νοσοκόμων (ΔΣΝ) τονίζουν τον κρίσιμο 
ρόλο των επαγγελματιών νοσοκόμων, 
που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 
μισό υγειονομικό προσωπικό. 
«Οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι είναι η 
σπονδυλική στήλη των συστημάτων 
υγείας», υπογραμμίζει ο γενικός διευθυ-
ντής του ΠΟΫ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκε-
μπρεέσους. 
«Σήμερα πολλές νοσοκόμες και πολλοί 
νοσοκόμοι βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή, στο μέτωπο της μάχης εναντίον 
της ασθένειας COVID-19», θυμίζει. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των 
επαγγελματιών νοσηλευτριών και νοση-
λευτών σήμερα ανέρχεται σε περίπου 
28 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μεταξύ 
του 2014 και του 2018, αυξήθηκε κατά 
4,7 εκατομμύρια, αλλά «εξακολουθεί να 
υπάρχει έλλειμμα 5,9 εκατομμυρίων νο-
σοκόμων», με τις πιο κραυγαλέες ελλεί-
ψεις να εντοπίζονται στις φτωχότερες 
χώρες της Αφρικής, της νοτιοανατολικής 
Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λα-
τινικής Αμερικής. 
Οι τρεις οργανώσεις προτρέπουν τις κυ-
βερνήσεις να εντοπίσουν τις πιο επεί-
γουσες ανάγκες και να μετατρέψουν σε 
προτεραιότητα τις επενδύσεις στην εκ-
παίδευση, στην πρόσληψη και στην 
πλαισίωση των υπηρεσιών υγείας με 
επαγγελματίες νοσηλεύτριες και νοση-
λευτές.

Αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας αναφέρουν οι Ουκρανοί, 
μετά τη δασική φωτιά που ξέσπασε στην απαγορευμένη ζώνη 
του Τσερνόμπιλ, το περασμένο Σάββατο. 
Παρά τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες για να ελέγξουν το 
πύρινο μέτωπο, τουλάχιστον 1.000 στρέμματα δασικής έκτασης 
έχουν καεί. Στην κατάσβεση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά αε-
ροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς και 100 πυροσβέστες. 
Η πυρκαγιά όταν ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου, δεν ήταν 
ορατή, όταν όμως αυξήθηκαν τα επίπεδα ραδιενέργειας έγινε 
ορατή, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών εκτάκτου 
ανάγκης της Ουκρανίας. 
Παγκόσμια ανησυχία, που θα «σβήσει» μόνο όταν σβήσει η 

φωτιά 

Παράλληλα, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την κατάσταση στο 
Τσέρνομπιλ, λόγω της δραματικής ιστορίας που κατέγραψε η αν-
θρωπότητα πριν από 34 χρόνια. Ήταν τότε που ένα ραδιενεργό 
νέφος σκέπασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.  Η περιοχή κοντά 
στο εργοστάσιο μετά το ατύχημα είναι αρκετά αραιοκατοικημένη, 
200 άνθρωποι ωστόσο έχουν παραμείνει εκεί παρά τις αντίθετες 
οδηγίες. 
 Οι φωτιές είναι συχνό φαινόμενο στα δάση κοντά στο απενεργο-
ποιημένο πια εργοστάσιο ενέργειας, όμως κάθε φορά που ξεσπά 
μια από αυτές, πάντα ένα «μούδιασμα» επικρατεί. 
Νωρίτερα χθές, η αστυνομία της Περιφέρειας του Κιέβου ανακοί-
νωσε ότι συνέλαβε τον υπαίτιο της πυρκαγιάς: Πρόκειται για 
27χρονος που έκαιγε σκουπίδια και ξερόχορτα!  
Χαμός επικρατεί και στη Γερμανία, αφού φωτιά ξέσπασε χθες 
στο Ανάκτορο του Βερολίνου, όπου πραγματοποιούνται εργασίες 
ανακατασκευής, με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει δράση.

Οι πρώτοι ασθενείς έχουν ει-
σαχθεί στο νέο νοσοκομείο του 
Λονδίνου, το Nightingale Hos-
pital, το οποίο οργανώθηκε 
μέσα σε εννέα ημέρες στο Εκ-
θεσιακό Κέντρο Excel για τη 
διαχείριση της υγειονομικής 
κρίσης από το ξέσπασμα του 
κορωνοϊού. 
Το νοσοκομείο εγκαινιάστηκε 
επίσημα από τον πρίγκιπα Κά-
ρολο την  περασμένη Παρα-
σκευή, ενώ διαθέτει περισσό-
τερες από 4.000 κλίνες που 
είναι εξοπλισμένες με ανα-
πνευστήρες και οξυγόνο. 
Περίπου 25.000 γιατροί, νοση-
λευτές και προσωπικό υπο-
στήριξης θα εργαστούν στην 
αναφερόμενη νοσοκομειακή 
εγκατάσταση, μόλις γίνει πλή-
ρως επιχειρησιακή.

Λονδίνο- Τo  νέο  
νοσοκομείο στο EXEL 

 Ο Τραμπ απειλεί να 'αναστείλει' τη  
συμβολή των ΗΠΑ στη χρηματοδότηση του ΠΟΥ 

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τρίτη 
πως πρόκειται να αναστείλει την αμερικανική συμβολή στη χρη-
ματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καταγ-
γέλλοντας τον τρόπο που η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ διαχειρίζεται 
την πανδημία του κορωνοϊού και την "εύνοια" που δείχνει, κατ` 
αυτόν, προς την Κίνα, πριν κάνει λίγο αργότερα ένα βήμα πίσω. 
«Θα αναστείλουμε την καταβολή των ποσών που προορίζονταν 
για τον ΠΟΥ», είπε αρχικά ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια της καθη-
μερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί μαζί με το κλιμάκιο 
που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδη-
μίας. Μερικά λεπτά αργότερα όμως, φάνηκε να υπαναχωρεί, 
προκαλώντας μάλλον σύγχυση, λέγοντας πως σκοπεύει να εξε-
τάσει το ενδεχόμενο. 
«Δεν λέω ότι θα το κάνω, αλλά θα εξετάσουμε την πιθανότητα 
αυτή», δήλωσε ο Τραμπ, αντιφάσκοντας με την πρώτη του το-
ποθέτηση. Ο λόγος του προεδρικού εκνευρισμού έναντι της υπη-
ρεσίας του ΟΗΕ με έδρα τη Γενεύη είναι η συμπεριφορά της ένα-
ντι του Πεκίνου. Ο ΠΟΥ δείχνει «μεγάλη εύνοια στην Κίνα, δεν 
είναι αποδεκτό αυτό», είπε. «Λαμβάνει τεράστια ποσά από τις 
ΗΠΑ», επέμεινε ο Τραμπ. 
«Επέκριναν το κλείσιμο των συνόρων (των ΗΠΑ στους ταξιδιώτες 
από την Κίνα) όταν το είχα ανακοινώσει - είχαν άδικο», κατήγγειλε, 
αναφερόμενος σε στελέχη του ΠΟΥ. «Είχαν άδικο για πολλά», 
συνέχισε να σφυροκοπεί, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. 
Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είχε ήδη εξαπολύσει 
μέσω Twitter νωρίτερα την Τρίτη σφοδρή επίθεση εναντίον του 
οργανισμού. «Ο ΠΟΥ τα θαλάσσωσε στα αλήθεια», υποστήριξε 
σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δι-
κτύωσης. «Για κάποιον λόγο, ενώ χρηματοδοτείται κατά κύριο 
λόγο από τις ΗΠΑ, είναι μολαταύτα πολύ επικεντρωμένος στην 
Κίνα. Θα το εξτάσουμε το ζήτημα», πρόσθεσε.

Τσέρνομπιλ ΗΠΑ-ΠΟΥ ΕΕ- Covid-19

Παραιτήθηκε ο επικεφαλής επιστήμονας της ΕΕ 
– Διαφωνεί με την πολιτική για τον Covid-19

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), 
Ιταλός καθηγητής Μάουρο Φεράρι, θεωρούμενος ως εκ της 
θέσης του ο επικεφαλής επιστήμονας της Ευρώπης, υπέβαλε 
την παραίτησή του, εκτιμώντας ότι απέτυχε να πείσει τις Βρυ-
ξέλλες πως χρειάζεται ένα μεγάλης κλίμακας επιστημονικό 
πρόγραμμα καταπολέμησης της νόσου Covid-19. 
Ο Φεράρι, ο οποίος είχε ξεκινήσει την τετραετή θητεία του 
μόλις φέτος τον Ιανουάριο, υπέβαλε την παραίτησή του στην 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με τους «Φαϊνάνσιαλ 
Τάιμς». 
Σε μία δήλωση σχεδόν 1.000 λέξεων αναφέρει ότι «έχασε την 
πίστη του στο σύστημα», κάνει λόγο για «εσωτερική πολιτική 
καταιγίδα» και δηλώνει «άκρως απογοητευμένος από την ευ-
ρωπαϊκή απάντηση στη νόσο Covid-19». 
Μεταξύ άλλων, προβάλλει ως αιτία της παραίτησής του, πέρα 
από την ανεπαρκή χρηματοδότηση των επιστημόνων, «την 
παντελή απουσία συντονισμού στις πολιτικές παροχής υπη-
ρεσιών υγείας μεταξύ των κρατών-μελών, το κλείσιμο των συ-
νόρων και τη περιθωριακή κλίμακα των επιστημονικών πρω-
τοβουλιών από την ΕΕ » 
Ο καθηγητής σημείωσε ότι η πρότασή του για ένα ειδικό πρό-
γραμμα καταπολέμησης της νόσου καταψηφίστηκε ομόφωνα 
από το διευθυντικό συμβούλιο του ERC.

Στελέχη της FIFA  δωροδοκή-
θηκαν για να ψηφίσουν υπέρ 
των υποψηφιοτήτων για τα 
Μουντιάλ του 2018 και του 
2022, που δόθηκαν σε Ρωσία 
και Κατάρ, σύμφωνα με έγ-
γραφο που δημοσιεύθηκε από 
τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα 
του Μπρούκλιν.  
Αυτή είναι η πρώτη φορά που 
το δικαστικό σύστημα μιας χώ-
ρας επιβεβαίωσε ότι  υπήρξε 
δωροδοκία για την ψηφοφο-
ρία των Μουντιάλ. Ρωσία.  

FIFA δωροδοκία για  
τα Μουντιάλ
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Ιμπεριαλισμός - Τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού
Ο ιμπεριαλισμός είναι το 

τελευταίο στάδιο, η ανώτατη 
φάση της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης. Άρχισε προς τα  
τέλη του 19ου αρχές του 
20ου αιώνα. Ο ιμπεριαλι-
σμός είναι η αναπόφευκτη 
συνέχεια της προηγούμενης 
εξέλιξης του καπιταλισμού. 
Ο καπιταλισμός έφτασε σε 
ένα νέο στάδιο ανάπτυξης, 
το ιμπεριαλιστικό, που το 
χαρακτηρίζει η κυριαρχία 
των τεράστιων μονοπωλίων 
και του χρηματιστηριακού 
κεφαλαίου, όπου η εξαγωγή 
κεφαλαίων από τις πλούσιες 
καπιταλιστικές χώρες έρχε-
ται στην πρώτη γραμμή του 
ενδιαφέροντός τους, όπου 
αρχίζει το μοίρασμα του κό-
σμου μεταξύ των διεθνών 
τραστ και όπου συμπληρώ-
θηκε η μοιρασιά όλου του 
εδάφους της υδρογείου με-
ταξύ των μεγαλύτερων κα-
πιταλιστικών χωρών. 

Το βασικό οικονομικό χα-
ρακτηριστικό, δηλαδή η ου-
σία του ιμπεριαλισμού, είναι 
η υποκατάσταση του ελεύ-
θερου συναγωνισμού στο 
εμπόριο από την κυριαρχία 
των μονοπωλίων. Επειδή τα 
μονοπώλια παίζουν αποφα-
σιστικό ρόλο στην οικονομία 
και στην πολιτική των καπι-
ταλιστικών χωρών, ο ζυγός 
μιας δράκας μονοπωλι-
στών, που κυριαρχούν στον 
υπόλοιπο πληθυσμό, βα-
ραίνει εκατό φορές περισ-
σότερο, γίνεται εκατό φορές 
πιο σκληρός και πιο ανυπό-
φορος. Από το τέλος του 
19ου αιώνα, ο καπιταλισμός 
μεταβλήθηκε σε σύστημα 
αποικιακής (σήμερα νεοα-
ποικιακής) καταπίεσης και 
οικονομικού στραγγαλισμού 
της απέραντης πλειοψηφίας 
του πληθυσμού της υδρο-
γείου από μια χούφτα άρ-
παγες ιμπεριαλιστές.  

Στη σημερινή εποχή του 
ιμπεριαλισμού, τα καπιταλι-
στικά μονοπώλια αποκομί-
ζουν τεράστια κέρδη. Θεμε-
λιώδης οικονομικός νόμος 
του σύγχρονου καπιταλι-
σμού - ιμπεριαλισμού είναι 
η εξασφάλιση του ανώτατου 
κέρδους με την εκμετάλ-
λευση των εργατών κάθε 
χώρας, υποδουλώνοντας 
τους άλλους λαούς και λεη-
λατώντας συστηματικά τον 
πλούτο των χωρών τους, 
προκαλώντας πολέμους και 
στρατιωτικοποιώντας την 
εθνική οικονομία. Σήμερα,  
σχεδόν 29 χρόνια μετά την 
κατάρρευση αυτοδιάλυση 
του «Συμφώνου Βαρσο-
βίας» και το τέλος του  
«Ψυχρού Πολέμου» και πα-
ρόλο που υπάρχει παγκό-
σμια οικονομική κρίση τερα-
στίων διαστάσεων, οι 
ετήσιες στρατιωτικές δαπά-
νες, σε δισεκατομμύρια δο-
λάρια, εξακολουθούν να κά-
νουν θραύση. ΗΠΑ (49% 
των παγκόσμιων στρατιωτι-
κών δαπανών) Γαλλία, Βρε-
τανία, Ρωσία, Ιαπωνία, Γερ-
μανία και Ιταλία έχουν τα 
πρωτεία. Με τα ασύλληπτα, 
αστρονομικά ποσά που δα-
πανώνται, δε χρειάζεται να 
διαθέτει κανείς εγκέφαλο 
Άινσταϊν για να αντιληφθεί 
από πού δημιουργούνται τα 
ελλείμματα που ανοίγουν 
«υπερφυσικές» τρύπες στις 
εθνικές οικονομίες· την ώρα 
που οι βιομηχανίες όπλων 
θησαυρίζουν, παραπλανη-
μένοι από την καπιταλιστική 

προπαγάνδα αφελείς συ-
νάνθρωποί μας πιστεύουν 
ότι τα κρατικά επιδόματα, τα 
ψίχουλα, συγκριτικά, που δί-
νονται σε ανέργους, συντα-
ξιούχους και άλλους δυ-
σπραγούντες, ζημιώνουν τις 
εθνικές οικονομίιες της 
«ελεύθερης αγοράς»... ανε-
πανόρθωτα! 

Στην εποχή του ιμπεριαλι-
σμού, η ανάπτυξη του κα-
πιταλισμού δεν ακολουθεί 
πλέον μια γραμμή ανόδου 
αλλά πτώσης. Κυριαρχία 
των μονοπωλίων σημαίνει 
εξαναγκαστική συγκέ-
ντρωση της παραγωγής σε 
εθνική κλίμακα με αποτέλε-
σμα να δημιουργούνται όλες 
οι υλικές προϋποθέσεις, 
συνθήκες, που είναι ανα-
γκαίες για τον ποιοτικό, σο-
σιαλιστικό μετασχηματισμό 
της κοινωνίας. Αλλά η εξέ-
λιξη της συγκεντροποίησης 
της παραγωγής στο στάδιο 
του ιμπεριαλισμού, όπου το 
κράτος είναι υποταγμένο 
στα μονοπώλια, εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα μιας χού-
φτας καπιταλιστών, εξωθεί 
στο έπακρο την εκμετάλ-
λευση, την πείνα και την 
εξαθλίωση των λαϊκών μα-
ζών. Στον ιμπεριαλισμό, η 
βασική αντίφαση, αντιμονία, 
του καπιταλισμού, δηλαδή η 
αντίφαση ανάμεσα στον κοι-
νωνικό χαρακτήρα της πα-
ραγωγής και στην καπιταλι-
στική μορφή της ατομικής 
ιδιοκτησίας, στην ατομική 
δηλαδή ιδιοποίηση, φτάνει 
στο κατακόρυφο. 

Ο καπιταλισμός, που 
έπαιξε προοδευτικό ρόλο σε 
προηγούμενα στάδια, στο 
σημερινό ιμπεριαλιστικό του 
στάδιο, γίνεται εμπόδιο στην 
ανάπτυξη των παραγωγι-
κών δυνάμεων της κοινω-
νίας, τις καταδικάζει στη στα-
σιμότητα και την 
καταστροφή. Οι οικονομικές 
κρίσεις, που γίνονται ολοένα 
πιο βαθιές, πιο πλατιές, πιο 
καταστρεπτικές, η γενική 
επιβράδυνση του ρυθμού 
της ευρείας αναπαραγωγής, 
η εξαιρετική ένταση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων μονοπω-
λητών, οι πόλεμοι για το μοί-
ρασμα και το ξαναμοίρασμα 
του κόσμου, είναι η έκφραση 
της σύγκρουσης μεταξύ των 
παραγωγικών δυνάμεων και 
των στενών, αστικών πλαι-
σίων των παραγωγικών 
σχέσεων, σύγκρουση που 
σήμερα έχει φτάσει σε «πα-
ροξυσμό».  

Στην περίοδο του ιμπερια-
λισμού, ο οικονομικός νόμος 
της αναγκαίας αντιστοιχίας 
των παραγωγικών σχέσεων 
με τις παραγωγικές δυνά-
μεις, επιβάλλει την επανα-
στατική μετατροπή του κα-
πιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής σε σοσιαλι-
στικό. Η μετατροπή αυτή 
αποτελεί ζωτική ανάγκη για 
την παραπέρα ανάπτυξη 
της κοινωνίας, για την απε-
λευθέρωση της ανθρωπό-
τητας. Ο ιμπεριαλισμός οδη-
γεί σε μια όξυνση χωρίς 
προηγούμενο όλων των 
αντιθέσεων του καπιταλι-
σμού: αντιθέσεων οικονομι-
κών, πολιτικών, ταξικών και 
εθνικών. Από όλες αυτές τις 
αντιθέσεις οι σημαντικότερες 
είναι οι εξής: 1. η αντίθεση 
ανάμεσα στην εργασία και 
στο κεφάλαιο, 2. η αντίθεση 
ανάμεσα στις διάφορες οι-

κονομικές ομάδες και ανά-
μεσα στα διάφορα ιμπερια-
λιστικά κράτη, που πα-
λεύουν για το ξαναμοίρασμα 
του κόσμου, 3. η αντίθεση 
ανάμεσα στις ιμπεριαλιστι-
κές μητροπόλεις και στα 
εκατομμύρια των φτωχών 
πληθυσμών των νεοαποι-
κιακών και εξαρτημένων χω-
ρών της Αφρικής, της Ασίας 
και της Λατινικής Αμερικής. 
Στην πάλη της για τη διατή-
ρηση και τη σταθεροποίηση 
της κυριαρχίας της, η ιμπε-
ριαλιστική αστική τάξη κινη-
τοποιεί, σε υπέρτατο βαθμό, 
όλο το εποικοδόμημα και το 
βάζει στην υπηρεσία της 
υπερτροφικής καπιταλιστι-
κής βάσης, αρχίζοντας από 
τον τεράστιο κρατικό μηχα-
νισμό τον υποταγμένο στα 
συμφέροντα των μονοπω-
λίων και φτάνοντας ως τα 
μέσα της ιδεολογικής κατα-
πίεσης και υποδούλωσης 
των εργαζομένων. Εκείνο 
που χαρακτηρίζει το πολι-
τικό εποικοδόμημα της επο-
χής του ιμπεριαλισμού, είναι 
η εγκατάλειψη των αρχών 
της δημοκρατίας, που μετα-
βάλλεται σε μάσκα για να 
σκεπάζει την παντοδυναμία 
μιας χούφτας μεγιστάνων 
του πλούτου. Τόσο στην 
εξωτερική όσο και στην 
εσωτερική πολιτική του, ο 
ιμπεριαλισμός απορρίπτει 
τις δημοκρατικές μεθόδους. 
Την περίοδο του ιμπεριαλι-
σμού την χαρακτηρίζει επί-
σης μια τάση προς το φασι-
σμό, που δεν είναι παρά μια 
ανοικτή τρομοκρατική δικτα-
τορία του μεγάλου κεφα-
λαίου, ένα μέσο για να 
ασκείται φανερή, ανοικτή βία 
πάνω στις εργαζόμενες μά-
ζες.  

Η εποχή του ιμπεριαλι-
σμού διακρίνεται από μια 
στο έπακρο άνιση οικονο-
μική και πολιτική ανάπτυξη 
των καπιταλιστικών χωρών. 
Ο νόμος της ανισόμερης οι-
κονομικής και πολιτικής ανά-
πτυξης του καπιταλισμού, 
στην εποχή του ιμπεριαλι-
σμού, αποτελεί το κορύ-
φωμα της ανάλυσης του 
ιμπεριαλιστικού φαινομένου, 
ανάλυσης που χρησιμεύει 
σαν βάση για καινούρια θε-
ωρία της σοσιαλιστικής επα-
νάστασης. Εξ’ αιτίας αυτού 
του νόμου της ανισόμερης 
ανάπτυξης, η οικονομική 
πορεία των καπιταλιστικών 
χωρών, δε γίνεται, όπως 
πριν από τη μονοπωλιακή 
εποχή, σε ένα επίπεδο σχε-
τικής ισότητας. Μερικές χώ-
ρες ξεπερνούν οικονομικά 
τις άλλες, επικρατούν σε βά-
ρος τους στην παγκόσμια 
αγορά και αγωνίζονται ενά-
ντιά τους για το ξαναμοίρα-
σμα του κόσμου. Ο αγώνας 
για το ξαναμοίρασμα του κό-
σμου οξύνει τις αντιθέσεις 
μέσα στο ιμπεριαλιστικό 
στρατόπεδο και δημιουργεί 
τις συνθήκες, τις προϋποθέ-
σεις για το σπάσιμο της αλυ-
σίδας του παγκόσμιου ιμπε-
ριαλισμού στους πιο 
αδύνατους κρίκους της· κά-
νει δηλαδή κατορθωτή την 
επικράτηση της σοσιαλιστι-
κής επανάστασης σε μεμο-
νωμένες χώρες.  

Το ότι ο ιμπεριαλισμός εί-
ναι η παραμονή της σοσια-
λιστικής επάστασης έχει 
επιβεβαιωθεί ιστορικά με 
τη Μεγάλη Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική Επανάσταση,  

που 
απέ-
σπασε 
τη Ρω-
σία, και 
μια 
σειρά 
χωρών 
γύρω 
της, 
από την 
αλυσίδα 
του παγκόσμιου ιμπεριαλι-
σμού. Παρόλο που η υπό-
θεση του σοσιαλισμού 
ακόμα δεν έχει συνέλθει 
από το μεγαλύτερο πισω-
γύρισμα στη σύντομη σχε-
τικά ιστορία της, η πορεία 
που εγκαινίασε ο Κόκκινος 
Οκτώβρης του 1917 είναι 
μονόδρομος. Το καπιταλι-
στικό-ιμπεριαλιστικό σύ-
στημα έχει ημερομηνία λή-
ξης 

ΥΓ Mίλησα με στέλεχος 
τράπεζας. Φίλος,  
ξύπνιος, προοδευτικός και 
κυνικός. Μου είπε να 
γράψω για την πανδημία 
του κορωνοϊού και την χρε-
οκοπία του συστήματος. Ο 
καπιταλισμός σαν κοινωνικό 
οικονομικό σύστημα έχει 
χρεοκοπήσει ασυζητητί. 
Απλώς καθυστερούν οι νε-
κροθάφτες. Ώριμες οι αντι-
κειμενικές συνθήκες για την 
ανατροπή και τη Μεγάλη 
Αναγέννηση. 

Αυτή η πανδημία του κο-
ρωνοϊού  έχει αναδείξει όλη 
τη γύμνια του σημερινού ξε-
περασμένου παρασιτικού 
συστήματος. Την ασπλαχνία 
και την παλιανθρωπιά του. 
Καμιά χώρα δεν έχει Εθνικό 
Σύστημα Υγείας που να εί-
ναι σε θέση να αντιμετωπί-
σει τον κορωνοϊό. 

Όλα θυσιάστηκαν στο 
βωμό του μέγιστου κέρ-
δους.  Η πορεία προς το σο-
σιαλισμό μονόδρομος. 

Έχουν καταποντιστεί  οι 
εθνικές  οικονομίες, οι αγο-
ρές, τα χρηματιστήρια, τα 
καζίνο του συστήματος, τα 
εθνικά  νομίσματα.Το ευρώ, 
η στερλίνα, το δολάριο. Όλα.  

Έχουν καταποντιστεί αε-
ροπορικές εταιρείες, τουρι-
στικές, ξενοδοχεία, εστιατό-
ρια,μπιραρίες, σινεμά, 
θέατρα. Εκατομμύρια εται-
ρείες, κάθε λογής εταιρείες 
από τη μια άκρη του πλα-
νήτη ίσαμε την άλλη είναι 
υπό πτώχευση και άλλες εν-
δέχεται να πτωχεύσουν. 

Δοκιμάζεται το σύστημα, 
δοκιμάζεται η πλειονότητα 
του πληθυσμού του πλα-
νήτη. Πάνω απ' όλα δοκι-
μάζονται τα  χαμηλότερα 
στρώματα, οι εργαζόμενοι, 
οι εργάτες.  
 Άφαντη η Αλληλεγγύη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης!  
Συνθήκες Β Παγκοσμίου 
Πολέμου. Αυτό δεν το πε-
ρίμεναν. Σίγουρα δεν είναι 
φτιαχτό,τεχνητό.  
Φριχτό ναι,όχι,όμως φτια-
χτό. Ήξεραν αλλά το προ-
σέγγισαν και το αντιμετώπι-
σαν κοντόφθαλμα.  Επειδή 
στο νου της άρχουσας τά-
ξης της κάθε χώρας είναι 
το μέγιστο κέρδος σή-
μερα,τώρα.Αύριο δεν 
υπάρχει. Ας καεί ο πλανή-
της. H πορεία προς τη με-
γάλη ανατροπή, μονόδρο-
μος. Ώριμες οι 
αντικειμενικές συνθήκες. 
Καθυστερούν οι νεκροθά-
φτες. 

του 
Βασίλη Κωστή 

Γιαγιά, Παππού να έρθω στο σπίτι σας;
Δόξα τω Θεώ είναι και αυτή άλλη μία 
δοκιμασία 
O Covid -19 έχει επηρεάσει τον κάθε 
ένα από εμάς και ιδιαίτερα τα μικρά παι-
διά, που ξαφνικά έχει αλλάξει ο τρόπος 
ζωής τους προσπαθώντας να κατανοή-
σουν τι συμβένει. Τα σχολεία και νηπια-
γωγεία έχουν κλείσει, και πως να τους 
εξηγήσεις τι, πως και γιατί; 
Μα γιατί η γιαγιά και ο παππούς δεν 
έρχονται πλέον να μας δουν; Πώς να 
δώσει κανείς μία απλή εξήγηση στα παι-
διά για να το καταλάβουν; Τότε να πάμε 
εμείς..θα απαντήσουν..Να κρύψεις την 
συγκίνηση ίσως να μπορείς, μα να τα 
δεις όμως και να σε δουν μόνο με 
Skype  
αυτό δεν γίνετε. Από τα σχολεία και από 
τα νηπιαγωγεία μας έβγαλαν έξω, τώρα 
και οι παππούδες μας, μα ούτε και τους 
φίλους μας δεν μπορούμε να δούμε.. 
Παρ’όλα αυτά είναι μία πραγματική δο-
κιμασία, για όλους, ανεξαιρέτως ηλικίας. 
Ακόμη και τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
και οι ηλικιωμένοι που πήγαιναν στο 
σύλλογο για λίγες ώρες έχουν επηρεα-
στεί ψυχολογικά. 
Το δημαρχείο Enfield αναγνωρίζοντας 
τις συνέπειες που επιφέρει η απομό-
νωση, προσφέρει τις υπηρεσίες της δέ-
χοντας τηλεφώνηματα ημερησίως ‘έστω 
και για ένα καλημέρα η να βεβαιωθεί το 
δημαρχείο ότι όλα είναι καλά  μαζί τους. 
Όλα γύρω από τον ιό κινούνται τόσο 
γρήγορα 
Θυμάμαι όταν έγραφα παλαιότερα για 
μία εβδομαδιαία εφημερίδα της παροι-
κίας όταν η Αμερική έστειλε το πρώτό 
της διαστημόπλοιο στο φεγγάρι, που 
για πρώτη φορά πάτησε ο άνθρωπος 
το πόδι του εκεί. Μέχρις ότου να τυπω-
θεί η εφημερίδα και να κυκλοφορήσει 
το διαστημόπλοιο επέστρεφε καθοδόν 
προς την γη. 
Αυτό ήταν φυσικό να αντιμετωπίζουν 
και το ίδιο πρόβλημα οι καθημερινές 
φυλλάδες αφού όλα εξελίσσονταν τόσο 
γρήγορα. 
Το ίδιο γίνετε και σήμερα, αφού οι φυλ-
λάδες θα γράψουν το αριθμό ατόμων 
που έχουν επηρεασθεί την προηγού-
μενη μέρα, την στιγμή που κυκλοφορεί, 
ήδη ο αριθμός αλλάζει και τα νέα θεω-
ρούνται παλιά με διαφορά μόλις μερι-
κών ωρών. 
Η στήλη αυτή προσπαθεί όχι να είναι 
μόνο ακριβής στο τι γράφει αλλά όσον 
το δυνατό ποιο επίκαιρη μπορεί να είναι 
κατά την ημέρα κυκλοφορίας. 
Αν και κατά διαστήματα δίδονται αριθμοί 
ότι βελτιώνετε η κατάσταση ίσως το χει-
ρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να έχουμε μία ψευδαίσθηση ότι όλα   
πάνε καλά. Αν περιφρονήσουμε τι  μας 
λένε οι ειδικοί και η Κυβέρνηση, τότε 
κατά την γνώμη μου θα θεωρείτο  αυ-
τοκτονία. Ηρθαμε εκεί που είμαστε σή-
μερα ας μην βιαστούμε, διότι θα μας 
στοιχίσει περισσότερες ζωές.   
Πολλοί διερωτώνται τι βοήθεια θα 
παρέχει το Δημαρχείο 
Μέχρι τώρα αγόρασε απευθείας από 
τους προμηθευτές £100,000.00 είδη 
τροφίμων και είδη πρώτης ανάγκης τα 
οποία θα διανεμηθούν εντελώς δωρεάν. 
Το δημαρχείο συνεργάζεται με πολλούς 
εθελοντές και οργανισμούς και θα μοι-
ραστού σε όλα τα σπίτια φυλλάδια, τα 
οποία εξηγούν όλες τις βοήθειες που 
θα παρέχει κατά την διάρκεια της κρίσης 
αυτής. 
Στην ιστοσελίδα υπάρχει ειδική φόρμα 
και οδηγίες για αίτηση μειώσεως του 
council tax στο 
https://new.enfield.gov.uk/services/your-
council/enfield-response-to-covid-19/     
Εάν έχετε δυσκολία παρακαλώ ψάξετε 
στην ιστοσελίδα Enfield, όπου θα σας 
εξηγήσουν, και εάν χρειασθεί θα σας 
βοηθήσουν να συμπληρώσετε την αί-
τηση σας. 

 
 
 
 
 

Εκκληση για βοήθεια από το Δημαρ-
χείο 
Οποια εταιρία επιθυμεί να προσφέρει 
οτιδήποτε ας έρθει σε επαφή με το busi-
ness@enfield.gov.uk ή εάν χρειάζετε να 
τα παραλάβει το δημαρχείο,στο 
Simon.Gardner@enfield.gov.uk 
Όσες εταιρίες θέλουν να τα παραδώ-
σουν από μόνοι τους να τα παραδώ-
σουν στο Unit 5&6 Great Cambridge 
Road Industrial Estate Lincoln Road 
EN1 1SH. Οσοι επιθυμούν να βοηθή-
σουν οικονομικά μπορούν να το κάνουν 
στο 
https://www.justgiving.com/crowdfu/en-
field-stands-togethe. 
Πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Enfield 
θα παραδίδουν φαγώσιμα στο κατώφλι 
σε όσους αποταθήκαν στον αριθμό | 
020 3821 1966. Η γραμμή είναι ανοικτή 
από τις 9.30 π.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ. 
Μην εμπιστευθείτε άλλον αριθμό και 
πάντοτε ζητάτε να δείτε ταυτότητα. Εάν 
δεν έχουν ταυτότητα ίσως να είναι απα-
τεώνες. Αυτοί οι απατεώνες μέχρι τώρα 
με ψευδείς προφάσεις έχουν αποσπά-
σει μεγάλα ποσά από πολλούς ανυπο-
ψίαστους που υπολογίζεται ότι έφθασε 
μέχρι σήμερα περί το £1,000,000. 
Είναι καθήκον όλων των τοπικών αρ-
χών να ενημερώνουν 
Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να τις 
χειριστούμε με απόλυτη προσοχή για 
να έχουν οι κάτοικοι μια καλή ιδέα και 
πληροφορίες για το τι προσφέρει το 
κάθε Δημαρχείο.  
Με λύπη μου παρατηρώ ότι σε άλλα 
δημαρχεία που ζει ένας μεγάλος αριθ-
μός συμπατριωτών δεν χρησιμοποιούν 
τα παροικιακά ΜΜΕ για ενημέρωση 
κάτω από τέτοιες κρίσιμες στιγμές που 
ο κάθε ένας επιθυμεί να γνωρίσει που 
και πως θα πάρει βοήθεια από το δη-
μαρχείο της περιοχής του. 
 Ο Γολγοθάς και Η Ανάσταση 
Σε λίγες μέρες θα παρακολουθήσουμε 
είτε από Ράδιο η Τηλεόραση η άλλα 
μέσα όπως I pad lap top κτλ τα δραμα-
τικά  και συγκλονιστικά  γεγονότα της 
προδοσίας, δίκης,  των  βάσανων  και 
μαστιγώματα τον ακάνθινο στέφανο την 
Σταύρωση του Χριστού που έλαβαν μέ-
ρος πριν 2,000,00 χρόνια και που ξε-
τυλίγονται χρόνο μπροστά μας και θα 
τα ξανα βιώσουμε και όπως είπε τις προ 
άλλες ο  Σεβασμιότατος  Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος “από μέσα στις εκκλησίες 
των σπιτιών μας.” 
 Βαδίζει  ο Χριστός προ τον Γολγοθά   
και τον ακολουθεί η Χριστιανοσύνη και 
φυσικά όλη η Ανθρωπότητα . Ομως θυ-
μάμαι τι είπε ο Χριστός στους μαθητές 
του “ Εις τον κόσμο θλίψιν έχετε, αλλά 
θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον. “ 
Εύχομαι η Ανάσταση του Κυρίου να φέ-
ρει και τη Σωτηρία μας και να διώξει 
κάθε νόσο. 
Δεν θέλω να κουράσω άλλο τους ανα-
γνώστες 
Έγραψα και την περασμένη εβδομάδα 
πως μπορούν οι κάτοικοι του Enfield 
να έλθουν σε επαφή μαζί μου, και η Πα-
ροικιακή έχει τα στοιχεία μου όμως τα 
δίδω ποιο κάτω: 
Cllr.george.savva@enfield.gov.uk 
Tel 07943698925 
Μένετε Σπίτι και Σώστε Ζωές 

του  
Γιώργου Σάββα
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Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Ποιος  αντέχει πλέον τα καθημερινά;  Οι τελευταίες 
εβδομάδες έχουν αρχίσει να γίνονται αβάστακτες και 
αφόρητες. Μουχλιάζουν και φθείρονται στους άχα-
ρους τοίχους της απομόνωσης!  
Το μόνο που κινείται με τους ίδιους ακριβώς ρυθμούς 
είναι το ρολόι στον τοίχο. Τικ τακ, τικ τακ… Το ίδιο 
μονότονα όπως πιο πριν, το ίδιο βασανιστικά όπως 
και χθες. Αυτό μας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος περνά, 
η μέρα και ο μήνας αλλάζει. Τι πιο σημαντικό ΖΩ! Κι 
αφού ζω, ΕΛΠΙΖΩ! «Dum spiro spero». 
Όμως η ανθρώπινη φύση πάντα είναι ανικανοποί-
ητη… Σκέφτεσαι και διερωτάσαι «Τι έκανες πριν δέκα 
λεπτά, τι έκανες το πρωί;»  Η σκέψη αστραπιαία 
αναπολεί. «Τα ίδια όπως και χθες, όπως και προχθές 
όπως και πριν λίγες μέρες. Τα ίδια!» 
Και όμως άνθρωπε της απομόνωσης, κάνε κι εσύ 
κάτι. Μην αφήνεσαι έρμαιο της μονότονης, σκληρής 
καθημερινότητας. Κάνε κάτι, δεν έχεις άλλη επιλογή! 
Ονόμασε, για παράδειγμα,  τα δωμάτια του σπιτιού 
σου, όπως έκανα κι εγώ… Ίσως μπορείς να ζήσεις 
τη διαφορά. 
Η Λευκωσία, το σαλόνι, 
με την τηλεόραση και τον 
αναπαυτικό καναπέ. Εκεί 
που η ανθεί η πολιτιστική 
ζωή του τόπου. Οι ειδή-
σεις, οι πολιτικές συζητή-
σεις μέσα από το Skybe 
ή από το τηλέφωνο. Οι 
φυσικές παρουσίες βλέπεις έχουν απαγορευτεί. Οι 
συζητήσεις περιστρέφονται στα γεγονότα του σή-
μερα. «Εκατοντάδες οι νεκροί από τα κρούσματα 
του κορωνοϊού». Και συλλογιέσαι: Δεν είναι δυνατόν 
να συμβαίνουν αυτά. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος! 
Και ο εχθρός; Ο ιός, που έφτιαξε ο άνθρωπος για να 
σκοτώσει τον άνθρωπο! Βάζεις μια ταινία για να ξε-
χαστείς και να αλλάξει η διάθεσή και η ψυχολογία 
σου. Και ξαφνικά διακόπτεται από μια έκτακτη ανα-
κοίνωση: «Διπλασιάστηκαν οι νεκροί στη Βρετανία 
το τελευταίο εικοσιτετράωρο»! «Ας αλλάξω δωμάτιο. 
Ας πάω κάπου αλλού!» αναφωνείς και η διάθεσή 
σου πάλι πέφτει κατακόρυφα. 
Αμμόχωστος, η τραπεζαρία, μάλλον ακατοίκητη και 
αχρησιμοποίητη. Την προσπερνάς. Δεν είναι οι στι-
γμές αυτές για επίσημα γεύματα. Αυτά μάλλον έχουν 
καταργηθεί. Ο δίσκος με το φαγητό κυκλοφορεί στις 
άλλες πόλεις. Τα άλλα δωμάτια! 
 Λεμεσός, το χωλ, η πόλη της κίνησης. Το χρησιμο-

ποιείς συχνά. Να βγάζεις έξω τα σκουπίδια ή να 
παίρνεις το ταχυδρομείο σου. Το προσπερνάς και 
να ανεβαίνεις τις σκάλες ή να πας στην κουζίνα ή να 
μπεις στο καθιστικό. Η κίνηση στο χώρο αυτό είναι 
σίγουρα αξιοσημείωτη. Πάνω- κάτω! Οι πάνω και οι 
κάτω μετακινούνται μέσα στον χώρο αυτό. Αφήνουν 
τα αχνάρια τους στο χαλί,  δείγμα της παρουσίας 
τους. Άρα υπάρχουν δίπλα μας οι αγαπημένοι μας. 
Έχεις αποδείξεις. Ζουν οι αγαπημένοι σου, είναι δί-
πλα σου και όταν ακόμη δεν τους βλέπεις, δεν τους 
ακούς αφού αθόρυβα  ο καθένας κατασκηνώνει στο 
δικό του χώρο. «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που έχω αν-
θρώπους δίπλα μου». 
Πάφος, η αγαπημένη σου η κουζίνα,  με τις όμορφες 
μυρωδιές από τα εύγευστα 
φαγητά που μαγειρεύεις. 
Μέσα από τις μυρωδιές των 
μπαχαρικών, οι αναμνήσεις 
περνούν σαν κινηματογρα-
φική ταινία... «Θα φτιάξω 
κλέφτικο σήμερα», λες. 
«Έχει καιρό να το μαγει-
ρέψω. Ναι, σίγουρα, καλή επιλογή». Την τελευταία 
φορά που το έφτιαξες ήταν όταν κάλεσες τους συ-
μπεθέρους για φαγητό και τους άρεσε πολύ. «Είναι 
καταπληκτικό! Δώσε μου την συνταγή», η αντίδραση 
της συμπεθέρας. «Νοστιμότατο», η επιφώνηση του 
συμπεθέρου. Γέλια, ευχαριστίες για τα κολακευτικά 
τους λόγια. Τι ωραίες οι μυρωδιές από τα μπαχαρικά! 
Σε ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους.  
ΠΙΠΕΡΙ = ΗΛΙΟΣ: «Είναι καυτό και καίει». Ο ήλιος τα 
βλέπει όλα και το πιπέρι μπαίνει παντού σε όλα τα 
φαγητά.  
ΚΑΝΕΛΑ =ΑΦΡΟΔΙΤΗ.  Η Αφροδίτη ήταν η πιο 
όμορφη γυναίκα γι’αυτό και η κανέλα είναι και πικρή 
και γλυκιά όπως όλες οι γυναίκες.  
 ΑΛΑΤΙ=ΓΗ. Τι υπάρχει στη Γη; Η ζωή.  Και τι χρει-
άζεται για να νοστιμέψει; ΑΛΑΤΙ. «Και η ζωή μας για 
να νοστιμέψει θέλει αλάτι. Το φaΐ και η ζωή θέλουνε 
αλάτι». (Απόσπασμα από την Πολίτικη Κουζίνα). 
 Κερύνεια, το μπάνιο, με το νερό του ντους να δίνει 
μια όμορφη πεντάλεπτη 
ηρεμία στο κορμί σου. Δεν 
χρειάζεται να κάνεις μπά-
νιο αυτές τις μέρες, ένα 
ντους είναι πέρα κι από 
αρκετό. Ούτε αποζητάς 
αναμμένα κεριά, ή ποιο 
αφρόλουτρο να χρησιμο-

ποιήσεις σήμερα. Είναι και το ποτήρι του κρασιού 
στη λίστα. Ούτε κι αυτό το χρειάζεσαι. Το κρασί κα-
λύτερα να το πιεις το βράδυ, θα σου φέρει πιο εύκολα 
τον ύπνο. 
Λάρνακα, το γραφείο, με τον υπολογιστή και τα βι-
βλία στη βιβλιοθήκη σου. 
Μην χρησιμοποιήσεις το 
φορητό υπολογιστή, κά-
θισε στο γραφείο σήμερα, 
στην αναπαυτική καρέ-
κλα όπως παλιά όταν 
ήθελες να απομονωθεί 
από τις φωνές είτε τις 
απαιτήσεις των παιδιών 
σου. Τώρα κανένα παιδάκι δεν φωνάζει και δεν απαι-
τεί. Χάσανε κι αυτά τη δύναμη να διεκδικούν και να 
απαιτούν. Κι εσύ είσαι εκεί και μπορείς να πάρεις 
ένα γύρω με τα μάτια, την γεμάτη με βιβλία βιβλιο-
θήκη σου. Ιστορικά, λογοτεχνικά, βιβλιογραφίες. Βι-
βλία που δεν διάβασες ποτέ. Απλά τα αγόραζες για 
να βρεις κάποια στιγμή καιρό να τα διαβάσεις. «Αύριο 
ίσως διαβάσω κάποιο…» 
Το υπνοδωμάτιο σου! «Παράδεισος ή κόλαση;» 
Εκεί που ανάλογα με τα συναισθήματα σου αφήνεσαι 
στην καθημερινή αξιολόγηση της ημέρας. Έγνοιες 
και ανησυχίες, φοβίες, άγχη, κατάθλιψη και ίσως τύ-
ψεις. «Δεν πρόλαβα να κάνω αυτό… πριν αρχίσει 
το κακό. Ήθελα να κάνω αυτό… και δεν πρόλαβα». 
Και χίλια άλλα δυο όνειρα απραγματοποίητα. «Το 
πιο σημαντικό όμως είναι, που δεν μπόρεσα να 
αγκαλιάσω όλα τα άτομα της οικογένειάς μου, τους 
γονείς μου, τα παιδιά μου και τους φίλους μου και να 
τους πω πόσο πολύ τους αγαπώ! Και γιατί όχι, όλο 
τον κόσμο. Τώρα τι θα γίνει; Ποιους θα ξαναδώ και 
ποιοι θα με αναζητήσουν;»  
Έτσι το δωμάτιό σου είναι μαγικό, αντανακλά τη ψυ-
χική σου διάθεση.  Γίνεται ένα μέρος ονειρεμένο γε-
μάτο ελπίδες, ότι αύριο όλα θα πάνε καλά και κάποτε 
μεταμορφώνεται  σε κόλαση που η αβεβαιότητα είναι 
ο παρανομαστής.  
Κλεισμένος στους τέσσερις πελώριους τοίχους του 
μεγάλου ή μικρού σπιτιού σου, σκέφτεσαι και ξανα-
σκέφτεσαι… Το σπίτι έχει τετραγωνιστεί. Μπορεί κά-
ποια στιγμή ο κήπος να αποτελεί την εξοχή, τις δια-
κοπές που πρόσμενες να πας ή οποιαδήποτε όαση. 
Ευτυχώς ο καιρός είναι καλός. Ήρθε η Άνοιξη. Ένα 
λουλούδι πήγε κόντρα στον καιρό και άνθισε. 
- Τι υπέροχο χρώμα, τι ωραία που μυρίζει στα αλή-
θεια! 

Και ξαφνικά ακούς μια φωνή:  
-Μπράβο που το πρόσεξες! Πρέπει να επιβιώσεις 
άνθρωπε! Κοίτα τι έχεις δίπλα σου. Μη πεις: τα ίδια 
τα χθεσινά! Όχι δεν μπορεί να είναι ακριβώς τα ίδια. 
Κάτι θα άλλαξε. Γύρνα ξανά το κεφάλι. Ψάξε να βρεις 
μια λεπτομέρεια που δεν την πρόσεξες τις προηγού-
μενες μέρες. Το γρασίδι μεγάλωσε. Χρειάζεται να το 
φροντίσεις.  
-Αύριο, ο καιρός θα είναι σίγουρα καλύτερος, πιο 
γλυκύς. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί κάποιους βαθ-
μούς που να επιτρέπει την παρουσία μου στον κήπο. 
- Ένα πουλάκι πέταξε. Πού να βρέθηκε αυτό το 
σπουργιτάκι; 
-Πρώτη φορά έχεις δει ένα σπουργιτάκι να κάνει 
βόλτα στον κήπο σου; Μπράβο που το πρόσεξες. 
Συνέχισε να προσέχεις τις αλλαγές στις εικόνες τις 
καθημερινές.  
-Φυλακή!   
Επιμένεις στην πρώτη σου σκέψη. Ποια άραγε είναι 
η διαφορά από το κελί στις κεντρικές φυλακές; Προ-
γραμματισμένο καθημερινό σενάριο. Όχι δεν θα ανε-
χτείς το μονότονο σενάριο.  
Και όμως, το ξυπνητήρι δίπλα στο κομοδίνο σου 
υπάρχει και διανύει αμίλητο τον άχαρο χρόνο της 
απομόνωσης. Δεν θα ξυπνήσεις στη συγκεκριμένη 
ώρα για δουλειά αύριο. Κι όμως, ξύπνησες τη συνη-
θισμένη ώρα σήμερα. Επτά ακριβώς. Και διερωτά-
σαι: «Γιατί ξυπνώ τόσο πρωί; Κανείς δεν θα προσέξει 
την καθυστέρησή μου». Δεν θα χρειαστεί να απολο-
γηθείς σε κανένα στη δουλειά. 
 Μια καλή σκέψη είναι να ακολουθήσεις  ένα πρό-
γραμμα: Πρέπει να μαγειρέψεις, τα ρούχα στο καλάθι 
θέλουν πλύσιμο.. πρέπει να συγυρίσεις και λοιπά 
και λοιπά. Κι εκεί που είσαι έτοιμος να τα κάνεις 
ακούς μια φωνούλα μέσα σου: «Προχθές έβαλες 
πλυντήριο» δεν χρειάζεται να ξοδεύεις ενέργεια και… 
ποια ρούχα; Πιζάμες, νυκτικιά, εσώρουχα!!! 
-Και τις φόρμες γυμναστικής; φωνάζεις αγανακτι-
σμένος. 
-Χθες τις φόρεσες. Καθαρές είναι. 
Μεικτά αισθήματα βγαίνουν από την απομόνωση. 
Εναπόκεινται στον καθένα μας πώς θα τα διαχειρι-
στεί. Η απόφαση αφορά εσένα και μόνο εσένα. Στά-
σου δυνατός  και μην αφήσεις την απομόνωση των 
360 μοιρών να νικήσει!

Η απομόνωση των 360 μοιρών
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Καβάζογλου και Μισιαούλη - 55 
χρόνια από τον θάνατό τους

ΑΚΕΛ - 1941,  
γέννημα μίας ιστορικής ανάγκης

Ο Καβάζογλου και Μισιαουλη αποτελούσαν υπο-
στηρικτές της Αριστεράς, και μέλοι του ΑΚΕΛ. 
Συγκεκριμένα, ο Ντερβής Αλι Καβάζογλου ήταν 
στην κεντρική επιτροπή του ΑΚΕΛ, όπως επίσης 
μέλος του Κ.Ε, και του συντεχνιακού κινήματος 
ΠΕΟ. Και οι δύο τους έδιναν καθημερινά τον 
αγώνα τους ενάντια στο λεγόμενο ΤΑΞΙΜ (διχο-
τόμηση) και στην ΕΝΩΣΗ (ένωση με την Ελ-
λάδα), διότι είχαν πάντα ένα κοινό όνειρο – μία 
ενωμένη, και πλήρως ανεξάρτητη πατρίδα. Ο Κα-
βάζογλου, ποτέ χωνεύοντας την κατάσταση που 
βρισκόταν το νησί τότε, πάντα έλεγε ότι αυτός ο 
φανατισμός για ένωση θα αποτελέσει την βάση 
για διχοτόμηση του νησιού μας, που σημαίνει τα-
ξίμ. Ακόμη, και οι δύο τους, κυρίως ο Καβάζογλου 
είχαν στοχοποιηθεί από την τουρκοκυπριακή, 
τρομοκρατική, και εθνικιστική οργάνωση ΤΜΤ, 
όπου την ενδέκατη μέρα του Απρίλη το 1965 
(11/04/1965) δολοφονήθηκαν από τα μέλοι της 
ΤΜΤ στον δρόμο Λευκωσίας-Λάρνακας. 
Μετά από μερικές ώρες, βρήκαν τα νεκρά σώ-
ματά τους στο αυτοκίνητο του Μισιαούλη, όπου 
και είχε παρατηρηθεί ότι κρατούσαν χέρια. Αυτά 
τα ενωμένα χέρια, και οι αγώνες τους, αποτέλε-
σαν σύμβολο ειρήνης, δημοκρατίας, και επανέ-
νωσης της Κύπρου μας. Το τελευταίο μήνυμα 
του Καβάζογλου προς όλους τους Κύπριους ήταν:  
" Περισσότερο από 400 χρόνια, εμείς, οι Τουρ-
κοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι ζούσαμε μαζί και 
βοηθούσε ο ένας τον άλλον. Δεν θα επιτρέψουμε 
στους ρατσιστές να πυροδοτήσουν τον πόλεμο 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ο θάνατος, το αίμα, 
η φωτιά, η καταστροφή, η πείνα, ο τάφος, και τα 
δάκρυα δεν χρειάζεται να υπάρχουν μεταξύ των 
Κύπριων, αυτό που χρειάζεται είναι η ειρήνη και 
η χαρά μεταξύ μας. Εμείς οι Κύπριοι πρέπει να 
δημιουργήσουμε μία ειρηνική ατμόσφαιρα στο 
όμορφο νησί μας, και όχι την εχθρότητα. Αν θέ-
λουμε να αφαιρέσουμε τη μυρωδιά της πυρίτιδας 
από το νησί, πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε 
σήμερα, όχι αύριο! "  
Ως Προοδευτική ΗΒ, θα συνεχίσουμε τον δίκαιο 
αγώνα Καβάζογλου και Μισιαούλη για επανα-
προσέγγιση, και για μία επανενωμένη ομο-
σπονδιακή Κύπρο που όλοι οι Κύπριοι θα μπο-
ρούν να ζουν ειρηνικά μαζί.           
                Προοδευτική ΗΒ

Καβάζογλου και Μισιαούλης έζησαν και πέθαναν 
ως ΑΚΕΛιστές και έγιναν οι ηρωομάρτυρες της 
επαναπροσέγγισης. Επαναπροσέγγιση, μια λέξη, 
μια ιδέα, στάση ζωής για την Αριστερά στην Κύ-
προ. ΑΚΕΛ, ΕΔΟΝ και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ θα συνε-
χίζουν με την καθημερινή τους δράση, όπως τους 
το επιβάλλει η ιστορία τους να αγωνίζονται και να 
υποστηρίζουν τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, της μόνης εφικτής λύσης που μπο-
ρεί να επανενώσει την πατρίδα και το λαό μας. 
Τη λύση που, στηριζόμενη σε αρχές, θα προ-
ασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευ-
θερίες όλων των Κυπρίων.  Όλοι έχουμε δικαίωμα 
στην ελευθερία, όλος ο κόσμος!  Γιατί ζωή χωρίς 
ελευθερία είναι σαν την χειμέρια νάρκη των ερ-
πετών και ο άνθρωπος δεν έρπει στην γη, αλλά 
θρώσκει άνω… 
Βάδισαν μαζί τον δρόμο της φιλίας και της συνύ-
παρξης μεταξύ Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύ-
πριων, σε μία εποχή όπου οι σχέσεις ανάμεσα 
στις δύο κοινότητες ήταν τεταμένες. Ομαδικές δο-
λοφονίες, προβοκάτσιες, απαγωγές, συνέθεταν 
το σκηνικό στα μέσα της δεκαετίας του ΄60 στην 
Κύπρο. Σε μία φωτογραφία που στοιχειώνει 
ακόμα και σήμερα, ο Τουρκοκύπριος δημοσιο-
γράφος Ντερβίς Αλί Καβάζογλου και ο Ελληνο-
κύπριος Κώστας Μισιαούλης βρίσκονται δολοφο-
νημένοι, διάτρητοι από σφαίρες στο αμάξι του 
Μισιαούλη. Αγκαλιασμένοι στο θάνατο, «δείχνο-
ντας» το δύσβατο μονοπάτι της ειρήνης και της 
αλληλεγγύης. Ο Μισιαούλης πεσμένος στα πόδια 
του αχώριστου του φίλου Καβάζογλου Οι δύο φί-
λοι υπήρξαν μάχιμοι υποστηρικτές της φιλίας με-
ταξύ Ε/Κ και Τ/Κ και πολέμιοι της διχόνοιας και 
της διαίρεσης στο νησί. Συνδικαλιστές και οι δύο, 
με τον Καβάζογλου να καταφέρνει να δημιουργή-
σει πολλές ομάδες Τουρκοκύπριων που μάχονταν 
ενάντια στην πολιτική του διαχωρισμού. Ωστόσο 
οι πολιτικοί του αντίπαλοι, τον χαρακτήρισαν προ-
δότη και ζήτησαν επιτακτικά τη δολοφονία του. 
Πολύ δεν περισσότερο που ήταν και αριστερός. 

Του Γ. Κολοκασίδη* 
Η ίδρυση του ΑΚΕΛ τον Απρίλη του 1941 δεν ήταν 
καθόλου τυχαίο γεγονός. Ήταν ακριβώς η στιγμή 
που «η ανάγκη γίνεται Ιστορία». Ήταν αποτέλεσμα 
της ωρίμανσης των συνθηκών, ώστε το Κομμου-
νιστικό Κόμμα Κύπρου να δώσει τη σκυτάλη των 
αγώνων στο διάδοχο σχήμα. Το ΑΚΕΛ αποτέλεσε 
τον συνεχιστή του ΚΚΚ στις καινούργιες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν στην Κύπρο στις αρχές της 
δεκαετίας του 1940. 
Οι πρώτοι κομμουνιστικοί πυρήνες στην Κύπρο 
εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920. 
Το ΚΚΚ πραγματοποίησε το ιδρυτικό του Συνέδριο 
στις 15 Αυγούστου του 1926. Για πέντε χρόνια το 
νεαρό Κόμμα αγωνίζεται μέσα σε εξαιρετικά αντί-
ξοες συνθήκες ενάντια στη βρετανική αποικιοκρα-
τία και την ντόπια αντίδραση, προβάλλοντας την 
ιδεολογία και τα οράματά του, παλεύοντας για την 
οργάνωση και τη χειραφέτηση των εργαζομένων, 
αγωνιζόμενο για δημοκρατικά δικαιώματα του λαού 
και την ελευθερία της Κύπρου. 
Άνοδος του εργατικού κινήματος 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1935 το ΚΚΚ ανασυ-
ντάσσεται. Οι κομμουνιστές αναλαμβάνουν την 
αποστολή της αναγέννησης του εργατικού κινή-
ματος και τίθενται επικεφαλής των νέων ταξικών 
αγώνων. Το εργατικό κίνημα ήδη από το 1932 
αναγκάζει την αποικιοκρατία να θεσπίσει τον 
πρώτο νόμο περί συντεχνιών. Παρά τις πολλές 
αντιδραστικές διατάξεις εκείνου του νόμου, αρχί-
ζουν να ιδρύονται και να λειτουργούν σταδιακά δε-
κάδες συντεχνίες. Από λίγες εκατοντάδες φτάνουμε 
το 1939 οι συντεχνίες να αριθμούν δυόμισι χιλιάδες 
μέλη. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930 οι 
εργατικοί αγώνες γνωρίζουν άνοδο. Οι οργανω-
μένοι απεργιακοί αγώνες είναι πια πραγματικότητα 
στην Κύπρο. Απεργία των υποδηματεργατών το 
1935, των μεταλλωρύχων το 1936, τέσσερις απερ-
γίες μέσα στο 1938 με εξέχουσα την απεργία των 
εργατριών του Νηματουργίου Π. Ιωάννου στο Βα-
ρώσι. Το 1939 είχαμε την πιο σημαντική απεργιακή 
κινητοποίηση εκείνης της περιόδου. Ήταν η απερ-
γία των κτιστών που οδήγησε στην κατάκτηση του 
οκταώρου και της πρώτης συλλογικής σύμβασης. 
Η άνοδος του εργατικού κινήματος ήταν προφα-
νής. Ψυχή του κινήματος αυτού τα μέλη και στε-
λέχη του παράνομου ΚΚΚ. Καθημερινά γινόταν 
όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης μιας πο-
λιτικής δύναμης που να δρα πιο ελεύθερα σε συν-
θήκες νομιμότητας, ώστε να καθοδηγεί τον ανα-
πτυσσόμενο κοινωνικο-ταξικό αλλά και πολιτικό 
αγώνα των Κυπρίων εργαζομένων. Σ’ αυτή την 
ανάγκη ήρθε να απαντήσει η ίδρυση του ΑΚΕΛ. 
Ο πόλεμος διαφοροποιεί τις συνθήκες 
Εν τω μεταξύ τον Σεπτέμβρη του 1939 ξεσπά ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αρχίζει μια επική 
σύγκρουση ζωής και θανάτου με τον χιτλεροφασι-
σμό. Ο πόλεμος διαφοροποιεί τα πάντα στον κό-
σμο, περιλαμβανομένης και της μικρής, ξεχασμέ-
νης στην Ανατολική Μεσόγειο Κύπρου. Οι Βρετανοί 
βρισκόμενοι σε πόλεμο με τον φασιστικό Άξονα 
έχουν ανάγκη την ομαλότητα στα μετόπισθέν τους. 
Ακόμα περισσότερο έχουν ανάγκη τη συνδρομή 
ακόμα και των λαών που καταπιέζουν στις αποικίες 
τους. Έτσι φορούν μια φιλελεύθερη μάσκα και χα-
λαρώνουν παντού στην αποικιακή τους αυτοκρα-
τορία τα καταπιεστικά μέτρα. Το ίδιο συμβαίνει και 
στην Κύπρο. 
Τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος έρ-
χονται να αξιοποιήσουν οι Κύπριοι κομμουνιστές. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι παράγοντες από 
τον ιδεολογικο-πολιτικό χώρο πέραν της Αριστε-
ράς, όπως οι δικηγόροι Φειδίας Κυριακίδης και 
Γιώργος Βασιλιάδης, ήδη από το 1938 έκαμναν 
σκέψεις για δημιουργία στην Κύπρο ενός «κόμ-
ματος αρχών». Αυτές τις σκέψεις σε κάποιο στάδιο 

τις μοιράστηκαν και με τον Πλουτή Σέρβα, Γ.Γ. του 
ΚΚΚ, που εκκινώντας από άλλη αφετηρία και έχο-
ντας διαφορετική στόχευση συζητούσε με τους συ-
ντρόφους του το ίδιο ενδεχόμενο. 
Αυτές οι προσωπικότητες διαδραμάτισαν συγκε-
κριμένο ρόλο στην ίδρυση του ΑΚΕΛ, για τον οποίο 
υπάρχει εκτενής αναφορά στην Ηλεκτρονική Ιστο-
ρία της Κύπρου του Παναγιώτη Παπαδημήτρη. 
Η απόφαση για την ίδρυση του ΑΚΕΛ 
Η απόφαση για την ίδρυση του ΑΚΕΛ λήφθηκε 
στο 4ο Συνέδριο του ΚΚΚ, το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε σε συνθήκες παρανομίας την άνοιξη του 
1940 στη Δερύνεια. Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί 
τα υλικά εκείνου του ιστορικού συνεδρίου. Ο Λά-
ζαρος Χριστοφίδης, στέλεχος του ΚΚΚ που πήρε 
μέρος στο συνέδριο, σε συνέντευξή του στον γρά-
φοντα, την οποία έδωσε στις 23 Μαΐου 2002, το-
νίζει ότι στο 4ο Συνέδριο του ΚΚΚ γεννήθηκε το 
ΑΚΕΛ. 
Σύμφωνα με τον Λ. Χριστοφίδη, ο Πλουτής Σέρβας 
έθεσε στο συνέδριο θέμα «Νομιμοποίησης μέρους 
της δράσης του Κόμματος». Εισηγήθηκε ότι αυτή 
η νομιμοποίηση μπορεί να γίνει με τη δημιουργία 
μιας μαζικοπολιτικής οργάνωσης που θα βρίσκεται 
υπό την καθοδήγηση του ΚΚΚ. Στήριξε την εισή-
γησή του σε δυο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο, 
ότι μέσα στις συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου οι Βρετανοί είναι αναγκασμένοι να χαλαρώ-
σουν τα καταπιεστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στη 
διάρκεια της Παλμεροκρατίας και να ανεχθούν την 
ύπαρξη πολιτικής ζωής στην Κύπρο. Το δεύτερο, 
ότι ενόψει δημοτικών εκλογών* θα δραστηριοποι-
ηθούν και θα ενδιαφερθούν για την πολιτική ζωή 
διάφοροι παράγοντες, ανάμεσά τους και άνθρωποι 
με προοδευτικές αντιλήψεις, με τους οποίους η 
Αριστερά θα μπορούσε να συνεργαστεί. Ο Πλου-
τής Σέρβας κατέληγε ότι το ΚΚΚ πρέπει να εκμε-
ταλλευθεί προς όφελος του κινήματος και τα δυο 
καινούργια δεδομένα. 
Δικαίωση από την Ιστορία 
Ανεξάρτητα από τα όποια προσωπικά κίνητρα του 
Σέρβα, η απόφαση για την ίδρυση του ΑΚΕΛ, και 
στη συνέχεια μετά από 4 χρόνια η απόφαση για 
συγχώνευση του ΚΚΚ στο ΑΚΕΛ, υπήρξε μια πολύ 
σημαντική απόφαση που δικαιώθηκε από την Ιστο-
ρία. Ορισμένα παλιά στελέχη του ΚΚΚ που είδαν 
με καχυποψία τόσο την ίδρυση του ΑΚΕΛ όσο και 
την συγχώνευση ΑΚΕΛ και ΚΚΚ, σταδιακά αντιλή-
φθηκαν ότι είχαν ληφθεί οι αναγκαίες και σωστές 
αποφάσεις. Στη συνέντευξη που προαναφέραμε, 
ο Λ. Χριστοφίδης σε προχωρημένη πλέον ηλικία 
παραδέχτηκε: «Πρέπει να πω ότι δεν είχα δίκαιο 
τότε. Σήμερα αναγνωρίζω ότι το Κόμμα που ήταν 
αναγκαίο για την Κύπρο, ήταν το ΑΚΕΛ και όχι το 
ΚΚΚ. Το ΚΚΚ έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία 
του Κινήματος, αλλά είναι το ΑΚΕΛ που ανέπτυξε 
το Κίνημα. Διότι το ΑΚΕΛ ήταν μέσα στην κυπριακή 
πραγματικότητα». 
Δικοινοτικό και αντιφασιστικό 
Η ίδρυση του ΑΚΕΛ ανακοινώθηκε με μια λιτή ανα-
κοίνωση. Από την ανακοίνωση εκείνη δύο σημεία 
έχουν διαχρονική σημασία. Το πρώτο είναι μια αυ-
τοκριτική ότι «δεν κατορθώθη να αντιπροσωπευθή 
εις αυτήν (τη σύσκεψη) το Τουρκικόν στοιχείον». 
Αυτό δείχνει πως από την αρχή η πρόθεση ήταν 
να ιδρυθεί όχι ένα ελληνοκυπριακό κόμμα, αλλά 
ένα κυπριακό κόμμα που να αγκαλιάσει και να εκ-
φράσει τους εργαζόμενους όλων των κοινοτήτων. 
Αυτό παραμένει το ΑΚΕΛ μέχρι και σήμερα. 
Το δεύτερο αφορά τον χαρακτήρα του Κόμματος. 
Υπογραμμίζει η ανακοίνωση ότι το ΑΚΕΛ έχει «κα-
θαρώς Δημοκρατικόν, Αντιφασιστικόν και Αντιχι-
τλερικόν χαρακτήρα, που συνάδει πλήρως προς 
τον σημερινόν αγώνα κατά της απολυταρχίας και 
της βίας». Και τέτοιο παραμένει το ΑΚΕΛ και σή-
μερα. Πρωτοπορία στον αντιφασιστικό αγώνα. 
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• Goodness is the only investment that never 

fails! 

• Καλοσύνη, η μόνη επένδυση που δεν 

 αποτυγχάνει ποτέ! Πάντα κερδίζει! 

Ερμηνεία: 

Πράξε το και θα δεις, πόσο θα ικανοποιηθείς! 

Οι καλές πράξεις πάντα αμείβονται! 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Προβλήματα και παρελθόν, μην τα ανακατεύεις, 

αυτά σαν ξεκουράζονται, κοιμούνται, αναπαύονται, 

πελά σου μην γυρεύεις! 

Αντί για λάδι στη φωτιά, νερό εις το κρασί σου, 

γόραζε πάντα τον καυκά, ειρηνικά τζιαι λογικά, 

στην κάθε κίνησή σου! 

Όπου βρεθείς, τζι’ όπου σταθείς, σε όποιες καταστάσεις, 

ο νους να παρπατά μπροστά, η γλώσσα να ακολουθά, 

υπομονή μην χάσεις! 

Η λογική τα όπλα σου, αγάπη τα σπαθιά σου, 

η αρετή μαχαίρια σου, κλαδί ελιάς στα χέρια σου, 

η ανθρωπιά καρδιά σου! 

Γιατί στ’ αλήθεια τελικά, όποιο σκυλί γαυγίζει, 

του ρίχνεις πέτρες ή ροτσιές, άλλη δουλειά που βυζατζιές, 

η τσέπη σου γεμίζει! 

Υπομονή τζιαι σιωπή, «τα όπλα τα Μεγάλα» 

αν θες ζωή Ειρηνική, Γαλήνια και αρμονική, 

ναν’ όλα μέλι, γάλα!!! 

«Τα όπλα τα μεγάλα»

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Της Μεσαρκάς ο γιος
Της Eύας Λυσάνδρου (Άγιος Ανδρόνικος)

Θκυο γιούδες θκυό αδέρκια που γίνην το κακό 

εφκήκαν εις τον κάμπο έξω που το χωρκόν 

στα σιέρκα δεν κρατούσιν, σιεπέττον με σπαθίν, 

μα έχουσιν πας την βούκκαν τής μάνας τους φιλί. 

Τζιαι άξιππα ανεφάνην φουσάτον φοβερόν 

τζι’ ελείψαν τους οι σφαίρες, έλειψεν το νερόν, 

μήτε προσφάιν έχουν, μήτε ψουμίν βαστούν. 

Τζι’ ούτε νοσιόν να κάτσουν για να ξηποσταθούν. 

Στέκουν τζιαι πολεμούσιν, μαν’ μανησιοί τους θκυό, 

δεν θέλουν ν’ αφήσουν να ππέσει το χωρκόν. 

Μα άξιππα μια σφαίρα τον μιάλον αχτυπά, 

τζιαι ππέφτει μες το αλώνιν, ππέφτει στη Μεσαρκάν. 

Δίχα να σταματήσει λεπτόν να πολεμά. 

Ο πιο μιτσής αρφός του σιύφκει τζιαι τον φιλά. 

Αδέρφι μου λαλεί του λάμνε εις το καλό, 

τον τζιύρην μας αν εύρεις θερμοπαρακαλώ 

πέ του δαμέ θα μείνω τζιαι πως θα πολεμώ 

ώσπου να έρτει η ώρα να σκοτωθώ τζι’ εγιώ. 

Τζι’ έμεινεν τζιαι πολέμαν στον κάμπον μανηχός, 

τζι’ εχάθηκεν τζιαι τζιείνος της Μεσαρκάς ο γιος. 

Καλόν Πάσχα εις όλους.

Ἐφυγε από τη ζωή  ο συμπατριώτης μας Θεολόγος Παπαπαύλου. 

Ένας φιλήσυχος,,ευγενής, καλοκάγαθος άνθρωπος,τίμιος πατριώ-

της, ιδεολόγος αγωνιστής, σεμννός οικογενειάρχης, έντιμος βιο-

παλαιστής, από την Παναγιά Πάφου. Νικήθηκε από τον κορωνοϊό. 

 Το 1974 η ΕΟΚΑ Β δολοφόνησε τον αφελφό του Θεολόγου  ο 

οποίος ήταν αστυνομικός.  Για να αποφύγει τη βία, την οποίαν θε-

ωρούσε  την πηγή όλων των κακών της Κύπρου, ήρθε στην Αγγλία. 

Σπουδασε οικονομικά και διατηρούσε λογιστικό γραφείο. 

Ο φόνος του αδελφού του τον επηρέασε πολύ. Στο Λονδίνο ίδρυσε 

τον  Σύνδεσμο των συγγενών δολοφονηθέντων αντιστασιακών  

του οποίου  και υπήρξε πρόεδρος. Υπηρξε ο οικονομικός διαχειρι-

στής της επιτροπής ΕΔΕΚ Η.Β,  μέλος του Λόμπυ for Cyprus, δρα-

στήριο μέλος της Παροικίας και μέλος της Εθνικής Κυπριακής Ομο-

σπονδίας. 

Θερμά συλληπητήρια στην σύζυγό του Πεννυ από το Ριζοκάρπα-

σοκαι στα παιδά του Μιχάλη και Ελένη.

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ-  
 AIΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζουμε πλήθος προκλήσεων εξαιτίας 
των πολύπλοκων ζητημάτων που δημιουργεί ο κορωνοϊός. Πολλοί 
συμπολίτες μας βρίσκονται εντός περιστάσεων ατυχών ή και ακόμα 
καταστροφικών ως συνέπεια της πανδημίας. Ανταποκρινόμενη σε 
εντεινόμενες εκκλήσεις βοήθειας, η Αρχιεπισκοπή επιθυμεί να προ-
σφέρει την αγάπη της Εκκλησίας διά των ακολούθων διαύλων: 
Aν και οι Ιεροί Ναοί παραμένουν κλειστεί για δημόσια λατρεία, οι 
ακολουθίες είναι προσβάσιμες διά ποικίλων μέσων. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την τοπική σας ενορία για επιπλέον πληροφορίες 
αναφορικώς προς τους τρόπους πρόσβασης στις ακολουθίες.  
Όσοι έχουν ανάγκη ψυχολογικής στήριξης και αρωγής  σε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον ιε-
ρέα της ενορίας τους. Πιστοποιημένοι σύμβουλοι έχουν ευγενώς 
προσφέρει το χρόνο και τη βοήθεια τους σε μέλη της κοινότητας 
που έχουν ανάγκη αλληλεγγύης. Σχετική ενημέρωση έχει δοθεί 
στον κλήρο. 
Υπάρχουν μέλη της κοινότητας που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικο-
νομικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών φοιτητών 
που αδυνατούν να ταξιδέψουν σπίτι τους, Ως εκ τούτου,  

η Αρχιεπισκοπή δέχεται οικονομική στήριξη  καθώς και είδη πρώτης 
ανάγκης μακράς διαρκείας προς στήριξη όσων έχουν ανάγκη, 
ώστε να μπορέσουν  να εορτάσουν το Πάσχα. Θα προετοιμάσουμε 
κουτιά με δώρα και θα τα διαθέσουμε σε όσους το επιθυμούν. 
Όποιος  επιθυμεί να κάνει την δωρεά του, οφείλει να το πράξει με 
απευθείας κατάθεση στον σχετικό λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής: 
National Bank of Greece 
Sort Code- 40/62/04 
Αccount Number- 39117401 
Παρακαλούμε τους ιερείς να επικοινωνήσουν με την Αρχιεπισκοπή 
και να μας κοινοποιήσουν τα ονόματα και άλλες απαραίτητες πλη-
ροφορίες όσων βρίσκονται σε ανάγκη, ώστε να μπορέσουμε να 
σπεύσουμε προς υλική αλληλεγγύη. Γίνεται επίσης γνωστό ότι η 
στήριξη υπό μορφή χρηματικής καταβολής δεν είναι δυνατή. 

H εκκλησία και η κοινωνία 

Την πλήρη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου, όπως τα ψηφίσματα 550 και 789, εκφράζει με επιστολή της προς τη βουλευτή Τερέζα Βίλιερς η νέα Υφυπουργός 
Εξωτερικών με αρμοδιότητα την Ευρωπαϊκή Γειτονιά, Γουέντι Μόρτον. 
Η φιλοκύπρια βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος Τερέζα Βίλιερς είχε απευθύνει επιστολή για την Αμμόχωστο προς τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών μετά από συνάντηση που είχε με Κύπριους πρόσφυγες του βορείου Λονδίνου, τους Αντώνη και Νίκο Σαββίδη 
καθώς και τον Σπύρο Νεοφυτου από την Αμμόχωστο και τον Δώρο Παρτασίδη από τον Λάρνακα της Λαπήθου. 
Η κα Μόρτον επισημαίνει στην απαντητική επιστολή ότι τα άνω ψηφίσματα ξεκαθαρίζουν πως «απόπειρες να εποικιστεί οποιοδήποτε 
τμήμα των Βαρωσίων από ανθρώπους άλλους από τους κατοίκους τους είναι απορριπτέες και καλεί για τη μεταβίβαση εκείνης της πε-
ριοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών». 
Η κα Μόρτον συμπληρώνει ότι τα παραπάνω υπογραμμίστηκαν ξανά πρόσφατα στο ψήφισμα 2506 του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Η Υπουργός Ευρωπαϊκής Γειτονιάς προσθέτει ότι η βρετανική κυβέρνηση παραμένει πεπεισμένη πως, εν τέλει, μία συνολική λύση είναι 
η καλύτερη ευκαιρία για την επίλυση τέτοιων σύνθετων ζητημάτων. 
«Προς το σκοπό αυτό συνεχίζουμε να είμαστε δυνατοί υποστηρικτές μίας συνολικής, δίκαιης και με διάρκεια λύσης στο Κυπριακό 
ζήτημα, βασισμένης στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ενθαρρύνουμε όλες τις πλευρές να 
εμπλακούν εποικοδομητικά και να επιδιώξουν ότι είναι προσηλωμένοι στην επίτευξη προόδου προς μία λύση», προσθέτει η επιστολή. 

Επιστολή προς Βίλιερς: Στηρίζει τα  
ψηφίσματα Σ.Α. για την Αμμόχωστο το Λονδίνo
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:15 
Μια Ελεύθερη Γυναίκα (1986). Κωμωδία με την 
ΚαίτηΠαπανίκα, Κώστα Καραγιώργη, Σπεράντζα-
Βρανά, Κώστα Παπαχρήστο και Χάρη Νάζο. Η 
Καίτη Παπανίκα, νοικοκυρά και σύζυγος ενός πολύ 
καταπιεστικού άντρα δέχεται την ξαφνική επίσκεψη 
της μητέρας της από την Αμερική. Εκείνη προσπα-
θεί να αλλάξει απόψεις και την ζωή της κόρης της.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:55 
Η Τελική Αποπληρωμή (2013). Δραματικό  Θρίλερ 
με τους Γιάννη Μποσταντζό-
γλου, Γιώργο Γίαννόπουλο, 
Ελένη Φιλίνη, Γρηγόρη Τερ-
ζάκη. Ο Γρηγόρης είναι ένας 
πρώην μποξέρ που δουλεύει 
για τον μαφιόζο Μάρκο και 
συλλέγει χρέη από ανθρώ-
πους τους οποίους εκείνος 
έχει δανείσει. Ζώντας σε μια 
καθημερινότητα βίας και απει-
λών, όταν γνωρίσει τη νεαρή 
ηθοποιό Νεφέλη, θα αρχίσει 
να αμφισβητεί τους νόμους 
του υποκόσμου. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 23:50 
Ο Άνθρωπος Ρολόι (1972). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Αντώνη Παπαδόπουλο, Μαίρη Κυβέλου, 
Μανώλη Δεστούνη, Σωτήρη Τζεβελέκο, Αλέκα 
Στρατηγού. Ο Οδυσσέας Ακριβός είναι ένας συ-
μπαθητικός ωρολογοποιός και θέλει και στη ζωή 
του όλα να πηγαίνουν ρολόι. Ζει με τον γιο του Άγ-
γελο, έναν μοντερνίζοντα νεανία που παίζει μουσική 
σ’ ένα ροκ συγκρότημα, με την κόρη του Κατίνα 
που είναι ερωτευμένη μ’ ένα σεμνό νέο, τον Γερά-
σιμο, καθώς και με την κουνιάδα του Ευτέρπη. Την 
καθ’ όλα ήσυχη και καλά ρυθμισμένη ζωή τους 
ενίοτε διαταράσσουν οι επισκέψεις της ταραχώδους 
χήρας του πρώην συνεταίρου του. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:30 
Η Αγάπη Έρχεται στο Τέλος (2013). Αισθηματική 
ταινία με την Τζωρτζίνα Λιώση, Λεωνίδα Καλφα-
γιάννη, Κατερίνα Γερονικολού, Πάνο Βλάχο, Νικόλα 
Αγγελή, Μυριέλλα Κουρεντή. 
Ένα κορίτσι που φοβάται να αισθανθεί, ερωτεύεται. 
Ένας άνδρας που λέει ψέματα επειδή δεν τολμάει 
να εκφράσει αυτά που νιώθει, πρέπει τώρα να πει 
την αλήθεια. Κι ένα ζευγάρι που κανείς από τους 
δύο δεν πιστεύει στον έρωτα, δεν μπορούν να ζή-

σουν μακριά ο ένας από τον άλλο. Τρεις μικρές 
ιστορίες για τα εμπόδια του έρωτα. Αλλά και για 
την ομορφιά, τον ίλιγγο, τα μυστικά και τις αποκα-
λύψεις του. Τρεις ιστορίες για τον έρωτα που νικάει 
κάθε εμπόδιο. Στο τέλος. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 23:00 
Το Οργανάκι του Αττίκ (1955). Μελόδραμα με την 
Σμαρούλα Γιούλη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Στέλιο Βό-
κοβιτς. Η άπορη και ορφανή Μαντώ προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να φροντίσει τον άρρωστο πατέρα της. 
Την ερωτεύεται ένας εξίσου άπορος μουσικός αλλά 
εκείνη είναι ερωτευμένη με τον Λώρη ο οποίος είναι 
αστικής καταγωγής. Ο τελευταίος θα πέσει θύμα 
πλεκτάνης που θα του στήσει μια πανούργα γυ-
ναίκα. 
KYΡIAKH 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:45 
Η Στροφή (1982). Κοινωνικό δράμα, θρίλερ με τους 
ΠάνοΜιχαλόπουλο, Λία Ράκα, Τάσο Χαλκιά, Σοφία 
Αλιμπέρτη ,Νίκο Κούρο, Νίκο Παπαδόπουλος, 
Μέλπω Ζαροκώστα. Μια παρέα επαναστατημένων 
νεαρών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στο Ναύπλιο 
και κατεβαίνουν στην Αθήνα με σκοπό να ζήσουν 
ελεύθεροι μακριά από την κηδεμονία των δικών 
τους. Η Χαρούλα, ένα από τα κορίτσια της παρέας 
συνδέεται με τον Πάνο, ένα μηχανικό και τον οδηγεί 
στα ναρκωτικά, τις κλοπές και διάφορες εγκληματι-
κές πράξεις. Μαζί πήραν την κατηφόρα δίχως όρια.  
KYΡIAKH 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:20 
Και ο Πρώτος Ματάκιας (1982). Κωμωδία με τους 
Στάθη Ψάλτη, Καίτη Φίνου, Μίμη Φωτόπουλο, Αθη-
νόδωρο Προύσαλη, Θανάση Παπαδόπουλο, Βίνα 
Ασίκη, Σοφία Χρήστου και Βασίλη Τσάγκλο. Ένας 
αδιόρθωτος ηδονοβλεψίας, ο Σίμος, εργάζεται σε 
ένα ξενοδοχείο σαν γκρουμ. Η  κόρη του ξενοδό-
χου, η Μυρτώ, βλέποντας ότι το ξενοδοχείο δεν 
πάει καλά οικονομικά, και πιστεύοντας ότι κάποιοι 
σαμποτάρουν την επιχείρηση, παριστάνει τηνρε-
σεψιονίστ, με σκοπό να μάθει εκ των ένδον τι ακρι-
βώς συμβαίνει.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:50 
Τα Τέσσερα Σκαλοπάτια (1951). 
Αισθηματική κωμωδία με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Μίμη Φωτό-
πουλο, ΖινέτΛακάζ, Σμάρω Στε-
φανίδου, Γεωργία Βασιλειάδου, 
Νίκο Χατζίσκο, Άννα Κυριακου. Η 
Ρένα,  μια ορφανή κοπέλα που 
ζει με την οικογένεια του θείου 

της, εγκαταλείπει το σπίτι της,  
εξαιτίας της σκληρότητας της εξαδέλφης και της 
θείας της. Ψάχνει εις μάτην για δουλειά στην Αθήνα, 
ώσπου διαβάζει μια αγγελία με την οποία ζητούνται 
σωφέρ. Τότε μεταμφιέζεται σε άνδρα και ζητά να 
εργαστεί σαν σωφέρ. 
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:50 
Ένας Ήρωας με Παντούφλες (1958). Κωμωδία 
με τους Βασίλη Λογοθετίδη, Ίλια Λιβυκού και Νί-
τσαΤσαγανέα. Ο απόστρατος στρατηγός Λάμπρος 
Δεκαβάλας με λαμπρό και ένδοξο παρελθόν στα 
πεδία των μαχών, ζει με τη γυναίκα του Ειρήνη και 
την κόρη του Πόπη στα όρια της φτώχειας, ξεπου-
λώντας ό,τι έχουν και δεν έχουν για να πληρώσουν 
το λογαριασμό της Ηλεκτρικής Εταιρίας. Μια μέρα 
ο πλούσιος εξάδελφος του Απόστολος, του ανα-
κοινώνει ότι η πατρίδα θα τον τιμήσει με ένα άγαλμα 
που θα στηθεί στην πλατεία έξω από το σπίτι του. 
Ο Λάμπρος είναι κατασυγκινημένος... 
ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:25 
Dream Hotel (2002). 
Κοινωνική κωμωδία 
με τους Αντώνη Κα-
φετζόπουλο, Λίλα Κα-
φαντάρη, Νένα Με-
ντή, Φίλιππο 
Σοφιανό, Δημήτρη 
Καλλιβοκά, Λύδια Λέ-
νωση. Δώδεκα άτομα 
συναντιούνται σε ένα 
ξενοδοχείο πολυτε-
λείας, το Beach Hotel. Ο καθένας με διαφορετικό 
χαρακτήρα και διαφορετικό σκοπό, ξεκινούν να κά-
νουν διακοπές και μπλέκονται μεταξύ τους με κω-
μικοτραγικές καταστάσεις.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:40 
Ένας Κόκορας στη Γειτονιά μας (1986). Κωμω-
δία με τους Σωτήρη Τζεβελέκο, Αθηνό-δ ω ρ ο 
Προύσαλη, Έφη Πίκουλα, Νίκο Κούρο, Μάγδα-
Τσαγγάνη, Δήμητρα Νομικού, Μίνα Νεγρεπόντη, 
Σάββα Τασίου και Ηλία Κωνσταντίνου. Ο “κόκορας” 
της γειτονιάς περιπλανιέται στη γειτονιά και φλερ-
τάρει όλες τις γυναίκες χωρίς θετικά αποτελέσματα. 
Υπάρχει όμως ένα κορίτσι που λιώνει για εκείνον, 
αλλά δεν του έχει αποκαλύψει ακόμη τα συναισθή-
ματά της. Θα καταφέρει άραγε αυτή η γυναίκα να 
τον κάνει να την αγαπήσει και να τον φέρει στο 
σωστό δρόμο;

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ  9 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 
Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς 
22:15 Ελληνική Ταινία: Μια Ελεύ-
θερη Γυναίκα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 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 Αποστό-
λων 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:55 Ελληνική Ταινία: Τελική Απο-
πληρωμή 
23:50 Ελληνική Ταινία: Ο Άνθρω-
πος Ρολόι 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 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  
20:15 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Μνημόσυνο Γρήγορη Αυξεντίου 
από́ τον Σύνδεσμο Εφέδρων Κατα-
δρομέων Αγγλίας 01.03.20  
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Αγάπη  
Έρχεται στο Τέλος 
23:00 Ελληνική Ταινία: Το Οργανάκι 
του Αττίκ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 AΠΡΙΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό 
των Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 

19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
20:10 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
20:45 Ελληνική Ταινία: Η Στροφή 
22:20 Ελληνική Ταινία: Και ο Πρώ-
τος Ματάκιας 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 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  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:50 Ελληνική Ταινία: Τα Τέσσερα 
Σκαλοπάτια   
23:30 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 14 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 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:50 Ελληνική Ταινία: Ένας 
Ήρωας με Παντούφλες 
22:25 Ελληνική Ταινία: Dream Hotel 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 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: Ένας Κόκο-
ρας στην Γειτονιά μας 
22:10 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Χοροεσπερίδα ΕΔΕΚ Αγγλίας – 
Δρ. Μαρίνος Σιζόπουλος και 
διάσκεψη τύπου 07.03.20

ΠΕΜΠΤΗ 9/4 
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 10/4 
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 11/4 

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 12/4 

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 13/4 
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 14/4 
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 15/4 
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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COVID-19 deaths rise by 936 
in UK in worst daily spike yet

B
ritain's deadliest day since 

the COVID-19 outbreak 

began saw 936 more 

people die after testing positive. 

The figures, released by NHS 

England, count newly-confirmed 

deaths of hospital patients with 

coronavirus, reported up until 

5pm on Tuesday. 

The Department for Health 

confirmed the UK-wide total      

of 7,172 included 828 deaths  

in England, 70 in Scotland, 33 

in Wales and five in Northern 

Ireland. 

Patients were aged between 

22 and 103, including 46 people 

who had no known underlying 

conditions. 

The news came as Downing 

Street confirmed that Prime 

Minister Boris Johnson is        

“responding to treatment” and 

remains in a stable condition in 

the intensive care unit. 

After spending a second night 

in intensive care, Mr Johnson’s 

official spokesman said the PM 

remained in "good spirits". 

He had been taken to           

St Thomas's Hospital in London 

on Sunday night, shortly after 

the Queen's televised address 

to the nation, after his "symptoms 

worsened". 

He was subsequently moved 

to intensive care on Monday 

night after his condition           

worsened. 

Downing Street said             

Mr Johnson is no longer         

working while following the      

advice of doctors. 

He is receiving just the 

"standard oxygen treatment" 

and is "breathing without any 

other assistance", his spokes-

man said. 

Foreign Secretary Dominic 

Raab, who has been asked to 

step in for the PM where neces-

sary, once again chaired the 

government's daily coronavirus 

meeting yesterday morning. 

Asked if anyone has been        

in contact with Mr Johnson,      

the spokesman responded: 

"The PM is not working, he's in 

intensive care, he has the ability 

to contact those that he needs 

to, he's following the advice of 

his doctors at all times." 

He added that Number 10 

was "hugely grateful" for the 

messages of support that have 

been sent to the PM since his 

hospital admission. 

Britain is currently in the 

midst of a lockdown designed 

to halt the spread of COVID-19. 

When he announced the 

measures last month,                

Mr Johnson said they would be 

reviewed every three weeks. 

But the PM's admission to      

hospital - and subsequent move 

to intensive care - has thrown 

the timing of the review into 

question and raised fears of a 

power vacuum. 

Downing Street said the 

three-week review of the        

lockdown will go ahead as 

planned, but that the public 

needed to "stick with it" at a 

"critical time" in the COVID-19 

outbreak. 

The PM's spokesman said 

the review would take place  

"on or around" Easter Monday. 

"Our focus for now needs to 

be relentlessly upon stopping 

the transmission of this disease 

while building capacity in the 

NHS. That is how we will save 

lives," he said. 

"We need to keep delivering 

a very clear message to the 

public that while this is difficult, 

we need to stick with it. 

"We are at a critical time in 

our fight against coronavirus 

and they need to stay at home, 

protect the NHS and save 

lives."

A
s the COVID-19 pande-

mic moves closer to 

home and grips our 

beloved UK Cypriot com-

munity, we wanted to take 

another opportunity to send 

our best wishes to you and 

your loved ones during the 

difficult days and weeks 

ahead.  

We learn of new, tragic 

deaths each day and approxi-

mately 115 UK Cypriots have 

passed away from COVID-19 

so far, which represents around 

2% of total deaths in the UK. 

In contrast, UK Cypriots only 

represent around 0.7% of      

the UK population. We would      

like to express our heartfelt 

condolences to all those who 

have lost friends or family over 

the last few weeks 

As a Federation, we have 

been supporting our commu-

nity through these dark days. 

We have created a compre-

hensive online support portal 

to help people access valuable 

resources covering a wide     

variety of topics. Visit the portal: 

www.cypriotfederation.org.uk/

covid19support 

On our community support 

portal there is information about 

our 40 volunteers who are 

helping get supplies to the  

elderly, there is a list of       

home-schooling educational 

resources, information about 

grocery delivery options, and 

plenty of information about 

how to get further specialist 

support.  

If you are elderly or vulner-

able, and need help getting 

food or essential supplies, 

email us at enquiries@cypriot-

federation.org.uk, or call us on 

020 8445 9999.  

Our Federation, under the 

auspices of the Foreign      

Minister of the Republic of  

Cyprus, has also sent over 

4,300 food packages to      

Cypriot students that are  

stuck in the UK due to travel               

restrictions, to ensure that 

they feel welcome and suppor-

ted through these difficult 

times. 

We want to go further still 

and expand our free food 

package initiative to the most 

vulnerable and those most in 

need in our community. We are 

exploring options for doing this, 

so if you know anyone who is 

in real need of assistance, 

please give us a call on 020 

8445 9999. 

In order for this initiative to 

be successful we need your 

support, so please donate 

what you can afford by visiting 

our website (www.cypriotfed-

eration.org.uk) and clicking 

“donate” at the top of the page. 

For larger donations (above 

£250) please get in touch with 

us directly via enquiries@ 

cypriotfederation.org.uk 

We will get through this     

together and we can make       

a substantial difference to 

those in our community who 

are most in need.  

Thank you to our healthcare 

workers and other key 

workers, as well as those of 

you who are already volunteer-

ing and helping the NHS and 

local authorities. Together we 

can achieve even more.

National Federation’s 
latest efforts to help 
the most in need

Keir Starmer elected new 
leader of Labour Party
L

abour Party members 

on Saturday elected  

Keir Starmer to succeed 

Jeremy Corbyn as opposition 

leader, ending a contest 

against Rebecca Long-Bailey 

and Lisa Nandy.  

Starmer, 57, won comfortably 

in the first round of voting, with 

56.2 percent. 

“It’s the honour and privilege 

of my life to be elected as leader 

of the Labour Party. It comes   

at a moment like no other in     

our lifetime,” he said in a           

pre-recorded statement, due       

to the coronavirus pandemic. 

“Under my leadership we       

will engage constructively with 

the government, not opposition 

for opposition’s sake. Not       

scoring party political points or 

making impossible demands. 

But with the courage to support 

where that’s the right thing to 

do. 

“But we will test the arguments 

that are put forward. We will 

shine a torch on critical issues 

and where we see mistakes or 

faltering government or things  

not happening as quickly as 

they should, we’ll challenge that 

and call that out.” 



A
KEL has added its name 

to a joint open letter of 

more than 230 political 

parties around the world calling 

for cooperation against the 

COVID-19 pandemic and its  

impact on the international 

working class.  

The appeal, initiated by the 

Communist Party of China,       

appeals for “improving people’s 

well-being, promoting national 

development, and safeguarding 

world peace and stability.” 

The appeal urges the facilita-

tion of cross-border transporta-

tion of urgently needed medical 

equipment and protective        

materials to fight the pandemic.  

It also extends “heartfelt  

sympathies and support for 

those suffering from pain and 

whose lives are under the threat 

of COVID-19, as well as         

bereaved families.” 

The signatories call for           

cooperation in the application  

of modern science and techno-

logy to the full to ensure the 

quickest and best possible       

results. While dealing with the 

health crisis, the appeal also  

encourages all countries to 

adopt an integrated approach 

to ensure economic and social 

development of vulnerable 

groups and full commitment to 

people’s living standards and 

social progress. 

It calls for all countries to set 

up international coordination 

and exchanges on macro-      

economic policies to prevent a 

world economic recession and 

to foster shared growth future. 

The broader appeal is towards 

a sense of a shared future, one 

calling for mutual help and      

mobilization of resources 

globally to defeat the virus. 

The appeal welcomes the  

Extraordinary G20 Leaders 

Summit Statement on COVID-

19 which encouraged countries 

to share experience and medi-

cal cooperation in containing 

the outbreak, including joint       

research and development of 

specific medicines, vaccines, 

and tests. 

The appeal also calls for the 

provision of material, technical, 

and other support to developing 

countries and countries with  

vulnerable public health          

systems.        

It asks governments to       

“support the leading role of the 

United Nations and the World 

Health Organization in global 

public heal governance.”  

It calls for “all parties to         

enhance coordination and co-

operation within the framework 

of the G20 and other interna-

tional mechanisms for effective 

international prevention and 

control as we strive to build a 

global community with a shared 

future for public health.”
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AKEL joins 230+ political parties calling 
for international Covid-19 cooperation

Over 100 British      

Cypriots have died 

of Coronavirus

O
ver 100 British Cypriots 

have died of Covid-19  

said President of the     

National Federation of Cypriots 

in the UK, Christos Karaolis. 

Karaolis specified that 70% 

of deaths concerned Greek-

Cypriots and 30% are attributed 

to Turkish-Cypriots. 

“This is a significant number, 

considering that Cypriots com-

prise 0.7% of UK population 

and 2% of Coronavirus deaths. 

Nevertheless, we expected 

these figures given that the     

epicentre of the pandemic is 

London,” he said. 

He added that there is wide-

spread concern among the 

Cypriot community as everyone 

knows at least one person who 

died or has contracted Covid-19. 

To help with the situation, the 

Federation has assembled 40 

volunteers in collaboration with 

local authorities to support the 

elderly by supplying them with 

shopping or medicine. 

Villiers: Campaign for freedom for Famagusta continues
T

heresa Villiers, MP for 

Chipping Barnet, has 

pledged her continuing 

commitment to Famagusta and 

its displaced residents, following 

a meeting with a delegation from 

the British Cypriot community. 

Her drop-in surgery in March 

(the last to take place before the 

Covid shut-down was announced) 

was attended by Antonis Savvides, 

Nikos Savvides, Spyros Neophytou 

and Doros Partasides. Antonis, 

Nikos and Spyros all come from 

Famagusta (also called Varosha) 

and are among thousands of 

Cypriots unable to return to their 

homes in the city which has been 

part of the Turkish-occupied area 

of Cyprus since the 1974 invasion. 

Following that meeting at her 

constituency office in Barnet 

High Street, Theresa contacted 

the Foreign Secretary, Dominic 

Raab, to inform him of the huge 

concern felt about plans by the 

Turkish authorities to open up 

Famagusta to redevelopment, 

meaning land owned by exiled 

Greek Cypriots would be built 

over. Theresa was shown photos 

of a hotel that has already been 

constructed on Greek Cypriot 

owned land on the coast very 

near to Famagusta. 

The Chipping Barnet MP       

recently received a response 

from new Minister for Europe, 

Wendy Morton, which reiterated 

the position of the UK Govern-

ment that attempts to settle any 

part of Varosha are contrary to 

longstanding UN resolutions. In 

her first statement on Cyprus 

since her appointment, Ms Morton 

also confirmed that the UK  

Government continues to be      

“a strong supporter of a compre-

hensive, just and lasting settle-

ment of the Cyprus issue.”  

Reflecting on the Europe  

Minister’s letter, Theresa Villiers 

said, “The continued occupation 

of Famagusta by Turkey is 

deeply unjust and contrary to a 

long series of UN resolutions. It 

is tragic that so many Greek 

Cypriots were driven from their 

homes in Famagusta and that 

over 40 years later, they still have 

not been able to reclaim them.” 

“It is unacceptable that this 

situation has persisted for so 

long. It is shocking that the Turk-

ish authorities propose to make 

the situation even worse by     

giving the green light to building 

over land which is owned by  

refugees who were forced out 

of Famagusta in 1974.”  

“This course of action         

proposed by Ankara will harm 

the prospects for an agreed  

settlement if they press ahead. 

The UN and the international 

community need to make it very 

clear to Turkey that what they 

are planning is unacceptable. 

That is why I raised this with the 

UK Foreign Secretary. I welcome 

the assurance from the Europe 

Minister that the UK Government 

fully supports UN resolutions 

which call for Varosha to be       

released from Turkish control.” 

“I thank Nikos, Antonis, Spyros 

and Doros for alerting me to what 

is happening in Famagusta. I will 

continue to campaign for freedom 

for Famagusta to bring an end 

to 46 years of injustice for the 

Cypriots who used to live there.” 

“Right now, of course we are 

all focused on Covid-19. I encour-

age everyone to comply with the 

rules on social distancing and 

stay at home to protect the NHS. 

But I want people to know that 

their MPs are still working hard 

on their behalf, even though we 

have to do it from home, not in 

Parliament. So I am continuing 

to respond to my constituents’ 

concerns and to highlight issues 

that they care about. That includes 

championing the Cyprus cause 

and the plight of Famagusta.” 

“I send my best wishes to       

all my constituents at this very      

difficult time for our whole      

country. The death toll is heart-

breaking, and the lockdown   

has placed frustrating limits on 

everyone’s daily life. But we 

have some of the best scientists, 

doctors and nurses in the world 

and they are working with      

incredible dedication to tackle 

this cruel disease. Although we 

need to keep apart from one 

another physically, that will not 

stop us coming together in a  

national effort to minimise loss 

of life and protect the elderly 

and vulnerable. We will get 

through this.”
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I
 have booked to see this     

play in April, but the theatre 

announced that performances 

are likely to be cancelled. I 

didn’t want that to stop me     

writing about the play. Hopefully, 

it will go ahead at some point - 

Lyric Theatre, Hammersmith, 

20 April to 16 May 2020 

 

“When a river bursts its banks,  
the trees that bend, survive,  
the trees that stand firm, snap” 

- Haemon, line 610, Antigone  

 

The place is Thebes (Thiva 

in Greek). A day’s walk and 60 

km north of Athens.  

Antigone meets her sister      

Ismene, in the dead of night, 

saying she wants to bury her 

dead brother. 

He is Polyneices, and he has 

fallen, fatally, following a fight, 

with his brother Eteocles.  

The King of Thebes, her 

uncle Creon, decrees that   

Polyneices is a traitor, and 

legislates that he should be       

left unburied, to be devoured 

by the dogs, and the crows. 

Whereas Eteocles, by contrast, 

should be buried with full        

honours.  

Antigone’s deep-rooted         

tradition, fraternal loyalty, moral 

code, sacred duty, religious      

observance, inherited ritual, 

familial legacy, profound free-

dom, ethical compass and her 

connection to a community       

fabric, all tell her that this -        

burying him - is the right thing 

to do.  

Antigone, Ismene and their 

brothers are children of Oedipus 

and Jocasta, cursed from the 

tragic fate of incest. Antigone 

and Ismene supported their 

blind father on his last journey 

to Athens where he died    

peacefully (events played out 

beautifully in Sophocles’s play 

Oedipus at Colonus). They        

returned home to Thebes, 

where the play pits them 

against Jocasta’s brother King 

Creon.  

Thus Sophocles sets up the 

eternal battle between duty   

and law, between ethics and 

order, between humility and 

pride. In this third play of his 

Theban Trilogy, the greatest 

Athenian playwright bestows 

upon us the divine heroine      

Antigone who acts as the      

conscience of the audience,        

in a battle of wits against       

the tyrant Creon. Meditating         

between them is her betrothed, 

Haemon, who is Creon’s son. 

This is the blueprint relationship 

for Shakespeare’s star-crossed 

lovers Romeo and Juliet.     

Haemon and Antigone experi-

ence the fearful passage of 

their own death-marked love, 

with Thebes being the template 

for Shakespeare’s Verona.  

This production is based on 

the poet and Nobel laureate 

Seamus Heaney’s translation 

of Sophocles’ Antigone, that 

tells the epic tale that has       

inspired politicians, activists 

and writers for two and a half 

millennia.  

Antigone breaks the law and 

buries her brother. Her unclean 

civil hands honour the gods, her 

conscience, and her blood-line. 

She is caught and arrested        

for this carnal, sensual act. 

What follows is one of the most 

muscular, dramatic and intense 

verbal tussles ever written.       

It’s a supreme masterpiece       

of dramatic theatre, that has 

haunted audiences ever since.  

“I was born to love, not       

hate”, says Antigone, resolute 

and courageous in her new   

mutiny.  

Antigone is a heroine for all 

times, a rock of ages. Her soul 

is greater than the ocean, and 

her spirit is stronger than the 

sea’s embrace. 

Sophocles lived between    

496 to 405 BC and wrote over 

100 plays. Only seven of them 

survive today. They are:    

Oedipus the King, Oedipus at 

Colonus, Antigone, Ajax, 

Philoctetes, Women of Trachis 

and Electra. He is regarded        

as one of the three great       

dramatists of Ancient Greece, 

along with Euripides and     

Aeschylus.  

An overused phrase these 

days is: “being on the right      

side of history”. It’s a transient 

judgment. But when it comes 

to the Ancient Greeks, and to 

Antigone, you begin to realise 

what it really means. 

 

James Neophytou

A preview of  
Sophocles’ Antigone:  
The Burial at Thebes

Rebecca Hall brings a little bit of Greece and 

sunshine via her novel, Girl Gone Greek

A
uthor Rebecca Hall has recently        

released her debut travel fiction / 

memoir novel, Girl Gone Greek.  

The self-published book, available on 

Amazon (£6.99), follows Rachel who is    

finding it increasingly difficult to ignore her 

sister’s derision, society’s silent wagging 

finger and her father’s advancing years. 

She’s travelled the world, but now finds       

herself at a crossroads at an age where 

most people would stop globetrotting and 

settle. She’s never been one to conform to 

the nine-to-five lifestyle, so why should       

she start now? Was it wrong to love the 

freedom and independence a single life  

provided, to put off the search for Mr Right 

and the children? Perhaps she could find 

the time for one last adventure… 

With sunshine in mind, Rachel takes a 

TEFL course and heads to Greece after  

securing a job teaching English in a remote 

village. She wasn’t looking for love, but she 

found it in the lifestyle and history of the 

country, its culture and the enduring volatility 

of its people. When Rachel moved to 

Greece to escape a life of social conformity, 

she found a country of unconventional  

characters and economic turmoil. The last 

thing she expected was to fall in love with 

the chaos that reigned about her. 

Girl Gone Greek has received global       

acclaim for the charming story interwoven 

with the reality of a changing world, none 

less so in Europe. Through her writing,       

Rebecca lays bare the many misconceptions 

associated with Greece. 

The novel is a poignant, relatable and   

realistic portrayal of life in a new culture that 

will make you want to take the plunge, learn 

a new skill, start a new life and fall head 

over heels in love with Greece and Europe. 

 

About the author 

After extensive global travels, Rebecca 

left the UK to return to the country she fell 

in love with - Greece, where she counsels 

students on Personal Statement writing for 

University, maintains her travel website - Life 

Beyond Borders - and wryly observes that 

the chaotic nature of her adopted country 

actually suits her personality very well.  

She is a Rough Guide co-author and has 

contributed to numerous publications            

including Apollo Business Class Magazine 

for Cyprus Airways and Let's Go for RyanAir, 

the Daily Telegraph Travel Section and      

her container ship voyage from Athens to      

Hong Kong caught the eye of NPR National  

Radio in the United States, where she was              

interviewed twice. She is also a contributor 

to the Huffington Post travel section. 

She is now a full time travel writer, a 

member of the British Guild of Travel Writers 

and divides her time between the UK          

and Greece, appreciating the benefits of 

both countries. 

When not writing, you'll usually find her 

drinking coffee with her friends, or sourcing 

a new place to eat baklava.

J
acob-Nicholas Mitchell, 

whose mother is Greek 

Cypriot, has taken it upon 

himself to create his own online 

classroom for children through-

out the world.   

As a primary school teacher, 

Jacob has spent the last twelve 

years developing and sharing 

his unique and award-winning 

methods to teaching. So how 

does he do it?   

Through one of his most pop-

ular characters and resources: 

MC Grammar - engaging and 

empowering his following through 

grammar lessons with a twist: 

each lesson is loaded with fresh 

beats, catchy melodies and his 

secret ingredient...rap! All of the 

lessons are filmed live from his 

home and broadcast to a global 

audience immediately, with each 

MC Grammar Show focusing on 

a National Curriculum objective 

and an accompanying rap song.   

The approach is simple yet 

so effective: the children down-

load the lyrics, rap along, have 

fun and learn! Jacob-Nicholas' 

methods have become so pop-

ular, up to 25,000 children and 

educators across ten countries 

use his resources every day!   

He's even become a viral  

sensation over the past year, 

after his wife, Andrea, filmed him     

rapping 'The Gruffalo' book to 

his daughters, Ellie and Khloe. 

He has since appeared on the 

Ellen Show in the US, This Morn-

ing, BBC Breakfast, The Steph 

Show,  ITV News, C4 - and has  

worked alongside many famous 

authors, publishers and brands.   

With a plethora of exciting 

projects in the pipeline: TV, radio, 

books - the future's bright! His 

most recent school tour even 

saw him performing across the 

UK and also to his overseas     

following with visits to Dubai, 

Cyprus, Bermuda and the US.   

Jacob believes learning should 

be both fun and memorable - 

especially in a time like this. 

With so much uncertainty and 

confusion, Jacob wants to create 

a community for learning - a 

safe, fun and memorable learn-

ing environment for all of his      

following, a crew he proudly 

calls the Grammar Gang. There 

are no limits!   

Tune into Jacob's 'MC Grammar 

Show' every Wednesday and 

Friday at 11:30am on his YouTube 

channel: www.youtube.com/ 

mcgrammartv. All his other       

resources and book raps/videos 

can be found @mrmcgrammar 

on all other social platforms.

Archdiocese Covid-19 appeal

Global internet sensation MC Grammar creates 
home-school lessons for primary school children

A
s you know, we now face 

many challenges because 

of the complex issues 

surrounding the Coronavirus. 

Many of our co-citizens find them-

selves in unfortunate circumstan-

ces and heartbreaking predica-

ments resulting from this pande- 

mic. In response to this cry and plea, 

the Archdiocese wishes to offer 

Her love through the following 

means: 

Although the Churches remain 

closed for public worship, the 

services are available through 

various media. Please contact 

your local parish for additional 

information, as how to access 

the services. 

Those in need of psychological 

support and assistance are    

encouraged to contact his or her 

respective parish priest. Certified 

counsellors have graciously      

offered their time and assistance 

for members of our community 

needing this support. Information 

has been made available to the 

clergy. 

There are members of the com-

munity who are facing serious 

financial issues, including many 

students who cannot travel home. 

For this reason, the Archdiocese 

is accepting monetary support 

and non-perishable food items 

to assist those in need, so they 

may celebrate Pascha. We will 

prepare “boxes” and make them 

available to those who so desire. 

Anyone wishing to donate should 

send the support directly to the 

Archdiocesan Account: 

National Bank of Greece 

Sort Code 40/62/04 

Account Number 39117401 

We ask the clergy to contact 

the Archdiocese and submit     

the names and other necessary 

information of those in need,       

so that we can be of material        

assistance. Kindly know, mone-

tary payments are not possible. 

 

Nikitas, Archbishop of 
Thyateira and Great Britain 
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The estate agents with honesty at their core 

T
his is an unusual time for 
all of us, the rapid spread 
of COVID-19 and extraor-

dinary social distancing measures 
that have been put in place have 
had a significant impact on our 
everyday lives and the way     
businesses can operate.  

George Sifonios, Managing  
Director at David Astburys Estate 
Agency said, “The Coronavirus 
and the restrictions in place has 
impacted all our lives. We conti-
nue to focus on maintaining a 
consistent level of service for our 
clients and so we had to adapt our 
strategy very quickly and imple-
mented Virtual Viewings and     
Valuations so that we could adhere 
to the safety guidelines dictated by 
the Government. Ultimately we are 
committed to ensuring the safety 
of all our clients and our team.” 

On March 25th 2020, the UK 
Government passed into law the 
Coronavirus Act which provides 
additional powers for the UK 
property industry to deal with the 
Coronavirus outbreak. 

 
EVICTION MEASURES 

The special law passed as a 
result of COVID-19 means that 
from March 26th 2020, landlords 
will have to give all renters three 
months’ notice if they intend to seek 
possession (i.e. serve notice that 
they want to end the tenancy), 
this means that landlords can’t 
apply to start the court process 
until after this period. This extended 
buffer period will apply in law until 
September 30th 2020 and both 
the end point, and the three-month 
notice period, can be extended if 
needed. 

This protection covers most 
tenants in the private and social 
rented sectors in England and 
Wales, and all grounds of evictions. 
This includes possession of      
tenancies in the Rent Act 1977, 
the Housing Act 1985, the Housing 
Act 1996 and the Housing Act 

1988. After three months, if the 
tenant has not moved, a landlord 
needs to apply to court in order to 
proceed. 

 
SUSPENSION OF  

COURT PROCEEDINGS 

Following extensive consultation 
on the impact of COVID-19, from 
March 27th 2020, the court service 
will suspend all ongoing housing 
possession action, this means 
that neither cases currently in or 
any about to go in the system can 
progress to the stage where 
someone could be evicted. 

This suspension of housing 
possessions action will apply to 
those in both England and Wales 
and will initially last for 90 days 
but can be extended if needed. 
This measure will cover all private 
and social renters, as well as those 
with mortgages and those with     
licenses covered by the Protection 
from Eviction Act 1977. 

Unprecedented times call for un-
precedented measures. The new 
rules mean that granting posses-
sion is not stopped completely, 
rather the Government has chosen 
to extend notice periods. However, 
the UK Government has the power 
to alter the three-month notice 
period to six months or any other 
period which is less or more than 
six months. 

There have also been a number 
of reports debating whether repairs 

and maintenance works should 
carry on with them not explicitly 
named as an 'essential service', 
and some expressed that all works 
should be delayed. 

The UK Government have clearly 
defined guidelines around this and 
to summarise; "Work carried out 
in people’s homes, for example by 
tradespeople carrying out repairs 
and maintenance, can continue, 
provided that the tradesperson is 
well and has no symptoms. 

It will be important to ensure 
that Public Health England guide-
lines, including maintaining a       
2 metre distance from any house-
hold occupants, are followed to 
ensure everyone’s safety”. 

 
Full details around the Govern-

ment guidelines can be found at: 
https://davidastburys.com/covid-
19-government-guidance-repairs-
maintenance-should-continue/ 

George Sifonios said, “With       
all the new legislation being 
passed by the UK Government 
and guidance being issued which 
affects the Property industry as a 
result of the impact of COVID-19, 
it can be very overwhelming for 
our clients, landlords, tenants and 
potential buyers or sellers. Our 
Team at David Astburys are fully 
versed on all the details of this 
new Act and others and are       
fielding calls and inquiries coming 
through the website daily.”

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

David Astburys Estate Agents
Specialising in Sales, Lettings & Property Management

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

davidastburys.com
crouchend@davidastburys.com
020 3000 6787
15 Park Road, London, N8 8TE

2019 WINNER

4.9 stars based on 
379 Google reviews 
from August 2017 
to November 2019

The Coronavirus Act  
and what it means for  
Landlords and Tenants

UK firms could furlough up to 

11 million workers

U
K firms could furlough 
up to 11 million workers 
as the government 

covers wage bills to get through 
the coronavirus crisis, according 
to new figures. 

A survey published yesterday 
shows more than one in three 
UK firms plan to furlough at 
least three-quarters of their 
staff. 

British Airways became the 
latest firm set to furlough tens 
of thousands of workers this 
week, putting them on temporary 
paid leave funded through a 
new government grant scheme. 
The Unite union has announced 
workers voted overwhelmingly 
to back the plan. 

The survey suggests take-up 
for the government’s ‘furloughing’ 
job retention scheme could       
be higher than expected by       
officials, costing between £30bn 
and £40bn ($49.3bn). 

The data is based on a       
business poll by the British 
Chambers of Commerce (BCC), 
with analysis by the Resolution 
Foundation think tank. 

Chancellor Rishi Sunak         
announced the “unprecedented” 
subsidies to workers’ wages 
last month. Employers can seek 
refunds for 80% of pay, up to a 

£2,500-a-month cap, for workers 
who would otherwise be laid  
off. They cannot work while       
receiving the payments but       
remain employed. 

The government hopes to 
prevent job losses on the scale 
of the global financial crisis      
and ensure a faster recovery. 
Unions, firms and economists 
have welcomed the scheme. 

Yet some worry about soaring 
government debt and even      
fear it could discourage move-
ment into in-demand roles in 
healthcare, food and distribu-
tion.  

Certain companies with       
typically huge revenue, profits 
and highly paid staff on their 
books, including some Premier 
League football clubs, have also 
faced intense scrutiny about 
whether they really need the 
scheme. 

Business leaders’ more 
pressing concern is whether the 
scheme will work at all for many 
firms. With wage subsidies paid 
as refunds rather than upfront, 
firms have to foot the short-term 
wage bill when many have seen 
their income collapse. 

The BCC survey found 57% 
of firms who responded had 
three months’ or less of cash 

reserves, and 6% — more than 
one in 20 — had already run 
out of cash. 

The government’s coronavirus 
business interruption loan 
scheme (CBILS) and separate 
grant schemes are aimed at 
easing cashflow woes and 
keeping firms afloat. 

Adam Marshall, director      
general of the BCC, warned 
many firms faced a “cliff-edge 
scenario” because of delays  
accessing government loans. 
While 19% of firms planned       
to use the loans, interest-free 
for 12 months, just 1% had  
successfully applied for one,  
according to its survey. 

“The complexity of the            
application process and a slow 
or lack of response from the  
relevant body were cited as   
reasons for those who were   
unsuccessful,” said the BCC in 
a press release. 

Torsten Bell, chief executive 
of the Resolution Foundation, 
praised the “bold and ambitious” 
wage scheme despite highlight-
ing its high cost.  

“The economic and social 
cost of mass unemployment in 
the absence of such a scheme 
would be far, far greater,” he 
said.
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

Who You Think        

I Am 

 

The delectable Juliette Binoche 

excels yet again in this intense 

psychological drama that builds 

up like a thriller. Safy Nebbou’s 

intriguing film tells the story of 

Claire (Binoche), a 50-year-old 

divorced teacher of literature living 

in Paris with two children, who 

creates a fake Facebook profile 

posing as a 24-year-old using a 

stunning photograph of a young 

beauty in order to spy on her lover 

Ludo. But when he declines her 

request to become a friend, Claire 

then approaches Ludo’s best friend 

Alex (Francois Civil) instead… 

This kind of story is usually     

associated with older men where 

they become predators and spy 

on young women but now it’s 

good to see the plot develop from 

a female perspective. Binoche is 

almost unrecognisable as the 

middle aged woman desperate to 

recapture her youth even with a 

fake identity. She finds great satis-

faction in exercising her powers 

and control this peculiar situation 

even without encountering her 

“victim” who increasingly becomes 

more obsessed with her. Rising 

star Civil, recently seen as the lead 

in THE WOLF’S CALL, is also 

excellent as the frustrated young 

man desperate to meet the         

obscure object of his desire.  

I wouldn’t be surprised if         

Hollywood remakes this - ideally 

with Binoche reprising her role 

but then again it would also fit      

Julianne Moore like a glove.  

(Curzon Home Cinema) 
 

Villain 
 

Richard Burton is Vic Dakin, 

the vicious anti-hero in Michael 

Tuchner’s fully restored 1971 crime 

thriller. He is a sadistic, gay and very 

dangerous East End gangster 

modelled on Ronnie Kray. Dakin 

is also much feared amongst the 

underworld especially now that 

he begins to blackmail Members 

of Parliament, but his main focus 

remains in pulling off a heist with 

a tough gang that includes his      

bisexual lover Wolf Lissner (Ian 

McShane).  

The writing team of Dick   

Clement and Ian Le Frenais is 

mostly identified with comedy      

but here it creates a violent and     

very believable criminal world of      

London in the early seventies.  

Burton is a towering presence 

and shares an uncompromising 

relationship with McShane - quite 

daring for its time. Quentin Tarantino 

was probably inspired by an early 

scene of this in developing the 

cutting of the ear sequence in 

RESERVOIR DOGS. (Blu-ray, 
DVD & Digital from Studio Canal’s 
Vintage Classics Collection). 

 

Buster Keaton:     

3 Films (Volume 2) 
 

Give yourself a treat and           

get this terrific trilogy of Buster 

Keaton’s silent films from the 

twenties beautifully restored in 

stunning 4K and unmissable! 

(Blu-Ray from Eureka) 

THE NAVIGATOR: A much 

loved Keaton classic made in 1924 

co-directed with Donald Crisp. 

Buster plays Rollo Treadway, a 

care-free wealthy man who on a 

sudden impulse decides to marry
 

Betsy O’Brien (Kathryn McGuire) 

and go to Honolulu for their      

honeymoon. His butler books the 

trip before Rollo even proposes 

and he is still determined to travel 

even after Betsy rejects his         

proposal, He goes to the harbour 

but boards the wrong ship, the 

Navigator… 

It is a delightful film superbly 

filmed with perfectly choreographed 

gags on the ship. Keaton works 

magnificently with McGuire in this 

hilarious comedy which also      

predates KING KONG in some 

way. It is worth seeing not just for 

the classic underwater sequence 

where Keaton swordfights with a 

swordfish which has to be seen 

to be believed!  

SEVEN CHANCES: A perfectly 

crafted comedy directed by Keaton 

(1925) in which he also plays 

Jimmy Shannon, a young man 

who one day totally out of the blue 

receives news that he will inherit 

seven million dollars on condition 

that he marries by 7pm on his 27th 

birthday. As it happens, it is the 

same day and time is running out… 

It is such an inventive comedy 

with so many classic moments 

especially in the climactic sequen-

ces where Jimmy is chased by 500 

women and a myriad of falling rocks.  

BATTLING BUTLER:  In this 

1926 classic, Buster plays another 

spoiled prat called Butler who, in 

his attempt to impress the family 

of the country girl he loves, pre-

tends to be the unbeatable box-

ing champion “Battling Butler”… 

Another utterly mesmerising 

film from the king of the comedy, 

the “great stone face” icon. The 

film also boasts classic boxing 

sequences which inspired even 

Martin Scorsese when he was 

preparing for RAGING BULL! 
 

The Iron Mask 
 

The premise of this international 

(Russian/Chinese/USA) co-pro-

duction with Arnold Schwarzen-

egger and Jackie Chan in cameo 

roles, who also act as producers 

may sound good on paper, but 

overall it is badly executed, poorly 

scripted and appallingly dubbed. 

Oleg Shepchenko’s direction ends 

up being like Russian salad with 

a mixture of acting styles.  

The action takes place in the 

18th century and follows the story 

of Jonathan Green (Jason          

Flemyng), an English cartographer 

who travels to China in order to 

map the Russian Far East after 

he receives an order from Peter 

the Great… 

It is a dull affair with the sole  

exception of a visually spectacular 

climactic sequence involving the 

princesses and a dragon king but 

that comes far too late to save the 

day. (Digital HD from Signature 
Entertainment) 

 

Acceleration 

This action thriller is filmed       

like a comic strip with not much 

character development but with a 

feisty heroine in Natalie Burn 

whose Rhona Zvocki kicks ass 

and breaks necks with great 

abandon. Rhona has only 24 

hours to find her son who is being 

kept hostage by Vladik Zorich 

(Dolph Lundgren), a notorious 

crime lord in seedy Los Angeles 

but time is running out...  

Directors Michael Merino and 

Daniel Zirilli put more emphasis 

on the action sequences rather 

than clarifying the plot and fleshing 

out their characters. Probably a 

vanity project for Burn, who also 

acts as producer and casting       

director. She is a strong presence 

and delivers the goods but        

overall, she needs a better script 

than this. (iTunes, Amazon, 
Google, Microsoft, Sky Store,  
Virgin Media) 

 

The Grand Bizarre 
 

This marks the feature film 

debut of avant garde filmmaker 

Jodie Mack. Her lively documen-

tary is a clever amalgam of        

fabrics and textiles from around 

the world as if taken from a busy 

international market. Her imagi-

native imagery is never static - it 

keeps on evolving in the most   

unexpected ways and is perfectly 

complimented by a bizarre 

soundtrack also composed by 

Mack.  

A hypnotic experience ideal for 

insomniacs! (MUBI) 

...“As for tomorrow, well, 

who knows, who knows, who 

knows”. I woke suddenly from 

a vivid and crystal clear dream 

(no I’m not telling you) with 

these lyrics ringing in my 

head. The song - The Best of 
Times - is from that wonder-

fully colourful and entertaining 

musical La Cage aux Folles 

(my favourite production was 

the London revival in 2008 

with Douglas Hodge). The   

title roughly translates as      

“the cage of mad people” -   

poetic license on my part.     

The current association with a 

cage of loony tunes, as many 

of us feel we are in right now, 

I understand, but why the best 

of times. Strange, perverse  

almost. Of course, so many 

shows that delight with tears 

of laughter and sadness have 

an underlying serious message. 

In this particular case it is the 

power of love - cue next song 

- and holding those we love 

close to us whatever the diffi-

culties. Ok that’s enough 

pseudo philosophy for now 

but you get the picture. 

My personal odyssey from 

suspected virus victim to         

relatively good health is            

almost complete and as I        

tiptoe into the garden, the  

seagulls greet me with 

screams of elation at the sight 

of fish scraps from last night’s 

meal. The neighbours are less 

elated. Days of internment, 

that’s how it feels - you say 

lockdown, he says quarantine 

- semantics to one side I step 

out. A nondescript road in 

“leafy Surrey” is hardly St      

Tropez but I imagine myself      

to be Georges or Albin,  from 

the aforementioned musical 

going for a stroll along the 

promenade before plunging 

into the cerulean waters of the 

Cote d’Azure. My world of 

make believe is brought 

crashing down to earth as       

the first sign I come across 

has the word “Cocoon” embla-

zoned on it. Somebody is ‘avin 

a giraffe. I immediately revert 

to Cockney rhyming slang ha-

ving previously lived most of 

my life London. It’s usually 

that or Gringlish. 

Unperturbed by the sign       

of entrapment I continue into 

the empty shopping centre, 

open only for access across 

town. The piped music still     

plays. Its Stayin Alive by        

The Bee Gees. Suddenly       

everything I see and hear     

has meaning and relevance  

to our imprisoned state. 

Thankfully it’s an open 

prison... for now.  

The first human encounter 

sees both of us taking a wide 

berth from each other, her gas 

mask making it clear Homo 

sapiens not welcome here.  

I’m sure Albin, a drag queen 

extraordinaire, would have 

had a snappy put down. Being 

far more debonair, the fresh 

air has gladdened my soul,       

I greet her with the Hindu       

namaste. She quickens off 

heading for the narrow river 

path. Strange. 

The funereal queue at the 

supermarket - I’m in desperate 

need of an “essential item”, 

sherbet dib dabs, my    

existence is nil points without 

them - is prosaic and cautious, 

as you would expect in      

suburbia. An array of masks, 

gloves and paranoid looks 

steers us slowly to the     

entrance, all religiously two 

metres apart. Inside is a sea 

of calm, the heady days of 

stockpiling trolleys long gone. 

After all, there is a limit to      

how many times anyone can 

defecate however much pasta 

has been consumed. The 

music in store includes The 

Drifters singing Saturday 
Night at the Movies. Oh cruel 

fate…when satisfied with     

tormenting me? 

Peaceful as it seems, it 

feels very much like the calm 

before the storm. Fear and 

panic seem to be slowly,   

stewing into resentment and 

possible rebellion. Gregarious 

humans and all that. 

 As I write the temperature 

outside is 20 degrees and      

police have begun patrolling 

for the first time. Home is a 

sanctuary but as a neuro-

diverse (ADHD) person, this 

episode has thrown me into 

overdrive and my far more 

stoical and calmer partner has 

to tolerate some maniacal  

and nonsensical outbursts.   

Oh to take myself away to a         

retreat where speaking is      

forbidden. Apparently, groups 

are getting together online and 

sharing a period of silence       

together.  

While you get your head 

round that, let me tell you of 

one reason why these may  

be the best of times. My       

partner now plays a well-

known musical overture on the 

piano, every day to a beloved 

grandmother. All via a mobile 

phone. Now into her third 

week of a twelve week self-

isolation she loves it. Today it 

is The Sound of Music. You 

can hear her singing along      

on the phone. Maybe these 

are the best of times, an        

opportunity to reconnect and 

spend more (virtual) time      

with our loved ones. As for        

tomorrow, well, who knows…

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The best of times  

is now... 
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W
ithout hair and beauty 

salon accessibility, it 

will be difficult for many 

who rely on the regular expertise 

of a hairdresser or beauty thera-

pist. Do not despair however in 

retaining some of your usual 

beauty routine, with a little  

guidance, you can maintain your 

glamorous dignity.  

Now is the time to give yourself 

that extra little pampering if you 

don't have the chance to do much 

else. Even if you are on your own, 

it is important to look and feel 

good about yourself, and you will 

look great for all those home 

selfies, Facetime or visual tech 

group chats. 

As a lecturer at colleges for 

many years, in the hair, health 

and beauty industry, I have relied 

on myself always to do my own 

hair and beauty treatments, as 

well as motivating myself for     

fitness training. Being self-reliant 

in all aspects is important to me, 

as I can do everything at my own 

convenience and with my own 

preference for required results. 

So let's get to basics - thankfully 

most supermarket stores have 

a lot of our hair and beauty needs 

and at a reasonable cost. There 

is always the pharmacy that 

also has many hair and beauty 

preparations and surprisingly, 

you may even find some natural 

items at home in your kitchen 

cupboard or bathroom cabinet 

that may be useful. 

 

Facial Spa 

Start by applying a warm       

hot towel or flannels to the      

face (comfortably hot for you 

personally). Do your cleansing 

routine by using your fingertips, 

massaging your usual cleansing 

lotion and adding a little sugar. 

Work in small round circular 

motions, upwards and inwards 

towards the nose, then rinse off 

with warm water and a flannel. 

Make a little mask using a 

teaspoon of thick honey, an egg 

yolk, and add some lemon juice 

if the skin tends to be oily. Apply 

with a brush or fingertips. Leave 

for about 10 minutes and then 

rinse off with a flannel. Any      

remainder and unused mixture 

can be kept in a container in the 

fridge). Apply a toner or use some 

rose water for dry to normal skin, 

or witch hazel for oily skin. Finally 

apply moisturiser using the same 

motions with fingertips. Allow 

moisturiser to absorb before 

any make up application. 

 

Hair Colour 

If you are using a permanent 

hair colour, it usually consists of 

a cream or oil colour and then 

mixed with a peroxide, usually 

around 20 volume. For safety, 

do not attempt to switch with 

various products and packets 

or use higher than this if you are 

not a professional in this field. 

Do a patch test on neck area 

under ear and wait for 48 hours 

to ensure you are not allergic to 

that particular product. 

Using a tinting brush for       

professional application, with 

your usual colour choice, apply 

to regrowth area only and do 

not overlap on previous colour 

application. Work all around the 

hairline, then part the hair into 

quarter sections ear to ear, and 

centre parting from forehead to 

nape at the back. Apply colour on 

the regrowth area down those 

parted sections. Next do the front 

section from ear to ear, across 

the forehead area. Then do the 

back section area, crown to 

nape. The back is done last as 

it processes faster due to the 

natural heat of this area. You do 

not have to see fully; you will  

be able to judge if you work  

methodically and can visually 

see the approximate regrowth 

length. Leave for the time stated 

on package instructions, then 

shampoo and wash out thoroughly. 

Apply the anti-oxidant conditioner 

which is usually supplied in the 

packet or you can buy separately. 

This is especially important as it 

will protect your hair from damage 

by ensuring it will oxidize and lock 

in the colour. Rinse out and then 

allow to dry or style as you wish. 

 

Manicure and Pedicure 

Remove any nail polish, soak 

hands or feet in warm water      

till skin softens, apply cuticle 

remover and gently push back 

the cuticle with a cotton wool 

tipped, orange wood, hoof shaped 

stick. Rinse off cuticle remover.  

Using an emery board, file 

from side to centre or in one      

direction only; do not see saw 

with file as this will damage 

your natural nails. 

Apply buffing paste (this       

can be bought separately or is 

usually impregnated on buffers 

stick or blocks) on natural nail 

and buff in a downward stroke 

only, towards the tip of nail. This 

will help stimulate the blood 

supply and help nail growth, as 

it gives a natural glossy shine.  

Next wipe clean and apply a 

base coat, followed by your 

chosen nail enamel and a      

topcoat. The basic brush stroke 

application method is down the 

centre from cuticle area to     

beyond tip, down each side and 

back down the centre. You should 

work swiftly to avoid slow air 

clogging lines and you should 

never apply brush strokes or lift 

in the middle or any point. It 

should always be cuticle area 

to beyond tip area. 

Happy home spa! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Beauty at home

Date of issue:  

7 April 2020 

 

A set of six stamps featuring 

ships spanning Jersey’s mail 

ship history forms part of the 

2020 Europa stamp issue,      

Ancient Postal Routes.  
Each year, European postal 

administrations are given a 

stamp issue title to interpret 

and illustrate by PostEurop, 

the trade association that has 

been representing European 

postal operators since 1993. 

The aim of the joint stamp 

issue is to build awareness of 

each other’s culture and history, 

with Europa stamps eagerly 

sought by collectors around 

the world. Ancient Postal Routes 

is the title for 2020. 

Martin Mörck comments: "I 

wanted to create a set of stamps 

in the style of engravings, reflec-

tive of marine paintings from 

each of the periods represented 

in the set. With the help of     

research from my friends at 

Jersey Post, I was able to come 

up with a suitable concept and 

I’m very proud of the result.” 

The first mail ships set sail 

to-and-from Jersey in 1794, 

since then the island has been 

serviced by dozens of mail 

ships and passenger boats. A 

variety of vessels that span 

Jersey's mail ship history are 

depicted on this six stamp set: 

the Rover, the Atalanta (I), the 

Cygnus, the Lydia, the Isle of 
Jersey and the Caesarea (III).   

 
Based on information         

supplied by the Jersey Post 
Office, Philatelic Bureau,       
Jersey, Channel Islands.

Andrew Menelaou

Jersey, Channel Islands: 

Europe 2020: Mail Ships

Philately
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Michael Yiakoumi

Premier League chief executive 
Richard Masters warned of a 
potential £1billion loss due to 
the coronavirus crisis that Foot-
ball Association chairman Greg 
Clarke says brings the "danger 
of losing clubs and leagues". 
As sporting bodies across the 
world scramble to get a grip on 
the evolving situation, talks con-
tinue between top-flight clubs 
and players about a 30 per cent 
pay cut made up of conditional 
reductions and deferral of sal-
ary. 
Professional Footballers' Asso-
ciation chief executive Gordon 
Taylor says its members will 
"play their part" but no agree-
ment has been struck at a time 
when the issue of pay has be-
come a hot topic given some 
top-flight clubs have furloughed 
employees. 
Julian Knight, the chair of the 
Digital, Culture, Media and 
Sport committee, called for a 
windfall tax on Premier League 
clubs if the Government's 
scheme is utilised without a pay 
cut or deferral for players, lead-
ing to a strong response from 
chief executive Masters. 
"We face a £1billion loss, at 
least, if we fail to complete sea-
son 2019-20, and further losses 
going forward if the seriousness 
of the pandemic deepens and 
extends into the future," he 
wrote. 
The FA would be willing to me-
diate in the Premier League 
wages row, after chairman Greg 
Clarke warned that clubs and 
leagues could be lost if the 
game does not come together. 

It is understood the FA are pre-
pared to step in to help ease 
the stalemate between players 
– represented by the PFA – and 
clubs, although they are yet to 
be asked. 
FA chairman Clarke, who pre-
viously ran Leicester, would be 
well-placed to mediate talks and 
on Tuesday he issued a dire 
warning about the potential con-
sequences if the game remains 
at war. 
"Football faces economic chal-
lenges beyond the wildest imag-
ination of those who run it," 
Clarke told the FA Council. "We 
face the danger of losing clubs 
and leagues. 
"In the face of this unprece-
dented adversity, all the stake-
holders within the game from 
players, fans, clubs, owners and 
administrators need to step up 
and share the pain to keep the 
game alive." 
Premier League clubs face 
losses over over £1billion if the 
season does not resume and 
Clarke continued:  
"We must have a plan to ensure 
that English football is not dec-
imated should this season be 
lost.  
We would be fools not to de-
velop a contingency plan. 
 "Time is pressing as football 
burns through its cash reserves 
with no sign yet of a resumption 
of the game. Pointing fingers 
serves no purpose. 
"It is time for the stakeholders 
to agree common cause to save 
our game. Contribute. Football 
is a team game and now is the 
time for teamwork." 

The Premier League 
warned of potential £1 
billion loss 

Greek Australian tennis 
star Nick Kyrgios offers 
to help those in need

Australian tennis player Nick 
Kyrgios once again showed his 
compassionate side on Mon-
day, pledging to help hungry 
people and drop off food at 
doorstep for those in need dur-
ing the coronavirus pandemic. 
Kyrgios, who was placed on 
probation by the governing body 
of men’s tennis over his on-
court behaviour last year, 
emerged as Australia’s hero 
earlier in 2020 during the bush-
fire crisis. 
His “bad boy” image was trans-
formed since his appeal to the 
tennis world kickstarted a cam-
paign that raised millions of dol-
lars for the victims of the crisis 
before and during the Australian 
Open Grand Slam in Mel-
bourne. 

“If ANYONE is not working/not 
getting an income and runs out 
of food, or times are just tough 
… please don’t go to sleep with 
an empty stomach,” Kyrgios 
wrote on Instagram with a cap-
tion “real talk”. 
“Don’t be afraid or embarrassed 
to send me a private message. 
I will be more than happy to 
share whatever I have. 
“Even just for a box of noodles, 
a loaf of bread or milk.  
I will drop it off at your doorstep, 
no questions asked!” 
The 24-year-old Kyrgios is 
spending time in his hometown 
of Canberra with the sport sus-
pended across the world till at 
least mid July as countries have 
gone into lockdown to contain 
the spread of the virus. 

Greek soccer will know later this 
month the extent of some of the 
damage to the game caused by 
the coronavirus outbreak, after 
clubs this week set up a working 
group to chart the impact and 
plan for the future. 
The Super League has sus-
pended play until at least April 
24 with the country in complete 
lockdown. 
It is still not clear when play 
would resume this season but 
the league had to work towards 
as seamless a transition as pos-
sible to the next campaign. 
“The aim is to have the first re-
sults of the working group be-
fore April 24,” he told Reuters 
in an interview. “This is not an 
exercise without time pressure. 
We need to record the damage 
and need to know the con-
sequences.” 
Greek football has been mired 
in crises in recent years with 
match-rigging allegations and 
violence in the stands driving 
spectators away and triggering 
threats of sanctions from the 
government and world soccer’s 
governing body FIFA. 
Last season’s title triumph by 
northern club PAOK, who also 
won the Cup for their first dou-
ble triumph, injected much-
needed life into a legue long 
dominated by Athens clubs. 
But with the country only re-
cently emerging from a decade-
long financial crisis, the virus 
could not have hit at a worse 
time, with Greece now project-
ing a 3-4% contraction of the 
economy this year. 
Some 67 people have died and 
1,600 have been infected, with 
Greece so far not suffering the 
brunt of the virus like Italy and 
Spain where deaths have ex-
ceeded 25,000 combined. 

“We as Super League under-
stand the critical situation and 
we are in uncharted waters. We 
cannot risk speaking about 
dates because we have an un-
precedented situation,” Lys-
androu added. 
Lysandrou, a lawyer by profes-
sion, said the league was oper-
ating on two levels, combining 
information from the work done 
on European soccer with na-
tional health data. 
“We have our eyes on two 
levels. One is the European and 
the efforts there, this is the 
sporting level, and then on the 
national level with the govern-
ment measures.” 
European football is focusing on 
a restart in July and August. Eu-
ropean soccer’s governing body 
UEFA, the European Club As-
sociation and the European 
Leagues umbrella group told 
members on Thursday it was of 
“paramount importance” that 
competitions were decided on 
the field. 
“If we stay united and take deci-
sions in the spirit of sport and 
its commercial character, limit-
ing the damage can be pos-
sible,” Lysandrou said. 
Presenting a united front is dif-
ficult in Greece with traditional 
heavyweights such as Olympi-
akos and Panathinaikos often 
unwilling to make any conces-
sions. 
According to sources, some 
clubs are currently eager to can-
cel players’ contracts to reduce 
their financial burden. 
“Decisions can only be taken 
when the first results of the 
working groups in Europe in 
combination with data in Greece 
are in. It may be a case that one 
country can restart and another 
country may not.” 

The mother of Manchester City 
coach Pep Guardiola has died 
after being diagnosed with the 
novel coronavirus, the English 
Premier League champions 
said on Monday. 
“The Manchester City family are 
devastated to report the death 
today of Pep’s mother Dolors 
Sala Carrió in Manresa, Barce-
lona after contracting coronavi-
rus. She was 82-years-old,” City 
said in a post on their official 
Twitter account. 
“Everyone associated with the 

club sends their most heartfelt 
sympathy at this most distres-
sing time to Pep, his family and 
all their friends.” 
Guardiola, who has also 
coached Barcelona and Bayern 
Munich and spent most of his 
playing career with Barca, do-
nated one million euros ($1.08 
million) last month to fight 
against the virus, contributing to 
a campaign launched by the 
Angel Soler Daniel Foundation 
and Medical College of Barce-
lona.

Pep Guardiola last month donated €1m to the fight 
against coronavirus in Spain 

Man City Guardiola’s 
mother dies after  
coronavirus infection

Greek soccer  
assessing impact of  
coronavirus
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φρανγκέσκος Κωνσταντίνου  
(από Κοντέα, Αμμόχωστος) 

Απεβίωσε την Κυριακή 29.03.2020 ο Φρανγκέσκος Κωνσταντίνου 

 σε ηλικία 88 ετών.  

Aφήνει πίσω τη σύζυγο του Δέσποινα, Παιδιά: Kούλλα και Άντρο, 

 Εγγόνια: Mαρία, Ντέπυ, Φρανσέσκα και Φρανγκέσκο, Δισέγγονα: 

 Aλέξανδρο, Κυριάκο, Φρανσέσκα και Κύρη, Οικογένεια Πέτρο, Kώστα,  

Όλιβερ και Λίτσα τον αδελφό του Αντρίκο, τη νύμφη του Δήμητρα και 

αρκετά ξαδέλφια και ανήψια στο Λονδίνο και την Κύπρο.   

 Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 στην εκκλησία του  

Αγίου Δημητρίου στο Edmonton και η ταφή στο κοιμητήριο του Sοuthgate.                                                                                  

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού μόνο  

οι στενοί συγγενείς θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο 

ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 Frangeskos Cοnstantinou 
(from Kontea, Famagusta) 

He sadly passed away on Sunday 29.03.2020  at the age of 88. 

He leaves behind his beloved wife Despina, Children: Goula, Andro,  

Grandchildren: Maria, Debbie, Francesca, Frangeskos, Great Grand-

children: Alessandro, Kyriacos, Francesca, Costantia, Kyri, Family: 

Peter, Cos, Olivier and Litsa, His Brother Andrico and his wife Demitrou 

and many nephews, nieces and loving family in London and Cyprus. 

The funeral will take place on Tuesday 14.04.2020 at St Dimitiris Church,  

Edmonton at 1.00pm. The Burial will be at New Southgate Cemetery & 

Crematorium, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ. 

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

private funeral with only immediate family in attendance. 

God saw him getting tired,  
and a cure was not to be.  

Sο Ηe put His arms around him  
and whispered, 
 “Come to Μe”. 

With tearful eyes  
we watched him suffer  

and saw him slowly fade away.  
Although we loved him dearly,  
we could not make him stay. 

 A golden heart stopped beating, 
hard working hands put to rest, 

God broke our hearts 
to prove to us,  

Ηe only takes the best.
15.11.1931 - 29.03.2020
“We had a wonderful grandfather,  
One who never really grew old: 
His smile was made of sunshine, 
And his heart was solid gold.” 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Θεοδώρου Κκαΐλου 
(από τον Άγιο Σέργιο, Αμμόχωστος)  

Απεβίωσε την Τετάρτη 25.03.2020, ο Αντρέας Θεοδώρου 
Κκαΐλου σε ηλικία 74 ετών. 

Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη του σύζυγo Κυριακή, 
Παιδιά: Γιώργο, Θίο, Χρήστο, Εγγόνια: Kωνσταντίνο,  

Άντρια- Σoφία Μία και Σοφία, Νύμφες: Πένυ και Κρίστη.  
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 16.04.2020 στην εκκλησία 

της Παναγίας στο Wood Green. 

Θα μας λείψει πολύ. 

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 

Andreas Τheodorou Khailou 

(from Αgios Sergios, Famagusta)  

Sadly passed away on Wednesday 25.03.2020  

 at the age of 74. 

He leaves behind his beloved wife Kyriaki, sons: George, 

Theo and Chris, Grandchildren: Constantino,  

Andrea-Sofia, Mia, Sofia, Daughters in law: Penny, Chrissy. 

The funeral will take place on Thursday 16.04.2020 at the 

St. Mary’s Church in Wοοd Green. 

He will be greatly missed. 

Due to the current world pandemic situation there will be a 

very small private funeral with only immediate 

 family in attendance.16.03.1946 - 25.03.2020
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Γιώργος Παναγιώτου George Panayiotou 
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that the Panayiotou family 

makes the announcement that on Monday, the 23rd of 

March 2020, George Panayiotou passed away at the 

age of 79, just two weeks shy of his 80th birthday at 

London's Barnet hospital. 

George was born on Tuesday, the 2nd of April 1940  

in Larnaca, Cyprus, to parents Nicolas and Chrisanthi 

 (Theodolou) Panayiotou. 

George spent his early formative years in Cyprus, 

receiving an education there, but made the decision to 

emigrate to England in search of a better life. It was 

here in North London where he chose to settle and build 

a new life, where he met the love of his life and wife of 60 

years who survives him, Penelope 'Bobby' Panayiotou. 

George was a kind man, full of humility and always 

made people laugh. He had an ability to make anyone 

feel comfortable and was an extremely gracious and  

compassionate human being. He will be missed greatly. 

George leaves behind many loved ones; friends and 

family. He leaves behind his wife Bobby, his 3 

daughters, Athi, Christy and Helen, his 3 son-in-laws 

Gigs, Chris and Tim, his brother Peter and his 6  

grandchildren Sav, Maria, George, Bambos, Gigi and 

Millie. A funeral service will be held 

on Wednesday, the 15th of April, at 

St. Katherine's Church on Friern 

Barnet Lane. He will be buried at  

Southgate Cemetery. 

Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Παναγιώτου, αναγγέλλει 

ότι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου απεβίωσε ο Γιώργος 

Παναγιώτου σε ηλικία 79 χρονών, δύο εβδομάδες πριν τα 

80 του χρόνια στο νοσοκομείο του Barnet.  

O Γιώργος γεννήθηκε  Τρίτη 2 Απριλίου 1940 στη  

Λάρνακα. Οι γονείς του ήταν ο Νικόλας και η Χρυσάνθη 

 (Θεοδούλου) Παναγιώτου. Ο Γιώργος μορφώθηκε και 

πέρασε τα νεαρά του χρόνια στην Κύπρο αλλά πήρε την 

απόφαση να μεταναστεύσει στο βόριο Λoνδίνο για μια 

καλύτερη ζωή. Εδώ γνώρισε και παντρεύτηκε την αγάπη 

της ζωής του, Πηνελόπη (Πόπη) Παναγιώτου.  

Ο Γιώργος ήταν καλοσυνάτος γεμάτος ανθρωπιά που 

έκανε τους γύρω του συνέχεια να γελούν.  

Είχε το προτέρημα να νιώθει οικεία με όλους,  

ήταν ευγενικός και συμπονετικός. Θα μας λείψει πολύ. 

Ο Γιώργος αφήνει την σύζυγό του Πόπη, Θυγατέρες: 

Aνθή, Χρίστη και Ελένη, Γαμπρούς: Κυριάκο, Χρίστο και 

Τιμόθεο, τον αδελφό του Πέτρο και τα εγγόνια του:  

Σάββα, Μαρία, Γιώργο, Πάμπο, Κυριάκο και Μίλη.  

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 15 Απριλίου στην εκκλησία 

Αγίας Αικατερίνης Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate.           

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  

Κορωνοϊού μόνο οι στενοί  

συγγενείς θα μπορέσουν να  

παρακολουθήσουν την  

νεκρώσιμο ακολουθία στην  

εκκλησία και στο κοιμητήριο.               

(από την Λάρνακα) (from Larnaca)

02.04.1940-23.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 
Aντρέας Λουκαΐδης   

(από την Αλάμπρα/Τσέρι) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο τoυ αγαπημένου μας Αντρέα 

Λουκαΐδη σε ηλικία 88 ετών, την Κυριακή 5 Απριλίου 2020, δύο εβδομάδες 

μετά το θάνατο της επί 60 χρόνια συζύγου του, Αναστασίας Λουκαΐδη. 

Εγκαταλείπει τις θυγατέρες του Φλωρεντία και Χάρις, δύο γαμπρούς, τρία 

εγγόνια, 5 δισέγγονα συγγενείς και φίλους. 

Θα θυμόμαστε πάντοτε τον Αντρέα, ως ένα ταπεινό αλλά και γενναιόδωρο 

άνθρωπο, που πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει όποιον χρειαζόταν, ενώ 

υπήρξε ενεργός εθελοντής προσφέροντας σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

Η καλοσύνη και η φιλοξενία ήταν αυτό που χαρακτήριζε το ζεύγος Λουκαΐδη.  

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 

Αndreas Loucaides 
(from Alambra/Tseri) 

Ιt is with deep sadness we announce that our beloved Andreas 

has passed away on Sunday, 5th April, only 2 weeks following 

the loss of his wife of 60 years Anastasia Loucaides.  

He leaves behind his daughters Florentia and Haris,  

two sons in law, three grandchildren, five great-grandchildren  

and extended family. 

Andreas will be remembered for being a humble, yet generous 

person who gave to many charitable organisations on a regular 

basis. Along with his wife their greatest pleasure was to provide  

hospitality to all whom entered their beloved home. Due to the  

current world pandemic situation, there will be a very small  

private funeral with only immediate family in attendance. 

20.06.1931 - 05.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Xαραλάμπους 
(από την Χλώρακα, Πάφος)  

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για το θάνατο του αγαπημένου 

μας πατέρα, συζύγου και παππού, Γιώργου Χαραλάμπους, σε ηλικία 

90 ετών. Πέθανε στο σπίτι του την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020. Αφήνει 

πίσω τη σύζυγό του Χριστίνα, παιδιά: Τόνυ και Χριστόφορο, εγγόνια: 

Ζωή, Γιασμήν, Ιάκωβο και Χριστίνα. Θα μας λείψει πολύ.  

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή,  

24 Απριλίου στις 2 μ.μ. στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 και θα ακολουθήσει η ταφή 

στο κοιμητήριο του New Southgate. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί 

γείτονες και φίλοι θα θέλατε να παρευρεθείτε, αλλά λόγω της 

τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού μόνο οι 

στενοί συγγενείς θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την 

νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. Ξέρουμε 

ότι η αγάπη και οι σκέψεις σας θα είναι μαζί μας. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Charalambous 
(from Khloraka, Paphos)  

 
It is with great sadness that we inform you of the death of our 

dear father, husband, and grandfather, George Charalambous, 
aged 90, from Khloraka, Cyprus. He died at home on Τuesday 

31st March 2020. 

He leaves behind his wife Christina, his children Tony and 
Christopher, and grandchildren Zoe, Yasmine, Jacobb and  

Kristina. He will be greatly missed. 

The funeral will take place on Friday 24th April at 2pm at the 
Greek Orthodox church of St. John the Baptist, Wightman 

Road, N8 followed by the burial at New Southgate Cemetery. 

We understand that many of our neighbours and friends would 
like to pay their respects, but we have been advised that due to 
the current Coronavirus situation, only immediate family will be 
able to attend the church service and cemetery. We know your 

love and thoughts will be with us. 
29.09.1929 - 31.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σoφία Θεοδώρου 
(από Σανίδα, Λεμεσός) 

Απεβίωσε την Τρίτη 31.03.2020 η Σοφία Θεοδώρου 

 σε ηλικία 91 ετών.  

Aφήνει πίσω τα παιδιά της Θεόδωρο, Πάμπο, 

Αντρούλλα και τους συζύγους τους, 9 εγγόνια και 16 

δισέγγονα.  

 Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 14 Απριλίου 2020 στην 

εκκλησία Αγίας Αικατερίνης Friern Barnet Lane, 

London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο του East 

Finchlay.                                                                                 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του 

Κορωνοϊού μόνο οι στενοί συγγενείς θα μπορέσουν 

να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία 

στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 Sofia Theodorou 
(from Sanida, Lemesos) 

She sadly passed away on Τuesday 31.03.2020  at the 
age of 91. 

She leaves behind her two sons Theodoros and  

Bambos her daughter Androula and their spouses,  

her nine grandchildren and her sixteen  

great grandchildren. 

The funeral will be held on the Tuesday 14th April 
2020 at the church of St Katerina Friern Barnet Lane, 
London N20 0NL and the burial at the East Finchley 

Cemetery. 

Due to the current world pandemic situation there will 
be a very small private funeral with only immediate 

family in attendance. 01.08.1928 - 31.03.2020

A  
golden 
heart 

stopped 
 beating 

Our loved one put 
to rest  

Gοd broke our 
hearts to prove  

He only takes the 
best. 

Each time we  
see your picture  

You seem to 
 smile and say 

“Don’t cry,  
I’m in Gοd’s  

keeping  
We’ll meet  

again someday”

      Συλλυπητήρια 

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου  

εκφράζουν  θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια  στην Πένυ Παπαπαύλου,  για τα θάνατο 

του συζύγου της, αγωνιστή  Θεολόγου Παπαπαύλου, που επήλθε την Παρασκευή 3  

Aπριλίου, νικημένου από τον κορωνοϊό  στελέχους της Ομοσπονδίας και  της ΕΔΕΚ  

Αγγλίας, Προέδρου  του Συνδέσμου  Συγγενών Αντιστασιακών Αγγλίας. Εκφράζουμε  

επίσης θερμά συλλυπητήρια  στα  παιδιά του Μιχάλη και Ελένη και τα άλλα μέλη της  

οικογένειας του. 

Αιωνία του η μνήμη.  Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. 

         Συλλυπητήρια 
Το παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, η οικογένεια Μωυσή και Μα-

ρούλλας Αδάμου, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους του Πα-

νίκου Χαραλάμπους που απεβίωσε πρόσφατα. Στη σύζυγό του Mάξη, τα παιδιά 

και τα εγγόνια του, αλλά και στα αδέλφια του: Xριστόδουλο και Νίνα Στυλιανού, 

Έρικ, Κόκο, Τάκη, Γιαννούλλα και λοιπούς συγγενείς. 

 Αιωνία του η μνήμη

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Tην προσεχή Κυριακή 12.04.2020,  κλείνουν 
13  χρόνια από τον θάνατο του  
πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα 
και παππού Μιχάλη Νικόλα Χριστοφίδη  
(Μουζουρκού).  Δυστυχώς οι συγκυρίες δεν 
μας επιτρέπουν να τελέσουμε το  
13ο  μνημόσυνό του πολυαγαπημένου μας 
Μιχάλη, παρ’όλα αυτά μέσω της αγγελίας 
αυτής τον φέρνουμε στην μνήμη μας όλοι και  
αναμένουμε τον επόμενο χρόνο με υγεία να 
τιμήσουμε την μνήμη του όπως του αρμόζει. 
Οι θυγατέρες: Αναστασία και Ελένη, εγγονές: 
Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια.

Mιχάλη Νικόλα Χριστοφίδη (Μουζουρκού) 
(από Μόρφου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

She sadly passed away on Friday 27 March 

2020, at the age of 94. She was born 

on 20 July 1925 at Pyla Village, Larnaca. 

She leaves behind children, 

 grandchildren and great-grandchildren.   

She will be missed dearly. 

The funeral will take place 

on Friday 21nd of April. 

Due to the current circumstances, only 

 immediate family will be permitted to attend 

the funeral service.

Athena Chrysostomou (Loulla) 

(from Pyla, Larnaca)



  23   | Πέμπτη 9 Aπριλίου 2020

 

  

PUBLIC 

NOTICE OF DESIGNATION OF AN A

AND DURAACITTAATTION, COMMENCEMENT ATTION

1

O WHICH THE DESIGNAAREAA T ATTION APPLIES

TION OF THE DESIGNAAPPLICAAT ATTION

;

 

  

NOTICE 

AREAA FOR ADDITIONAL LICENSING

 

  

EFFECT OF THE DESIGNAATTION

 

  

Annex A: Map of additional licensing designation showing bou

 

  

undary in RED

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
Annex B: HMOs to which this designation applies [subject to paragraph 4 above]

Annex C: Buildings which are not HMOs for purposes of this designation. 

 

  

 

  

 

  



  24   | Πέμπτη 9 Aπριλίου 2020

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

oF  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ears,  r  38 y  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

typrioe Cht  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ivtesine FW  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

val  &

1982.T.EST

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

in

ogt

ah

Bu

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e  UK.ht

ying Ctaebrer in celhtge

f on bringtsels prided i

esineFyWsiness Expo (C

yp,y  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

eee hturt  cul eryprio

yte communihing t

iiakarikh Ptt)  wi

y

s

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

yC

cri

In 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ee atts commit’esineFW

h govtisis and in line wi

t  worene currht of  tl igh

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d,i Ltiakariknd Pand

t guidance,ernmmen

9

v

VID-1e COrldwide C

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

saf

can

Ce

in 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.yte comhy of tt ommunife

t2020 tesineFyWncel #C s

e difhe made tave, hrt hn

ah Lee Vtion wit Vconjunc

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

h  andteale hhor tf

ot decision ticulff

icstehley Atall

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ict

eR

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

h  immtasers wicht pue purk

o will  be issued tefunds wi

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1!!t202esineFyWC

eart yxou neee y

! POSITIVEYASTND

t.fece eftmedia

ors andtibixhe

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

orf

hT

ASTST

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

er  #Cttr  a bigger and be

e, but seyt goodbis is  no

ANSAFEYA ST,MEHOYA

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des igne

@CyWin

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. louisloiLouis Loizou wwwed by

estneF @cest@CyWineF

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0370 638 987izou.design  0

estCyWineFcywinefest

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


	PARI-E01-S2-0409-001
	PARI-E01-S2-0409-002
	PARI-E01-S2-0409-003
	PARI-E01-S2-0409-004
	PARI-E01-S2-0409-005
	PARI-E01-S2-0409-006
	PARI-E01-S2-0409-007
	PARI-E01-S2-0409-008
	PARI-E01-S2-0409-009
	PARI-E01-S2-0409-010
	PARI-E01-S2-0409-011
	PARI-E01-S2-0409-012
	PARI-E01-S2-0409-013
	PARI-E01-S2-0409-014
	PARI-E01-S2-0409-015
	PARI-E01-S2-0409-016
	PARI-E01-S2-0409-017
	PARI-E01-S2-0409-018
	PARI-E01-S2-0409-019
	PARI-E01-S2-0409-020
	PARI-E01-S2-0409-021
	PARI-E01-S2-0409-022
	PARI-E01-S2-0409-023
	PARI-E01-S2-0409-024

