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   Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για μία συντονι-
σμένη άρση των περιοριστικών 
μέτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη.  
Άνοιγμα εκ νέου των συνόρων, 
προστασία των ηλικιωμένων...     
                        Σελ 7

Κομισιόν - άρση του lockdown 
  Ξεκίνησαν οι πτήσεις   

επαναπατρισμού Κυπρίων  
πολιτών. Στόχος, να φτάσει στα 
μέσα της επόμενης εβδομάδας 
τον αριθμό των 2.000 ατόμων,  
που αντιστοιχεί στη μέγιστη χω-
ρητικότητα των δωματίων 
καραντίνας...                     Σελ 5

Επαναπατρσμός Κυπρίων Έθιμα του Πάσχα στην Κύπρο

σελ  6

Κορωνοϊός: Έγκληματική αδιαφορία για προληπτικά μέτρα σε υπεραγορές και φούρνους (Σελ 4)

σελ  2

  Σε λίγες μέρες γιορτάζουμε τη 
μεγαλύτερη γιορτή της Χριστια-
νοσύνης, το Πάσχα. Φέτος γιορ-
τάζουμε σε πολύ διαφορετικές, 
δύσκολες και χαλεπές ημέρες 
λόγω της κατάρας του κορω-
νοϊού που μαστίζει την  
ανθρωπότητα...         Σελ 13 

Συνεχίζεται το πλήγμα στην Παροικία μας (Σελ 2)

Κορωνοϊός: Εξαιρετικά δυσοίωνες οι προβλέψεις για την βρετανική οικονομία  (Σελ 3)

Η Εθνική Ομοσπονδία και το Ίδρυμα 
 Γιάννης  Χριστοδούλου δίπλα στην Παροικία 

Τo Mήνυμα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
προς την ΕΚΟ

Επίθεση τουρκικού ΥΠΕΞ  
σε Αθήνα  

με φόντο το προσφυγικό

Επίθεση τουρκικού ΥΠΕΞ  
σε Αθήνα  

με φόντο το προσφυγικό

Μια δύσκολη χρονιά, 
 ένα διαφορετικό ΠΑΣΧΑ!

Εnglish Section  page 17-25

Μια δύσκολη χρονιά, 
 ένα διαφορετικό ΠΑΣΧΑ!



 2      | Πέμπτη 16 Aπριλίου 2020

  

Mήνυμα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΕΚΟ
Φίλε πρόεδρε, 
Nοιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ αυτή την 
ώρα σε εσάς για να εκφράσω τις ευγνώμονες 
ευχαριστίες του ιδίου, της Κυβερνήσεως αλλά 
και του κυπριακού λαού προς όλους εσάς για 
την εξαιρετικά πολύτιμη βοήθεια πο προσφέρετε 
προς τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
ειδικά στο Υπουργείο Εξωτερικών αυτές τις κρί-
σιμες ώρες που διέρχεται η Κύπρος, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Ανεκτίμητη η προσφορά των συμπατριωτών μας 
που διαβιούν στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς και 
όλων των οργανωμένων συνόλων υπό την κα-
θοδήγηση της Ομοσπονδίας, όσον αφορά την 
παροχή βοήθειας για κάλυψη των αναγκών, των 

φοιτητών αλλά και του συνόλου των Κυπρίων 
πολιτών που βρίσκονται στη Βρετανία. Είμαι 
πεπεισμένος ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο  
ζήλο να παρέχετε την πολύτιμη στήριξη σας 
μέσω της άριστης  συνεργασίας και συντονι-
σμού που έχετε με το υπουργείο Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τη βα-
θύτατη θλίψη τόσο του ιδίου όσο και της Κυ-
βέρνησης για την απώλεια μελών της κυπριακής 
παροικίας από τον κορωνοϊό και να διαβεβαι-
ώσω ότι οι σκέψεις μας είναι μαζί με τις  
οικογένειες των θυμάτων, στις οποίες εκφρά-
ζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.  
Ευχή όλων μας είναι όπως η κατάσταση εξομα-

λυνθεί το συντομότερο δυνατόν 
και στη Μεγάλη Βρετανία και η 
παροικία έχει τις λιγότερες  
δυνατόν επιπτώσεις από αυτή 
την πρωτόγνωρη τραγωδία που 
διέρχεται το παγκόσμιο. 
Σας διαβεβαιώ ότι η κυπριακή  
Πολιτεία και ο ίδιος προσωπικά   
τρέφουμε αισθήματα βαθιάς εκτίμησης και  
ευγνωμοσύνης όχι μόνο για το σημαντικό  
ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί η Ομοσπονδία 
σε αυτές τις δύσκολες ώρες, αλλά και για τη 
διαχρονική προσφορά της παροικίας και των 
οργανωμένων συνόλων της, προς την πατρίδα 
μας και τον κυπριακό λαό στο σύνολο του.

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΤΙ-
ΓΜΏΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
Καθώς η πανδημία του κορωνοϊού συνεχίζει να 
μεταδίδεται αόρατα και επικίνδυνα ανάμεσα μας, 
δυστυχώς επηρεάζονται και πολλά μέλη της ομο-
γένειας μας. Πληροφορούμαστε καθημερινά νέ-
ους, τραγικούς θανάτους. Περίπου 115 Κύπριοι 
από την παροικία μας δυστυχώς έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό μέχρι στιγμής, αριθμός  που  αντι-
προσωπεύει περίπου το 2% των συνολικών θα-
νάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αντιθέτως, η πα-
ροικία μας αντιπροσωπεύει μόνο το 0,7% του 
πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα να 
εκφράσω τα θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια 
μας σε όσους έχασαν μέλη της οικογένειας τους, 
συγγενείς και φίλους, τις τελευταίες εβδομάδες. 
Ως Ομοσπονδία, υποστηρίζουμε την ομογένεια 
μας αυτές τις σκοτεινές μέρες. Δημιουργήσαμε 
ιστοσελίδα υποστήριξης 
www.cypriotfederation.org.uk/covid19support για 
να βοηθήσουμε τους ομογενείς να έχουν πρό-
σβαση σε πολύτιμους πόρους που καλύπτουν 
μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. 
Στην ιστοσελίδα υποστήριξης, υπάρχουν πληρο-
φορίες για τους 40 εθελοντές της νεολαίας μας 
(ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ) που προθυμοποιηθήκαν να 
βοηθήσουν σε προμήθεια τροφίμων από τις υπε-
ραγορές για τους ηλικιωμένους. Υπάρχει επίσης  
κατάλογος εκπαιδευτικών, πληροφορίες για τις 
επιλογές παράδοσης τροφίμων στο σπίτι από 
μπακάλικα της ομογένειας και πολλές άλλες βοη-
θητικές πληροφορίες.  

 

 
 

Εάν είστε ηλικιωμένοι ή ανήκετε σε ευπαθείς ομά-
δες και χρειάζεστε βοήθεια για να προμηθευτείτε 
τρόφιμα ή απαραίτητες προμήθειες, στείλτε μας 
email στο enquiries@cypriotfederation.org.uk ή 
καλέστε μας στο 02084459999. Υπό την αιγίδα 
του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, έχουμε στείλει πάνω από 4.300 πα-
κέτα τροφίμων σε Κύπριους φοιτητές που έχουν 
μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως πράξη υποστή-
ριξης μια και βρίσκονται μακριά από τις οικογέ-
νειες τους αυτές τις δύσκολες στιγμές. 
Θέλουμε να επεκτείνουμε την πρωτοβουλία μας 
για παροχή πακέτων με παραδοσιακά κυπριακά 
τρόφιμα για συμπατριώτες μας που ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες. Είμαστε στην ευχάριστη θέση 
που μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τη πρωτοβουλία 
για παροχή ενός δέματος με δωρεάν τρόφιμα για 
τα μέλη της ομογένειας μας που το έχουν μεγάλη 
ανάγκη. Ο Ιωάννης Χριστοδούλου, ιδρυτής του 
Ιδρύματος Γιάννης Χριστοδούλου, συμφώνησε 
γενναιόδωρα να καλύψει το κόστος αυτών των 
δεμάτων. Ο κ. Χριστοδούλου σημείωσε πως: «Οι 
δύσκολες συνθήκες δεν διαρκούν. Αντιθέτως, η 
ανθρωπότητα αντέχει και θα αντέξει.» Η Ομο-
σπονδία εκφράζει την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη 
στον Ιωάννη και στο Ίδρυμα του για την υποστή-
ριξή του.  
Εάν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε χρειάζεται 
βοήθεια, παρακαλούμε να μας καλέσετε στο 
02084459999 ή στείλτε μας email στο en-
quiries@cypriotfederation.org.uk και θα συζητή-
σουμε τις περιστάσεις σας. 
Μαζί, μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική δια-
φορά για τα μέλη της ομογένειας μας που έχουν 
τη μεγαλύτερη ανάγκη. Ευχαριστούμε τους ερ-
γαζόμενους στον τομέα της υγείας που βρίσκονται 
στη πρώτη γραμμή ενάντια σ ’αυτόν τον αόρατο 
εχθρό, την αστυνομία και  όσους από εσάς ήδη 
είστε εθελοντές μέσω της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ, βοη-
θάτε το NHS, τις τοπικές αρχές και άλλους βασι-
κούς εργαζόμενους στις υπεραγορές, τα φαρμα-
κεία, 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 κυβερνητι-
κών αρχών.         
Πρόεδρος και Γραμματεία Εθνικής  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β.

Η Εθνική Ομοσπονδία και το Ίδρυμα  
Γιάννης Χριστοδούλου δίπλα στην Παροικία

Ο ιδρυτής του Ιδρύματος, Γιάννης Χριστοδού-

λου, o oποίος κάλυψε το κόστος των δεμάτων

Ενώ τα παγκόσμια κρούσματα κορωνοϊού πλησιά-
ζουν τα 2 εκατ., 486.622 έχουν αναρρώσει από 
τον ιό και ο αριθμός των θανάτων ξεπερνά 126.681, 
η παροικία μας συνεχίζει να μετρά τα δικά της θύ-
ματα και να χάνει άδικα ανθρώπινες ζωές, γεγονός 
που αναστατώνει πολύ τόσο την κυπριακή παροι-
κία όσο και την κυπριακή κοινωνία. 
Μετά από έρευνα που έκανε η εφημερίδα μας 
«ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» και αφότου επικοινωνήσαμε με 
εκπροσώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, με 
τοπικά νοσοκομεία, γραφεία κηδειών, εκκλησίες 
και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι επίση-
μες αγγελίες θανάτου Κυπρίων στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, που οφείλονται κορωνοϊό ξεπερνούν τους 
200, ενώ αρκετές περιπτώσεις κρουσμάτων, βρί-
σκονται στο νοσοκομείο. 
Υπολογίζεται να έχουν πεθάνει γύρω στους 120 
Ελληνοκύπριους και 65 Τουρκοκύπριους ενώ 
ένας  51χρονος Μαρωνίτης από το Λονδίνο είναι 
το πρώτο θύμα της Μαρωνίτικης κοινότητας στην 
Βρετανία. Έξω από το Λονδίνο, οι Κύπριοι που 
έχουν πεθάνει από κορωνοϊό είναι τέσσερις από 
το Μπέρμιγχαμ, τρεις από το Weston Super Mare, 
ένας από το Ντέρμπι, ένας από το Λόουουστοφ, 
ένας από το Κέμπριτζ, ένας από το Τσέλτενχαμ, 
ένας από το Λίβερπουλ, ένας από το Λούτον και 
ένας από το Σάουθεντ. 
Εμείς, ως εκπρόσωποι της παροικίας, ανησυ-
χούμε πολύ καθώς υπάρχουν «αναδυόμενα στοι-
χεία» που υποδηλώνουν ότι ο κορωνοϊός έχει δυ-
σανάλογο αντίκτυπο στους Κυπρίους του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Αναλογικά αποτελούμε το 3% του πληθυσμού του 
Λονδίνου καθώς αποτελούμε 300 χιλιάδες από τα 
9 εκατομμύρια του πληθυσμού, ενώ αντιπροσω-
πεύουμε σχεδόν το 6% όλων των θανάτων που 
σχετίζονται με τον κορωνοϊό στο Λονδίνο. 
Στην Κύπρο όπου υπάρχει πληθυσμός ενός εκα-
τομμυρίου, υπήρξαν μόνο 16 θάνατοι. 
Παρατηρούμε ένα διπλασιασμό των θανάτων 
βδομάδα σε βδομάδα, κάτι που πρέπει να μας 
κάνει να αναλογιστούμε την έκταση που έχει πά-
ρει το θέμα και τον αντίκτυπο που θα έχει στην 
παροικία μας.   

Ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Ματ 
Χάνκοκ αναμένεται να παρουσιάσει το απόγευμα 
ένα «σχέδιο δράσης» για την προστασία του ευ-
παθούς πληθυσμού που ζει σε οίκους ευγηρίας 
και λοιπές μονάδες κοινωνικής περίθαλψης, εν 
μέσω προειδοποιήσεων για εκατοντάδες «κρυ-
φούς» θανάτους ηλικιωμένων από τον κορωνοϊό. 
«Σιωπηλοί θάνατοι» σε οίκους ευγηρίας 
Επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στην 
δημοσιότητα την Τρίτη, έδειξαν πως μόνο την 
εβδομάδα έως και τις 3 Απριλίου 406 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους σε οίκους ευγηρίας με τον 
Covid-19 να αναγράφεται ως η κύρια ή ως μία από 
τις πιθανές αιτίες θανάτου. Τα θύματα του ιού εκτός 
νοσοκομείου δεν προσμετρώνται στον επίσημο 
απολογισμό που ανακοινώνει κάθε απόγευμα το 
Υπουργείο Υγείας. Η κυβέρνηση βρίσκεται υπό 
έντονη πίεση να αρχίσει να περιλαμβάνει στα στοι-
χεία της τους ανθρώπους αυτούς, όπως επίσης να 
λάβει μέτρα προστασίας τους. 
Υπεύθυνοι οίκων ευγηρίας δηλώνουν πως όχι μόνο 
δεν γίνονται διαγνωστικοί έλεγχοι εκεί, αλλά δεν 
υπάρχουν υλικά ατομικής προστασίας, γεγονός που 
οδήγησε τον Υπουργό Υγείας του Ηνωμένου Βασι-
λείου Ματ Χάνκοκ να παρουσιάσει ένα «σχέδιο 
δράσης». 
Το Πάσχα και τα μέτρα προστασίας 
Κάτι ακόμη, που απασχολεί όλους τους Κύπριους 
φορείς και οργανώσεις, είναι ότι αυτή την εβδο-
μάδα είναι το Ορθόδοξο Πάσχα και όλοι έχουμε 
μάθει να το περνάμε παραδοσιακά, κάνοντας οι-
κογενειακές συναθροίσεις και περνώντας στιγμές 
διασκέδασης με πολύ φαγοπότι. Αντιλαμβανόμα-
στε ότι είναι κάτι που όλοι χρειαζόμαστε μετά από 
όλο αυτό που περνάμε ως ανθρωπότητα, αλλά 
δυστυχώς θα πρέπει να σεβαστούμε τόσο τις απο-
φάσεις των κυβερνήσεων, όσο και ο ένας τον άλλο 
ώστε να αποφύγουμε κάθε πιθανότητα εξάπλωσης 
του ιού. Θα είναι ένα δύσκολο Πάσχα αλλά θα 
πρέπει α ελέγξουμε όλοι τις κινήσεις μας και να 
περιοριστούμε σπίτι, ώστε να καταφέρουμε να 
γιορτάσουμε το Πάσχα όλοι μαζί υγιείς και δυνατοί 
τον επόμενο χρόνο. Διαφορετικά μπορούμε να 
δούμε μια επιτάχυνση των θανάτων από τον κο-
ρωνοϊό και ίσως να οδηγηθούμε σε ακόμη ένα δι-
πλασιασμό των θυμάτων που έχουμε μέχρι τώρα. 
Όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες θα επιβληθεί 
σε πρόστιμο από την αστυνομία η οποία θα έχει 
το δικαίωμα να διαλύσει τις συγκεντρώσεις. Μπο-
ρείτε να αναφέρετε συγκεντρώσεις ανώνυμα τη-
λεφωνώντας στην αστυνομία. 
 Μείνετε σπίτι,  
Μείνετε ασφαλείς! 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 

  Συνεχίζεται το πλήγμα στην Παροικία μας
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Κατά 35% μπορεί να μειωθεί το ΑΕΠ της Βρε-
τανίας στο δεύτερο τετράμηνο του 2020 και η ανερ-
γία να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια, σύμφωνα με 
το γραφείο προϋπολογισμού της κυβέρνησης. 

Η πρόβλεψη βασίζεται στην εκτίμηση ότι το shut-
down θα κρατήσει για τρεις μήνες και θα ακολου-
θήσουν άλλοι τρεις μήνες στη διάρκεια των οποίων 
οι περιορισμοί θα αρθούν εν μέρει. 

Το γραφείο ανέφερε ότι η οικονομία θα μπο-
ρούσε να ανακάμψει γρήγορα μετά από την κα-
τάρρευση του β΄ τριμήνου. Τα οικονομικά μέτρα 
της κυβέρνησης μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα 
να ανακάμψει γρήγορα από την κρίση, υποστήριξε 
ο υπουργός των Οικονομικών Ρίσι  Σουνάκ.  

“H περισσότερη λιτότητα θα είναι ένα βάναυσο 
χαστούκι στο πρόσωπο”, γράφει η Daily Mirror 
(15/04) καθώς εξετάζει τις εξαιρετικά δυσοίωνες 
προβλέψεις για την οικονομία.  Η εφημερίδα προ-
τείνει την αύξηση των φόρων για τους πλουσίους 
και υπογραμμίζει ότι μετά την άρση των περιορι-
στικών μέτρων η ζωή δεν θα  πρέπει να γίνει πιο 
δύσκολη για τις νοσοκόμες , τις καθαρίστριες και 
τους οδηγούς των λεωφορείων.  

Σε άρθρο γνώμης η Sun σημειώνει ότι στη δια-
δικασία για την επανέναρξη της οικονομίας θα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο 
να έχουμε αύξηση του αριθμού των θανάτων λόγω 
της φτώχειας και της ανεργίας .  

“Είναι αναλώσιμοι οι άνθρωποι;“ ,  το ερώτημα 

που θέτει στην εφημερίδα The Guardian διευθύ-
ντρια γηροκομείου.     

Εκπρόσωποι οίκων ευγηρίας εξέπεμψαν σήμα 
συναγερμού για την κατάσταση των ιδρυμάτων 
τους, καταγγέλλοντας τους πολυάριθμούς “σιω-
πηλούς θανάτους” που έχει προκαλέσει ο νέος 
κορωνοϊός και δεν περιλαμβάνονται στους επίση-
μους απολογισμούς, ενώ καυτηρίασαν και την έλ-
λειψη εξοπλισμού. 

H Metro θεωρεί ότι τα ιδρύματα φροντίδας είναι 
“η ξεχασμένη πρώτη γραμμή του πολέμου κατά 
του κορωνοϊού” . 

Παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού των Οι-
κονομικών Ρίσι Σουνάκ ότι  τομέας θα λάβει τη 
βοήθεια που χρειάζεται, ένας διευθυντής 
τριών οίκων ευγηρίας στο Σέφιλντ σημει-
ώνει στην Metro ότι η προσφορά της κυ-
βέρνησης είναι 
“πολύ μικρή και 
έγινε πολύ 
αργά”.  Οι εργα-
ζόμενοι στα τρία 
γηροκομεία αντι-
μετωπίζουν ελ-
λείψεις σε εξο-
πλισμό ατομικής 
προστασίας ενώ 
ακόμη δεν έχουν 
υποβληθεί στα 

απαραίτητα διαγνωστικά τεστ. Έντεκα ένοικοι  έχα-
σαν τη ζωή τους σε αυτούς του οίκους ευγηρίας.  

Οι ηλικιωμένοι έχουν “εγκαταλειφθεί ως πρόβατα 
επί σφαγήν”, κατήγγειλε  η βαρόνη Ρος Άλτμαν 
που προασπίζεται εδώ και δεκαετίες τους ηλικιω-
μένους και τους ευάλωτους. Σε άρθρο που δημο-
σιεύεται στην Daily Mail (14/05), κάνει λόγο για 
“κρυμμένους σιωπηλούς θανάτους”.  Την Δευτέρα, 
ο ιατρικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης, 
Κρις Ουίτι, εκτίμησε πως περίπου το 13,5% των 
οίκων ευγηρίας είχαν περιστατικά κορωνοϊού.  

Κορωνοϊός : Βέβαιη η παράταση της “καρα-
ντίνας” στη Βρετανία    

“Σήμερα, υπό κανονικές συνθήκες ,  μετά τις 
διακοπές του Πάσχα , εκα-
τομμύρια άνθρωποι θα 
επέστρεφαν στις δουλειές 

τους , αλλά δεν πρέπει να πάνε 
πουθενά”, έγραψε την Τρίτη  η 
Daily Express. “To lockdown 
θα συνεχισθεί για τρεις εβδομάδες”, ο πηχυαίος 
τίτλος στους Times.  

Σύμφωνα με τους Times, ο υπουργός των Εξω-
τερικών Ντομινίκ Ράαμπ που αντικαθιστά προσω-
ρινά τον Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία 
αναμένεται την Πέμπτη (σήμερα) να ανακοινώσει 
ότι τα περιοριστικά μέτρα στη Βρετανία θα εξακο-
λουθήσουν να ισχύουν ως στις 7 Μαΐου.      

Στο υπουργικό συμβούλιο ωστόσο υπάρχει διά-
σταση απόψεων αναφορικά με τη στρατηγική του 
εγκλεισμού και του αυτοπεριορισμού καθώς αυ-
ξάνονται οι πιέσεις στην οικονομία λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων, σημειώνουν οι Times.  

Η Daily Telegraph ισχυρίζεται ότι απαγορεύτηκε 
στους υπουργούς να μιλούν για μια “στρατηγική 
εξόδου” καθώς προσπαθούν να απαλύνουν τις 
ανησυχίες της κοινής γνώμης για το ενδεχόμενο 
τερματισμού του lockdown , στην πορεία  προς 
μια “σταδιακή άρση των κανόνων κοινωνικής απο-
στασιοποίησης”. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να πείσει τους εργαζό-
μενους για την ανάγκη να μείνουν στο σπίτι  ήταν 
“τόσο επιτυχής”,   που ορισμένοι ανησυχούν ότι 
θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολο να πεισθούν 
να επιστρέψουν στις δουλειές τους , όταν ληφθεί 
η απόφαση για τη χαλάρωση των περιορισμών.  

Κορωνοϊός: Εξαιρετικά δυσοίωνες οι προβλέψεις για την βρετανική οικονομία  

Buckingham Palace Υγεία

Νέα εφαρμογή του NHSΤο μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ για το Πάσχα

Μόλις μία εβδομάδα μετά 
το τηλεοπτικό διάγγελμα 
της για την πανδημία του 
κορωνοϊού, η βασίλισσα 
Ελισάβετ στέλνει ακόμη 
ένα μήνυμα μέσω των 
επίσημων λογαριασμών 
της στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης 
Η βασίλισσα Ελισάβετ 
εξήγησε πως, παρά την 
πανδημία που είχε ως 
αποτέλεσμα τις κυβερνη-
τικές κατευθυντήριες 
γραμμές με την απαγό-
ρευση κυκλοφορίας και 
την κοινωνική αποστασιο-
ποίηση, το έθνος «χρει-
άζεται το Πάσχα περισσό-
τερο από ποτέ. Στο 

μήνυμά της, αναφέρει: 
«Πολλές θρησκείες έχουν 
γιορτές που γιορτάζουν το 
φως που νικά το σκοτάδι. 
Τέτοιες περιπτώσεις συ-
χνά συνοδεύονται από το 
άναμμα κεριών. Μοιάζουν 
να μιλούν σε κάθε πολιτι-
σμό και να απευθύνονται 
σε ανθρώπους όλων των 
θρησκειών. Υπάρχουν κε-
ριά στις τούρτες γενε-
θλίων, αλλά και στις οικο-
γενειακές επετείους, όπου 
μαζευόμαστε ευτυχισμέ-
νοι γύρω από μια πηγή 
φωτός. Μας ενώνει».  
Και συνεχίζει: «Καθώς το 
σκοτάδι πέφτει το Μεγάλο 
Σάββατο, πριν την Κυ-
ριακή του Πάσχα, πολλοί 
Χριστιανοί κανονικά θα 
άναβαν τα κεριά τους όλοι 
μαζί. Στην εκκλησία, το 
φως θα περνούσε από 
τον έναν στον άλλο, θα 
εξαπλωνόταν αργά και 
στην συνέχεια πιο γρή-
γορα καθώς όλο και πε-
ρισσότερα κεριά θα άνα-
βαν. Είναι ένας τρόπος να 
δείξει κανείς πως τα καλά 
νέα της ανάστασης του 
Χριστού διαδίδονται, εδώ 
και πολλές γενιές μέχρι 
σήμερα». 

Ένα διαφορετικό Πάσχα 
«Φέτος όμως, το Πάσχα 
θα είναι διαφορετικό για 
πολλούς από εμάς, αλλά 
το να μένουμε μακριά ο 
ένας από τον άλλον, μας 
διαφυλάσσει ότι θα είμα-
στε ασφαλείς. Το Πάσχα 
δεν ακυρώνεται, αντιθέ-
τως, χρειαζόμαστε το Πά-
σχα περισσότερο από 
ποτέ. Η ανακάλυψη του 
αναστηθέντος Χριστού 
την Κυριακή του Πάσχα 
έδωσε στους οπαδούς 
του νέα ελπίδα και φρέ-
σκο σκοπό, και όλοι μπο-
ρούμε να μάθουμε από 
αυτό. Γνωρίζουμε πως ο 
κορωνοϊός δεν θα μας νι-
κήσει. Όσο σκοτεινός κι 
αν είναι ο θάνατος – ιδίως 
για όσους θρηνούν τους 
δικούς τους ανθρώπους – 
το φως και η ζωή είναι 
σπουδαιότερα. Είθε η ζω-
ντανή φλόγα της ελπίδας 
του Πάσχα να είναι στα-
θερός οδηγός, καθώς 
αντικρύζουμε το μέλλον».  
Κλείνοντας το μήνυμά της, 
η βασίλισσα Ελισάβετ 
λέει: «Εύχομαι σε όλους, 
όλων των θρησκειών και 
των δογμάτων, ένα ευλο-
γημένο Πάσχα».

Εφαρμογή ιχνηλάτη-
σης επαφών ατόμων 
που έχουν διαγνωσθεί 
από κορωνοϊό ανα-
πτύσσει το NHS (Βρε-
τανικό Σύστημα 
Υγείας), με ανοιχτό το 
ενδεχόμενο άρσης της 
ανωνυμίας των πολι-
τών, τα στοιχεία των 
οποίων δεν αποκλεί-
εται να γίνουν διαθέ-
σιμα στους αρμόδιους 

υπουργούς, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Guardian. Ο υπουργός 
υγείας Matt Hancock ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Μεγάλη Βρε-
τανία ετοιμάζεται να εισάγει μια εφαρμογή για smartphone, η οποία 
θα επιτρέπει στα άτομα που έχουν εμφανίσει συμπτώματα του 
νέου κορωνοϊού, να προειδοποιούν ανώνυμα άλλους χρήστες με 
τους οποίους έχουν έρθει σε στενή επαφή. “Θα διαχειριζόμαστε 
όλα τα δεδομένα με τα υψηλότερα κριτήρια ηθικής και ασφάλειας, 
και θα τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά προς όφελος της φροντί-
δας και της έρευνας που προσφέρει το NHS”, σημείωσε. 
Ανοιχτά ενδεχόμενα άρσης της ανωνυμίας 
Ωστόσο, ένα κυβερνητικό έγγραφο που βρίσκεται στη διάθεση του 
Guardian, το οποίο καταχωρείται ως “επίσημο και ευαίσθητο”, 
αλλά και ως “μη εγκεκριμένο προσχέδιο”, δείχνει ότι το NHS επε-
ξεργάζεται μυστικά τη χρήση της τεχνολογίας για την ταυτοποίηση 
των χρηστών, κάτι που διαψεύδει το ΝΗS. 
Το υπόμνημα, που συντάχθηκε τον Μάρτιο, εξηγεί πώς θα μπο-
ρούσε να λειτουργεί η εφαρμογή, η οποία εκμεταλλεύεται τη λει-
τουργία Bluetooth, η οποία “τρέχει” διαρκώς και αυτομάτως σε 
όλες τις συσκευές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα άτομα που 
έχουν βρεθεί σε μικρή απόστταση από κάποιον που ενδεχομένως 
έχει προσβληθεί από τον νέο κορωνοϊό θα ενημερώνονται και θα 
συμβουλεύονται να θέσουν τον εαυτό τους εκούσια σε καραντίνα. 
χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του φορέα. 

Ο Πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου 
Μπόρις Τζόνσον 
βρέθηκε αρνητι-
κός στο νεότερο 
τεστ για τον κο-
ρωνοϊό στο 
οποίο υποβλή-
θηκε πριν λάβει 
εξιτήριο από το 

νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύθηκε για μία εβδο-
μάδα, είπε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. 
Ο εκπρόσωπος συμπλήρωσε ότι ο 55χρονος κ. 
Τζόνσον επικεντρώνεται πλέον στην ανάρρωσή 
του στην επίσημη πρωθυπουργική εξοχική κα-
τοικία στο Τσέκερς και ότι «δε θα επιστρέψει 
άμεσα στη δουλειά». Σημείωσε ότι η επιστροφή 
του θα καθοριστεί από τις συμβουλές των γιατρών 
και ότι στο Τσέκερς δε λαμβάνει τον κόκκινο χαρ-
τοφύλακα με τα κυβερνητικά έγγραφα αρμοδιό-
τητας του πρωθυπουργού. Σε ερώτηση για το 
κατά πόσο η Ντάουνινγκ Στριτ παραπλάνησε τους 
δημοσιογράφους και το κοινό για τη σοβαρότητα 
της κατάστασης της υγείας του πρωθυπουργού 
την περασμένη εβδομάδα, καθώς ο ίδιος δήλωσε 
σε βίντεο στο Twitter ότι για 48 ώρες τα πράγματα 
θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά, ο 
εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι σαφές πως όταν 
ένας ασθενής μεταφέρεται στην εντατική χρει-
άζεται σημαντικό επίπεδο ειδικευμένης θερα-
πείας. «Νομίζω ότι ήταν σαφές πως από τη στιγμή 
που ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε στη μονάδα 
εντατικής θεραπείας η κατάστασή του είχε επι-
δεινωθεί», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Αρνητικός στον κορωνοϊό 
 ο Μπόρις Τζόνσον 

 

Μπόρις Τζόνσον 
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Κορωνοϊός: Έγκληματική αδιαφορία για προληπτικά μέτρα σε υπεραγορές και φούρνους
Κορωνοϊός: Η αδιαφορία της κυβέρνησης Αναστασιάδη 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Τα όρια της εγκληματικής αμέλειας αγγίζουν οι ευθύνες των ιθυ-

νόντων της επίσημης Κυπριακής Πολιτείας για την εξάπλωση της 
πανδημίας  του Κορωνοϊού στο νησί. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ ελέγχεται για αμέλεια (ή συνειδητές επιλογές) αποφυγής 
λήψης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για προστασία των εργα-
ζομένων σε επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τα Διατάγματα του 
υπουργού Υγείας παραμένουν ανοικτές για εξυπηρέτηση του κοι-
νού. Έτσι, μετά τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσηλευτήρια, 
γιατρούς και άλλους λειτουργούς υγείας, ήταν η σειρά των εργαζο-
μένων στον ιδιωτικό τομέα του λιανικού εμπορίου να πληρώσουν 
τους εγκληματικούς χειρισμούς της πανδημίας από την κυβέρνηση.  

Η στάση των κυβερνώντων χαρακτηρίζεται ως σκανδαλώδης 
αφού ενώ με Διατάγματα που εξέδωσε ο υπουργός Υγείας, έβαλε 
λουκέτο σε όλα τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, άφησε ανοικτές 
τις αλυσίδες υπεραγορών και φούρνων χωρίς καν να επιβάλει 
στους ιδιοκτήτες όρους και προϋποθέσεις για προστασία της υγείας 
τόσο των καταναλωτών όσο και των εργαζομένων.  

Μόνο μετά την εμφάνιση μαζικών κρουσμάτων κορωνοϊού μεταξύ 
του προσωπικού υπεραγορών και φούρνων, και την αναστάτωση 
που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη, εδέησε η κυβέρνηση να 
ασχοληθεί με το θέμα. 

Μετά το σάλο οι αρμόδιες υπηρεσίες εξαναγκάστηκαν να πάρουν 
επιπρόσθετα μέτρα. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αυτές, καλούνται 
μετά από επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού σε εργαζομένους 
τους να τους απομακρύνουν άμεσα, καθώς και όλες τις στενές 
επαφές τους. 

•Μετά τα μαζικά κρούσματα οι κυβερνώντες, αναγκάστηκαν να 
ομολογήσουν στην πραγματικότητα πως όλο αυτό το διάστημα, 
έκαναν πλάτες στους μεγαλοεπιχειρηματίες παίζοντας όλοι τους 
με την υγεία καταναλωτών και εργαζομένων.   

Είναι ενδεικτικό το σκεπτικό της απόφασης για εξετάσεις στις 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση: 

«Μετά τον εντοπισμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού 
COVID-19 σε χώρους της εφοδιαστικής αλυσίδας εταιριών λιανικού 
εμπορίου τροφίμων και της απροθυμίας μερίδας αυτών να συμμε-
τέχουν στο Πρόγραμμα των 20,000 εργαστηριακών αναλύσεων, 
προφασιζόμενοι φόβο για πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στην εταιρία 
τους, το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι κατά τη σημερινή 
(15.04.2020), συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλιου, για λόγους 
Δημόσιας Υγείας αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

1.Όλοι οι εργαζόμενοι των εταιριών λιανικού εμπορίου τροφίμων 
και ποτών όπως φούρνοι, υπεραγορές, περίπτερα, κρεοπωλεία, 
ψαραγορές, κτλ, που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα των 
εν λόγω επιχειρήσεων (παρασκευή τροφίμων/ποτών, διανομή, ση-
μεία εξυπηρέτησης κοινού) υποχρεούνται εντός των επόμενων 14 
ημερών να υποβληθούν στην εξέταση για τον κορωνοϊό. 

2.Σε υποχρεωτική εξέταση για τον κορωνοϊό υποχρεούνται να 
υποβληθούν επίσης εντός 14 ημερών, όσοι εργάζονται σε γηρο-
κομεία, οίκους ευγηρίας και γενικά σε υποστατικά που παρέχουν 
υπηρεσίες διαμονής και φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων. 

3.Όλοι οι παραπάνω επαγγελματίες μπορούν να διενεργήσουν 
την εργαστηριακή εξέταση δωρεάν στα εργαστήρια, τα οποία συ-
νεργάζονται με το Υπουργείο Υγείας και έχει αναρτηθεί Σχετικός 
Κατάλογος για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος του 
Υπουργείου Υγείας για εργαστηριακή εξέταση των 20,000 εργαζο-
μένων σε δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ή ιδιωτικά, 
καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο στα εγκεκριμένα εργαστήρια 
που διενεργούν τη μοριακή εξέταση (PCR). 

4.Οι  αρμόδιες Υπηρεσίες σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιδη-
μιολογικής Επιτήρησης με τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών 
θα προβούν σε ελέγχους, για διασφάλιση ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι 
υπάλληλοι έχουν διενεργήσει τον εργαστηριακό έλεγχο COVID-19. 

5.Για προστασία του κοινού, η μοριακή ανάλυση για COVID-19 
που διενεργείτε στα εγκεκριμένα εργαστήρια θα ρυθμιστεί με Διά-
ταγμα με  ανώτατη τιμή €110 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

6.Παράλληλα, ενισχύονται οι έλεγχοι από τις Υγειονομικές Υπη-
ρεσίες του Υπουργείου Υγείας της εφαρμογής της νέας οδηγία του 
Υπουργείου Υγείας για άμεση υποχρεωτική απομάκρυνση ΟΛΟΥ 
το προσωπικού κατά την εμφάνιση θετικού κρούσματος, στις εται-
ρίες λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (όχι μόνον οι στενές 
επαφές των κρουσμάτων που ίσχυαν μέχρι πρότινος) και άμεσης 
απολύμανση του χώρου. Το υποστατικό θα μπορεί να επανέλθει 
σε λειτουργία μόνον εάν τηρηθούν οι οδηγίες της Μονάδας Επιδη-
μιολογικής Επιτήρησης, η οποία θα παραχωρεί τη σχετική έγκριση. 

7.Περαιτέρω, για διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, η Μονάδα 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης εντός 24ωρου από τον εντοπισμό 

έστω και ενός θετικού κρούσματος σε υποστατικά/εταιρίες που 
εξυπηρετούν κοινό, θα προβαίνει σε ανακοίνωση της επωνυμία 
και της διεύθυνσης του υποστατικού της επιχείρησης, στην οποία 
εντοπίστηκε το επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού». 

Βεβαίως όλα αυτά θα μπορούσαν να αποφασίζονταν από την 
αρχή της εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊού ή ακόμη και νωρίτερα, 
όταν η πανδημία απλωνόταν εκτός Κίνας και έφτανε στην Ευρώπη. 
Ωστόσο οι κυβερνώντες στη Λευκωσία, σε καμιά περίπτωση δεν 
ήθελαν να τα βάλουν με το μεγάλο κεφάλαιο που ελέγχει το λιανικό 
εμπόριο και τις διατροφικές αλυσίδες.  

Από την άλλη, η μη λήψη μέτρων ίσως να ήταν αποτέλεσμα και 
των γνωστών ιδεοληψιών  τους και θεωρούσαν πως η επιδημία 
ήταν… προνόμιο των Ασιατών, εκτός κι αν σιωπηρά ακολούθησαν 
την πολιτική της «ανοσίας της αγέλης», όπως έπραξαν οι στρατη-
γικοί τους σύμμαχοι, ο μισότρελος, με τις φασιστικές αντιλήψεις 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο φίλος του Μπόρις Τζόν-
σον, Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΕΓΗ 28 ΞΕΝΟΙ ΕΡΓ ΑΤΕΣ! 
Εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο αλλά και συγκάτοικοι στον ίδιο χώρο 

ήταν 28 αλλοδαποί, οι οποίοι επιβεβαιώθηκαν ως κρούσματα κο-
ρωνοϊού. Πρόκειται για εργαζομένους στους Φούρνους Ζορπάς 
στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου, όπως η ίδια η εταιρεία Α. 
Ζορπάς και Υιοί Λτδ αναγκάστηκε να παραδεχθεί με ανακοίνωση 
που εξέδωσε παραδεχόμενη ότι στα πλαίσια διαγνωστικών εξετά-
σεων εντοπίστηκε αριθμός κρουσμάτων στις εγκαταστάσεις στην 
Αραδίππου.  

Στην ανακοίνωση δεν έγινε συγκεκριμένα λόγος, αλλά πρόκειται 
για 28 αλλοδαπούς που ήταν ανάμεσα στα 29 νέα κρούσματα που 
ανακοινώθηκαν την περασμένη Δευτέρα.  

Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως το οποίο επίσης δεν αναφέρθηκε, 
αλλά βγήκε στη δημοσιότητα παραπλεύρως από τον ίδιο τον 
Υπουργό Υγείας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, όχι μόνο εργάζονταν 
μαζί, αλλά διέμεναν και στον ίδιο χώρο.  

Ο καθηγητής Κωστρίκης επιβεβαίωσε ότι οι 28 ασθενείς διέμεναν 
στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων και δεν τηρούσαν τους κανόνες 
αποστασιοποίησης. Είναι ένα στοιχείο που εγείρει εύλογα ερωτή-
ματα ως προς το ποιοι κανόνες συναθροίσεων και τήρησης απο-
στάσεων τηρούνταν κάτω από αυτές τις συνθήκες και γενικά υπό 
ποιες συνθήκες 28 άνθρωποι αφέθηκαν να ζουν ουσιαστικά κάτω 
από μια στέγη.  

Πρόκειται επίσης για άλλη μια απόδειξη ότι οι πρόσφατες καταγ-
γελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι οι αλλοδαποί δεν τυγχά-
νουν της ίδιας προσοχής από το κράτος με τους αυτόχθονες, είναι 
βάσιμες καταγγελίες.

 Οι προτάσεις του ΑΚΕΛ για στήριξη των μικρομεσαίων

Πρόταση για απευθείας στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων από το κράτος μέσω μηχανισμών 
όπως η ΚΕΔΙΠΕΣ, κατέθεσε το ΑΚΕΛ. Ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, σε δηλώσεις του επε-

σήμανε ότι θα υπάρξουν προβλήματα στην οικο-
νομία λόγω του κορωνοϊού. Υπέδειξε ωστόσο ότι 
αν αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα, θα εξέλ-
θουμε πιο εύκολα από την κρίση. 
Προς αυτή την κατεύθυνση εισηγήθηκε όπως το 
κράτος προχωρήσει στη δανειοδότηση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στη βάση σχεδίων, προ-
σθέτοντας ότι τα λεφτά θα μπορούσαν να διοχε-
τευτούν στην οικονομία μέσα από την ΚΕΔΙΠΕΣ, 
η οποία θα πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί. 
Αναφέρθηκε ακόμη στις καταγγελίες περί συνέχι-
σης των εκποιήσεων και κάλεσε το Υπουργείο Οι-
κονομικών και την Κεντρική Τράπεζα όπως προ-
χωρήσουν άμεσα στη λήψη μέτρων για προστασία 
των δανειοληπτών, διαμηνύοντας ότι σε διαφορε-
τική περίπτωση το ΑΚΕΛ θα ενεργοποιήσει την 
πρόταση νόμου για αναστολή των εκποιήσεων 

στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε.  
ΔΗΚΟ: Υπέρ της δημιουργίας Ειδικού Ταμείου για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τάχθηκε και ο πρό-
εδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, επιση-
μαίνοντας ότι «το κράτος πρέπει να μπορεί να κα-
λύψει ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας». Όπως 
ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, «για συγκε-
κριμένες κατηγορίες μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων, το κράτος μπορεί να εγγυηθεί 100% το δα-
νεισμό τους, στην περίπτωση που δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν.  
Παρόμοια προγράμματα», πρόσθεσε, «υπάρχουν 
σε ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ». Ανέφερε 
ακόμη ότι «μας ανησυχεί και ο κίνδυνος αυθαιρε-
σίας του κράτους, με ενδεχόμενες κομματικές πα-
ρεμβάσεις στην παροχή των δανείων», προσθέ-

τοντας ότι «πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη δια-
δικασία και αντικειμενικά κριτήρια για το ποιες εται-
ρείες δικαιούνται τις εγγυήσεις».  
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΤΟΥ 
Εν τω μεταξύ ο Α. Κυπριανού σχολίασε επίσης την 
επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργού Οικονομικών 
και του κυβερνώντος ΔΗΣΥ, υποδεικνύοντας ότι εί-
ναι παραμύθια οι αναφορές ότι το ΑΚΕΛ θέλει δή-
θεν να μοιράζει τσιεκούθκια στον κόσμο. Διερωτή-
θηκε επίσης πώς μπορεί να επικρατήσει ενότητα 
εαν δεν υπάρχει σεβασμός στη διαφορετική 
άποψη, επαναλαμβάνοντας ότι η πρόταση του 
ΑΚΕΛ αφορά την παραχώρηση δανείων από το 
κράτος προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη 
βάση σχεδίων. Υπέδειξε ακόμη ότι τα μέτρα τα 
οποία εφαρμόστηκαν μέχρι στιγμής είναι σε μεγάλο 
βαθμό αυτά που πρότεινε το ΑΚΕΛ.  

Πρόταση από το ΑΚΕΛ για απευθείας στήριξη μικρομεσαίων μέσω ΚΕΔΙΠΕΣ
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Ουδεμία άδεια έχει παραχωρηθεί προς οιανδήποτε εταιρεία, αναφέρει ο κ. Αναστασιάδης 

Τουρισμός

Μέχρι στιγμής η Κύπρος αριθμεί 12 νε-
κρούς και 695 επιβεβαιωμένα κρού-
σματα, ενώ χθες ξεκίνησαν πτήσεις  επα-
ναπατρισμού Κυπρίων πολιτών. Στόχος, 
να φτάσει στα μέσα της επόμενης εβδο-
μάδας τον αριθμό των 2.000 ατόμων, που 
αντιστοιχεί στη μέγιστη χωρητικότητα των 
δωματίων καραντίνας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ 
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων, Γιάννης Καρούσος. 
Ο σχεδιασμός θα συνεχίζεται, στη βάση 

των διαθέσιμων κλινών για καραντίνα, 
είπε, προσθέτοντας ότι θα επαναπατρίζο-
νται κατά μέσο όρο 2.000 άτομα κάθε δύο 
εβδομάδες. Οι πτήσεις επαναπατρισμού 
ξεκινούν από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες 
χώρες. Ο κ. Καρούσος διευκρίνισε ότι όσοι 
επαναπατρίζονται θα επιβαρύνονται πλέον 
με το κόστος του εισιτηρίου. Αρκετοί από 
όσους εμπίπτουν στην κατηγορία των ευ-
παθών ομάδων έχουν ήδη επιστρέψει, 
είπε και σημείωσε ότι στις επόμενες 15 με 
20 ημέρες θα επαναπατριστεί το πρώτο 
κύμα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που 
έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πύλη του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
Συνολικά, ανέφερε, 1.971 άτομα έχουν δη-
λώσει ότι επιθυμούν να επαναπατριστούν 
μεταξύ 15 και 30 Απριλίου. Από αυτούς οι 
758 είναι φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμ-
μένοι σε προπαρασκευαστικά προγράμ-
ματα (Foundation Courses) ή είναι πρω-
τοετείς. Ο κ. Καρούσος σημείωσε ότι αφού 

ολοκληρωθεί ο κύκλος του επαναπατρι-
σμού των πρωτοετών φοιτητών και όσων 
είναι εγγεγραμμένοι σε Foundation, θα 
ανοίξει ουσιαστικά ο δρόμος για όλους τους 
Κύπριους πολίτες να επιστρέψουν στην 
Κύπρο. 
Ερωτηθείς για τη διάρκεια του σχεδιασμού, 
ο κ. Καρούσος είπε ότι ο προγραμματι-
σμός θα συνεχίζεται όσο διαρκούν τα δια-
τάγματα για την απαγόρευση πτήσεων και 
δεν εκτελούνται επιβατικές πτήσεις. Ανα-
λόγως της διαθεσιμότητας που θα υπάρχει 
στα δωμάτια για την καραντίνα, θα έρχεται 
ο κόσμος πίσω, συμπλήρωσε. Εξήγησε 
παράλληλα ότι θα ζητηθούν προσφορές 
για τις τιμές εισιτηρίων ανά αεροδρόμιο 
και περιοχή, στη βάση της ομαδοποίησης 
που έχει κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. 
Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται ακολού-
θως από το Υπουργείο Εξωτερικών με 
ποια πτήση μπορούν να ταξιδέψουν, αλλά 
και για το κόστος και τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί μετά την επιστροφή τους και 

η οποία προβλέπει την παραμονή σε κα-
ραντίνα για δύο εβδομάδες. Τέλος, η αε-
ροπορική εταιρεία θα επικοινωνεί μγια την 
έκδοση του εισιτηρίου. 
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με 
τον Υπουργό Μεταφορών, σημειώνεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθεί η Ελλάδα, 
η Γερμανία, η Ολλανδία και ΗΠΑ. 
Ο κ. Καρούσος είπε ακόμη ότι το ένα τρίτο 
του αεροπλάνου θα είναι κενό ώστε να τη-
ρούνται τα μέτρα προστασίας. Επομένως 
ένα αεροπλάνο των 189 θέσεων θα μπορεί 
να μεταφέρει μέχρι 112 επιβάτες, πρόσθεσε. 
Το Υπουργείο Μεταφορών κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν για τον επαναπατρισμό των πο-
λιτών με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων 
που έχει στήσει στο ΚΣΕΔ, είπε ο κ. Κα-
ρούσος και ανέφερε καταληκτικά ότι απαι-
τείται συντονισμός και συνεργασία μεταξύ 
των συναρμόδιων Υπουργείων και Υπη-
ρεσιών για τον συντονισμό των επιχειρή-
σεων.

Καρούσος: Θα επαναπατρίζονται 2.000 άτομα κάθε δύο εβδομάδες κατά μέσο όρο 

Ένα ευέλικτο έκτακτο πλάνο δράσης για τον του-
ρισμό για το 2020, που έχει τη δυνατότητα να με-
ταθέτει τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του ανά-
λογα και με τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού 
και το οποίο έχει ως πρώτο σενάριο ότι η Κύπρος 
θα δεχθεί τους πρώτους τουρίστες της τον Ιούλιο, 
έχει καταρτίσει το Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμ-
φωνα με τον Υφυπουργό Σάββα Περδίο. 
Ταυτόχρονα, ο κ. Περδίος αναφέρει μεταξύ άλλων 
στο πλαίσιο συνέντευξης του στο ΚΥΠΕ ότι ξεκί-
νησε ήδη οπτικοακουστική καμπάνια κυρίως στο 
εξωτερικό και ότι μετά το Πάσχα ξεκινά κύκλος 
επαφών με αεροπορικές εταιρείες και οργανωτές 
ταξιδίων, ενώ Απρίλιο και Μάιο θα δοθεί επιχορή-
γηση προς πολιτιστικούς φορείς και θα εκπονη-
θούν σχέδια ψηφιακής εκπαίδευσης του προσω-
πικού της τουριστικής βιομηχανίας και ότι τον Ιούνιο 
θα ξεκινήσει η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού. 

Παράλληλα τονίζει ότι είναι πλέον μονόδρομος η 
νέα εθνική στρατηγική τουρισμού και η ανάγκη 
να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές στο τουριστικό 
προϊόν της Κύπρου «αν θέλουμε να πετύχουμε 
την οποιαδήποτε μερική ανάκαμψη του τουρισμού 
το 2021». Σημειώνει ότι για φέτος αναμένεται, 
στην καλύτερη περίπτωση, μείωση στις αφίξεις 
κατά τουλάχιστον 60% ή κατά 1,5 εκατομμύριο, 
ενώ η ανάκαμψη αναμένεται στα επόμενα δύο ή 
τρία χρόνια. 
«Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν θα καταφέρουμε 
να δεχθούμε τους πρώτους μας επισκέπτες τον 
Ιούλιο και αυτοί θα έρθουν για παράδειγμα Αύγου-
στο ή Σεπτέμβριο τα χρονοδιαγράμματα του πλά-
νου δράσης μας θα μετακινούνται αναλόγως», είπε 
ο κ. Περδίος. 
Ανέφερε ότι επί του έκτακτου πλάνου δράσης για 
το 2020 ενημερώθηκαν ήδη οι φορείς του τουρι-

σμού, το οποίο θα λειτουργήσει μόνο υπό την προ-

ϋπόθεση, όπως τόνισε, «ότι τον Ιούλιο πάνε όλα 

καλά και θα μπορέσουμε να δεχθούμε τους πρώ-

τους μας επισκέπτες δειλά – δειλά». 

«Υπό την προϋπόθεση αυτή, η βασική μας διαφη-

μιστική καμπάνια και στο εσωτερικό και στο εξωτε-

ρικό προορίζεται για τέλη Μαϊού και ολόκληρο τον 

Ιούνιο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι προς τον σκοπό 

αυτό «θα γίνει ψηφιακή διαφημιστική καμπάνια στο 

εξωτερικό και ψηφιακή αλλά και έντυπη καμπάνια 

στην Κύπρο». 

Είπε ακόμη ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του κορω-

νοϊού «δεν θα αλλάζουν το τι θα κάνουμε αλλά 

πότε θα το κάνουμε», σημειώνοντας ότι σε περί-
πτωση όμως που τα πράγματα χειροτερέψουν 

πάρα πολύ τότε κάποιες δράσεις θα μείνουν εκτός".

Περδίος: Εκτακτο πλάνο δράσης με εφαρμογή από Ιούλιο και δυνατότητα αλλαγής χρονοδιαγραμμάτων 

Οι ανησυχίες που εκφράζει μερίδα πολιτών, ότι σε περιοχές της Κύπρου διεξάγονται 
δήθεν εργασίες εγκατάστασης κεραίων ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς (5G), είναι 
αβάσιμες, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, προσθέτοντας 
ότι ουδεμία άδεια έχει παραχωρηθεί προς οιανδήποτε εταιρεία. 
Σε γραπτή δήλωση του Προέδρου αναφέρεται ότι αποκορύφωμα υπήρξε η εγκλη-
ματική ενέργεια εις βάρος κεραίων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου που είχε 
ως αποτέλεσμα να αποκοπεί η παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και να τεθεί 
σε κίνδυνο η ζωή, η υγεία ευπαθών ομάδων, αλλά και γενικότερα η ομαλή ζωή των 
πολιτών. 
«Προς τερματισμό της σπερμολογίας και των ψευδών ειδήσεων, που δυστυχώς κά-
ποιοι ασυνείδητοι καλλιεργούν» ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δηλώνει με τον πλέον 
κατηγορηματικό ότι ουδεμία άδεια έχει παραχωρηθεί προς οιανδήποτε εταιρεία για 
εγκατάσταση ή χρήση κεραίων ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς (5G) και ως εκ τούτου 
είναι ψευδείς και αβάσιμοι οι ισχυρισμοί πως διεξάγεται οποιαδήποτε εργασία για 
εγκατάσταση ανάλογων συστημάτων. 
«Οι μόνες εργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι η συντήρηση και αναβάθμιση των 
υφιστάμενων δικτύων για αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών, λόγων των μέ-
τρων που έχουν ληφθεί» προσθέτει. 
Λέει τέλος ότι η απόφαση για εγκατάσταση του δικτύου 5G θα ληφθεί με βάση τις 
επιστημονικές και μόνον, απόψεις, τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις συστάσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Πρόεδρος για 5G: Αβάσιμες οι ανησυχίες
Παιδεία

«Όταν τα μέτρα λήξουν και 
επανέλθουμε στην κανονικό-
τητα, θα πρέπει όλοι μαζί, να 
αξιοποιήσουμε την εμπειρία 
που έχει αποκτηθεί και να ορ-
γανώσουμε με συνέπεια και 
συνοχή τα μελλοντικά μας βή-
ματα», είπε ο Υπουργός Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας 
Πρόδρομος Προδρόμου, σε 
παρέμβαση του στη 2η άτυπη 
τηλεδιάσκεψη Υπουργών Παι-
δείας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, την οποία συγκάλεσε η 
Κροατική Προεδρία. 
 Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Παιδείας, της τη-
λεδιάσκεψης προήδρευσε η 
Υπουργός Επιστημών και 
Παιδείας της Κροατίας, Prof. 
Blazenka Divjak, και σε αυτήν 
συμμετείχαν οι αρμόδιοι 
Υπουργοί των χωρών μελών 
της ΕΕ, της Ελβετίας, της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας 
και η Επίτροπος Καινοτομίας, 
Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαί-
δευσης και Νεολαίας, Mariya 
Gabriel. 
   Σκοπός της τηλεδιάσκεψης 
ήταν η συνέχεια της συζήτη-
σης και η ανταλλαγή από-
ψεων σε σχέση με τις πιο ση-
μαντικές προκλήσεις που 
έχουν να διαχειριστούν τα εκ-
παιδευτικά συστήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, ως 
συνέπεια της επιδημίας του 
κορωνοϊού. 
  Επιπλέον, αναφέρθηκαν σε 
τρόπους διαχείρισης του καί-
ριου ζητήματος της αξιολόγη-
σης και των τελικών εξετά-
σεων καθώς και της 
επαρκούς ολοκλήρωσης του 
σχολικού έτους. 
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Επίθεση τουρκικού ΥΠΕΞ σε Αθήνα  
με φόντο το προσφυγικό

Προσφυγικό

Εγκώμιο Μπιλ Γκέιτς για την πρωτοβουλία «Greece From Home»
«Greece From Home»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης μίλησε ως πονηρός πολιτευτής
Σκληρή κριτική κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο διάγγελμα του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη. 
Στην ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει: «Το  
διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη δεν ήταν για την πανδημία αλλά για 
να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν μίλησε ως ηγέτης 
μιας χώρας σε κρίση, αλλά ως πονηρός πολιτευτής σε προεκλογική 
περίοδο, που διαστρεβλώνει και υπόσχεται. Ήταν ένα μείγμα υπο-
κρισίας, αυταρέσκειας και αλαζονείας. Ανακάλυψε τώρα την ανάγκη 
για ένα νέο ΕΣΥ, ο άνθρωπος που μέχρι χθες ήθελε να το αποτε-
λειώσει για να εξυπηρετήσει τους ιδιώτες της υγείας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι: 
«Μας είπε ότι έκανε σε πέντε εβδομάδες όσα δεν έγιναν σε δεκαε-
τίες, όταν επι τέσσερα χρόνια μας λοιδορούσε ως κρατιστές που 
προχωρήσαμε σε 19.500 προσλήψεις για να κρατηθούν όρθια τα 
νοσομομεία, και ενώ ακόμη παραμένουν παγωμένοι οι 4.000 διο-
ρισμοί που προκήρυξε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχουν ακόμη αναλάβει 
υπηρεσία οι μόλις 2.000 που εκτάκτως εξήγγειλε για την κρίση. 

Μας είπε για δήθεν παροχές σε εργαζόμενους, την ώρα που πολ-

λές χιλιάδες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, 

είναι σε αναστολή και επί ξύλου κρεμάμενοι. Και από τους οποίους 

βεβαίως έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ανεχτεί αύριο "αλόγιστα 

αιτήματα και άσκοπη σπατάλη". 

Επίσης, ξαναθυμήθηκε την αγαπημένη των κυβερνήσεων της δε-

ξιάς δημιουργική λογιστική, λέγοντας πως η κυβέρνησή του έχει 

διαθέσει 14 δις για τη κρίση, ενώ είναι ουραγός σε όλη την Ευρώπη 

με λιγότερο από 2% του ΑΕΠ σε δημοσιονομική επέκταση.» 

Η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: 
«Κάθε πολίτης όμως ξέρει ότι η αλήθεια δεν έχει σχέση με όσα 

διαστρεβλώνει και υπόσχεται ο κ. Μητσοτάκης. Και με την αλήθεια 

θα πρέπει να αναμετρηθεί στηρίζοντας τη κοινωνία και την οικο-

νομία τώρα, πριν να είναι πολύ αργά και κατρακυλήσει ο τόπος 

μας σε μια νέα οδυνηρή κρίση με αποκλειστικά δική του ευθύνη.»

Ένώ τα κρούσματα στην Ελλάδα έχουν φτάσει τα 
2.170 και οι θανάτοι είναι 103, η πλειοψηφία των 
πολιτών έχει συμμορφωθεί με τα περιοριστικά μέ-
τρα λόγω κορωνοϊού, σημείωσε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας για την κα-
τάσταση στη χώρα σε συνέντευξή του, αλλά και 
για τη φύλαξη των συνόρων με αφορμή τις προ-
κλήσεις της Τουρκίας.  Όπως είπε ο υπουργός, οι 
πολίτες έχουν κατανοήσει την κρισιμότητα και την 
σκοπιμότητα των περιοριστικών μέτρων. «Όπως 
είπε εδώ και και τρεις εβδομάδες ισχύουν τα πε-
ριοριστικά μέτρα, και στα λιμάνια και ταξιδεύουν 

μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι άλλα και αυτούς, όπως 
ανέφερε, "τους προτρέπουμε να μην πηγαίνουν 
στα νησιά».  
Σχετικά με τα όσα συνέβησαν σε εκκλησίες τις τε-
λευταίες ημέρες ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι αυτή 
την περίοδο κρίνεται η υπευθυνότητα μας και όχι η 
πίστη μας και σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να χαλάσουμε ότι φτιάξαμε μέχρι σήμερα.  
Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της Τουρκίας και τις 
πληροφορίες ότι συγκεντρώνει μετανάστες στα 
τουρκικά παράλια, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι χάρη  
στην άμεση επέμβαση του στρατού προστατεύσαμε 

τα σύνορα μας με μεγάλη αποφασιστικότητα και 
συνεχίζει να το κάνει χωρίς κανέναν εφησυχασμό. 
Ο υπουργός Ναυτιλίας σημείωσε ότι οι Ένοπλες 
Δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα και γι' αυτό έχουμε περιορίσει τις μετα-
ναστευτικές ροές. 
Ο καθηγητής λοιμωξιολογίας και εκπρόσωπος του 
υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, εμφανί-
στηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για τον ρυθμό με-
τάδοσης του ιού στην Ελλάδα, ωστόσο, τόνισε πως 
δεν είναι ακόμη ώρα να αρθούν τα αυστηρά μέτρα.

Πλακιωτάκης: Προστατεύουμε τα σύνορα μας με μεγάλη αποφασιστικότητα

Ως μια λαμπρή πρωτοβουλία χαρακτήρισε το πρότζεκτ 
του ΕΟΤ «Greece From Home», ο Μπιλ Γκέιτς σε πρό-
σφατη συνέντευξή του μιλώντας για το πώς ο κορωνοϊός 
θα αλλάξει την ζωή μας για πάντα και το πώς μπορεί κά-
ποιος να βοηθήσει την πληττόμενη από την πανδημία 
επιχείρησή του. 
Ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος και ιδρυτής της Μi-
crosoft, απάντησε μέσω LinkedIn σε ερωτήσεις για τον 
νέο κορωνοϊό, κάνοντας αναφορές στην επόμενη μέρα 
και το πώς εκτιμά ότι η ζωή θα αλλάξει τα επόμενα χρό-
νια. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρθηκε στην πλατ-
φόρμα αυτή που στόχος της είναι να βοηθήσει ανθρώπους 
από όλο τον κόσμο, που τώρα είναι υποχρεωμένοι να πα-

ραμείνουν σπίτι τους, να μείνουν σε επαφή με τον ελληνικό 
πολιτισμό και την κουλτούρα μας, να εξερευνήσουν τις 
ομορφιές της χώρας μας και να ενισχύσουν τις ψηφιακές 
τους δεξιότητες. 
«Ας δούμε τον τομέα του τουρισμού. Ο τουριστικός κλάδος 
είναι σίγουρα ένας από τους κλάδους που έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία. Αλλά ίσως μπορείτε να 
μάθετε από το «Ελλάδα από το σπίτι» (#Greecefrom-
home), μια λαμπρή πρωτοβουλία του Εθνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, σε συνεργασία με την Google». 
«Αυτή η ιστοσελίδα βασίζεται στην αρχή του μάρκετινγκ 
περιεχομένου: στη χρήση εξαιρετικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο για τη δημιουργία σχέσης με δυνητικούς πελάτες. 
Μέσω βίντεο στο YouTube και άλλου περιεχομένου, οι 
δημιουργοί δίνουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, να βιώ-
σουν όμορφα φυσικά τοπία, να κάνουν περιηγήσεις ή να 
επισκεφθούν εστιατόρια - όλα ψηφιακά», είπε ο Γκέιτς. 
Ένα από τα βίντεο που μπορεί να παρακολουθήσει κανείς 
στην πλατφόρμα Greecefromhome 
«Αν το κάνετε σωστά, το περιεχόμενό σας ενδέχεται να 
είναι σε θέση να φέρει έσοδα μέσω διαφημίσεων ή πωλή-
σεων προϊόντων. Είναι ένας τρόπος να διατηρείτε επαφή 
με το ακροατήριό σας έως ότου είναι πρόθυμοι (και ικανοί) 
να ταξιδέψουν ξανά. Ακόμα κι αν η επιχείρησή σας δεν 
ανήκει σε μία από αυτές τις βιομηχανίες, ελπίζουμε ότι 
αυτό θα γεννήσει κάποιες ιδέες. Το κλειδί είναι να ανακα-
τευθύνετε τις προσπάθειές σας και να χρησιμοποιείτε το 
χρόνο σας με σύνεση. Επειδή είναι πιθανόν αυτή η κατά-
σταση να ήρθε για να μείνει. Οσο ταχύτερα προσαρμόζε-
στε σε αυτό το δεδομένο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθα-
νότητα της επιχείρησής σας να επιβιώσει και ενδεχομένως 
να ευδοκιμήσει», πρόσθεσε o Μπιλ Γκέιτς.

 Νέα επίθεση στην Αθήνα εξαπέλυσε η 
Αγκυρα  με φόντο το μεταναστευτικό και 
αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Με-
τανάστευσης, Νότη Μηταράκη πως η 
«Άγκυρα δεν εφαρμόζει την συμφωνία της 
18ης Μαρτίου με πρόσχημα τον κορω-
νοϊό». «Προτείνουμε στην Ελλάδα να λά-
βει μέτρα πριν προκύψει κάποια ανθρώ-
πινη συμφορά στους καταυλισμούς λόγω 
της επιδημίας και να επιδείξει σεβασμό 
στη ζωή και την υγεία των προσφύγων-
μεταναστών». 
Στην ανακοίνωση του τουρκικό ΥΠΕΞ ανα-
φέρει ότι οι μεταναστευτικές ροές προς 
την Ευρώπη έχουν μειωθεί κατά 92%, 
εξαιτίας της συμμόρφωσης της Άγκυρας 
στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν 
από τη συμφωνία της 18ης Μαρτίου.  
Μάλιστα,  σύμφωνα με την Τουρκία, η ΕΕ 
είναι εκείνη που δεν εκπληρώνει τις δικές 
της υποχρεώσεις, ενώ μέχρι σήμερα, 

έχουν επιστρέψει στα τουρκικά εδάφη 
2.139 μετανάστες από την Ελλάδα. «Η 
Ελλάδα, κατά παράβαση των συμφωνιών 
της ΕΕ και των διεθνών της υποχρεώ-
σεων, δεν δέχεται νέες αιτήσεις και προ-
σπαθεί να στέλνει τους αιτούντες άσυλο 
στη χώρα μας, παραβιάζοντας τη συμφω-
νία της 18ης Μαρτίου», συνεχίζει το τουρ-
κικό ΥΠΕΞ, και προσθέτει πως οι συγκε-
κριμένες δράσεις, έχουν μπει στο 
στόχαστρο της κριτικής πολλών διεθνών 
οργανισμών. Τέλος, η πρόταση του εκ-
προσώπου του τουρκικού υπουργείου 
Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, προς την Ελ-
λάδα, είναι να λάβει τα επείγοντα μέτρα 
που απαιτούνται ώστε να αποτραπεί η αν-
θρωπιστική καταστροφή στις δομές φιλο-
ξενίας μεταναστών και προσφύγων λόγω 
της επιδημίας και καλεί τη χώρα μας να 
σεβαστεί το δικαίωμα των προσφύγων 
στη ζωή και την υγεία.
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Ο Τραμπ αναστέλλει τη χρηματοδότηση του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας

  Γάλλοι διαστημικοί επιστή-
μονες χρησιμοποιούν την 
εμπειρία του lockdown λόγω 
COVID-19 ως πείραμα προ-
σομοίωσης για το πώς θα εί-
ναι η παραμονή σε ένα δια-
στημόπλοιο στη διάρκεια μιας 
αποστολής στον Άρη. 
 Βέβαια, δεν πρόκειται για 
επακριβή προσομοίωση μίας 
διαστημικής πτήσης: δεν πε-
ριλαμβάνονται εργασίες στο 
διάστημα, όπως η λήψη δει-
γμάτων από την επιφάνεια 
ενός πλανήτη, χρησιμοποι-
ώντας ένα σεληνιακό όχημα 
(rover), ενώ και οι μαθητές 
μπορούν να ξεφύγουν από το 
εικονικό διαστημικό ταξίδι 
τους για μία καθημερινή μετα-
κίνηση. 
  Αντ' αυτού, μπορούν να υλο-
ποιήσουν άλλα καθήκοντα 
μέσω υπολογιστή, όπως τεστ 
μνήμης, ή νοητικής ευελιξίας.     
 Επίσης, τηρούν καθημερινά 
ημερολόγιο και κάθε πέντε 
ημέρες πρέπει να συμπληρώ-
νουν ένα ειδικό ερωτηματολό-
γιο. 
  Τα «πειραματόζωα» στο πεί-
ραμα αυτό είναι 60 φοιτητές, 
που έχουν περιορισθεί στους 
κοιτώνες τους στη πόλη της 
Τουλούζης (νότια) σε συνθή-
κες που δεν απέχουν πολύ 
από εκείνες που μπορεί να 
βιώσει κάποιος σε μια μακρά 
διαστημική αποστολή.

Η καραντίνα γίνεται 
πείραμα 

ΣτΕ: Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει  
να καθοδηγούν τις αποφάσεις για την υγεία 

Κορωνοϊός ΗΠΑ Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευρώπης

Έπειτα από δύο ημέρες που διαπιστωνόταν πτω-
τική τάση, οι ΗΠΑ κατέγραψαν την Τρίτη νέο θλι-
βερό ρεκόρ, με πάνω από 2.200 επιπλέον θανά-
τους εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού 
μέσα σε 24 ώρες, τον πιο βαρύ απολογισμό που 
έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα σε οποιαδήποτε 
χώρα του κόσμου, δείχνουν τα δεδομένα που συ-
γκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. 
Ο Τραμπ αναστέλλει τη χρηματοδότηση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
«Σήμερα, διατάσσω την αναστολή της χρηματο-
δότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για 
όσο θα διενεργείται έρευνα για να εξεταστεί ο ρό-
λος του ΠΟΫ στην κακή διαχείριση και στη συ-
γκάλυψη της εξάπλωσης του κορονοϊού», είπε ο 
Τραμπ κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέ-
ντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό 
Οίκο την περασμένη Τρίτη μαζί με το κλιμάκιο 
που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας. «Ο κόσμος έλαβε πολλές ψευδείς πλη-
ροφορίες για τη μετάδοση και τη θνητότητα» της 
ασθένειας COVID-19, που προκαλεί ο κορονοϊός, 
πρόσθεσε ο Τραμπ, καταφερόμενος επί μακρόν 
εναντίον αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ. 
Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του 
SARS-CoV-2 έφθασε έτσι τα 25.757 στη χώρα. 
Το Σαββατοκύριακο, οι ΗΠΑ έγιναν η χώρα του 
κόσμου που θρηνεί τα περισσότερα θύματα εξαι-
τίας της πανδημίας του κορωνοϊού, με τον απο-
λογισμό να γίνεται βαρύτερος από αυτούς στην 
Ιταλία (πάνω από 21.000 νεκροί), στην Ισπανία 
(πάνω από 18.000) και στη Γαλλία (πάνω από 
17.500), κράτη πάντως με πολύ μικρότερους πλη-
θυσμούς. 

Από τα τέλη Μαρτίου, οι ΗΠΑ είναι επίσης η χώρα 
του κόσμου με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων. Τη Δευτέρα ξεπεράστηκε 
το όριο των 600.000 διαγνωσμένων μολύνσεων 
από τον SARS-CoV-2. Έχουν γίνει περίπου 3 
εκατομμύρια διαγνωστικές εξετάσεις στη χώρα. 
Επίκεντρο της επιδημίας στην αμερικανική επι-
κράτεια συνεχίζει να είναι η Νέα Υόρκη, όπου πά-
ντως μοιάζουν να επαληθεύονται οι εκτιμήσεις 
περί επιβράδυνσης της εξάπλωσης: οι εισαγωγές 
στα νοσοκομεία σημειώνουν πτώση. 
Για «αχτίδες φωτός» μίλησε την Τρίτη στην κα-
θημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί μαζί 
με το κλιμάκιο που σύστησε για την αντιμετώπιση 
της κρίσης ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ. Η πρόβλεψη για τον αριθμό των νεκρών 
στις ΗΠΑ, κατά το μοντέλο στο οποίο γίνονται 
αναφορές συχνότερα (του Institute for Health Met-
rics and Evaluation, ή IHME) και το οποίο λαμ-
βάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε 
η κατάσταση στην Κίνα και στην Ευρώπη, είναι 
πως θα ανέλθουν γύρω στους 70.000 σε αυτό το 
πρώτο κύμα της πανδημίας. 
Η πόλη της Νέας Υόρκης πρόσθεσε 3.778 «πι-
θανούς» θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-
19 στον επίσημο απολογισμό, που ανήλθε έτσι 
σε 10.367 νεκρούς. 
Η πόλη της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι πρό-
σθεσε 3.778 θανάτους που «πιθανόν» οφείλονταν 
στην ασθένεια COVID-19, που προκαλεί ο νέος 
κορωνοϊός, στον επίσημο απολογισμό των θυμά-
των στην οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ, ο 
οποίος αυξήθηκε έτσι στους 10.367 νεκρούς. 
Οι «πιθανοί» θάνατοι λόγω της COVID-19 αφο-
ρούν ανθρώπους που ουδέποτε διαγνώστηκε πως 
μολύνθηκαν από τον SARS-CoV-2, αλλά στα πι-
στοποιητικά θανάτου τους αναφέρεται ως αιτία «η 
COVID-19 ή παρόμοια» ασθένεια, κατά τον ορισμό 
των υγειονομικών αρχών της Νέας Υόρκης. 
Ο νέος απολογισμός σημαίνει πως περίπου ένας 
κάτοικος στους χίλιους έχει πεθάνει αφότου η 
πανδημία άρχισε να πλήττει την πόλη. 
Το χάσμα οφείλεται, εξήγησε, στο γεγονός ότι 
πολλοί από τους ανθρώπους που πεθαίνουν στα 
σπίτια τους δεν συμπεριλαμβάνονται στον επί-
σημο κατάλογο των θυμάτων, παρότι το πιθανό-
τερο είναι πως είχαν πράγματι μολυνθεί. 
Τα νεότερα δεδομένα πάντως ωθούν τις αρχές 
της πόλης να μιλούν για σταδιακή εξομάλυνση 
της καμπύλης της επιδημίας, καθώς οι εισαγωγές 
στα νοσοκομεία μειώνονται.

H Επιτροπή Βιοηθικής του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης, με δήλωσή της που δημοσιεύθηκε την 
Tρίτη, αναφορικά με τον COVID-19, υπενθυμίζει 
ότι οι θεμελιώδεις αρχές, που βασίζονται στον 
σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να καθο-
δηγούν τις ιατρικές αποφάσεις και πρακτικές στο 
πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης. 
«Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βρί-
σκονται κάτω από ακραία πίεση και ο αυξανόμε-
νος αριθμός σοβαρών περιπτώσεων εγείρει ση-
μαντικές ηθικές προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες και οι αρμόδιες 
αρχές στην υγειονομική περίθαλψη των ασθενών. 
Οι δύσκολες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται 
σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο σε ένα πλαίσιο 
αβεβαιοτήτων και περιορισμένων πόρων, που 
μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους αν-
θρώπους», αναφέρεται. 
Προστίθεται ότι η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του 
Οβιέδο), που είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό 
μέσο σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό, παρέ-
χει ένα μοναδικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός πλαισίου 
διαχείρισης κρίσεων έκτακτης ανάγκης και υγείας, 
σε κλινικούς και ερευνητικούς τομείς. 
Με βάση τη Σύμβαση, η Επιτροπή Βιοηθικής 

υπενθυμίζει ορισμένες νομικές αρχές όπως ότι η 
πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως 
σε περιβάλλον περιορισμένων πόρων, θα πρέπει 
να είναι ισότιμη και να καθοδηγείται από ιατρικά 
κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι με καθοδή-
γηση από ιατρικά κριτήρια, οι πιο ευάλωτοι άν-
θρωποι, όπως άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένα 
άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες, δεν είναι θύ-
ματα διακρίσεων. 
Επίσης αναφέρεται ότι η συλλογή και η επεξερ-
γασία δεδομένων σχετικών με την υγεία, που 
είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση του 
COVID-19, πρέπει να υπόκεινται σε ειδικούς προ-
στατευτικούς όρους. 
Ακόμα οι περιορισμοί στην άσκηση των δικαιω-
μάτων πρέπει να προβλέπονται από το νόμο και 
να αποσκοπούν στην προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένης της δημό-
σιας υγείας . 
Ειδικοί όροι μπορεί να ισχύουν για ορισμένες κλι-
νικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές 
που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας στο 
πλαίσιο της κρίσης COVID-19. 
Αναφέρεται ακόμα ότι θα πρέπει να προστατεύο-
νται τα δικαιώματα των ατόμων που συμμετέχουν 
σε έρευνες που στοχεύουν στην ανάπτυξη κα-
τάλληλων θεραπευτικών και προληπτικών μέ-
τρων (το πρόσθετο πρωτόκολλο της σύμβασης 
του Oviedo για τη βιοϊατρική έρευνα καθορίζει τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί 
έρευνα σε ανθρώπους σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης). 
Τέλος, αναφέρεται ότι η Επιτροπή Βιοηθικής θα 
διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και θα 
αναλύσει τις δεοντολογικές προκλήσεις που προ-
έκυψαν κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία 
αυτή, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δρά-
σης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις τεχνο-
λογίες στη βιοϊατρική (2020-2025) και με βάση 
το νομικό σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αναπτύχθηκε 
γύρω από τη Σύμβαση του Οβιέδο.

Στοιχεία για την παράδοση ιατρικού εξοπλισμού σε χώρες της ΕΕ 
Νέα στοιχεία σχετικά με την παράδοση ιατρικού εξο-
πλισμού σε χώρες της ΕΕ για την καταπολέμηση του 
COVID19, ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν. 
Συγκεκριμένα, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Πρό-
εδρος  αναφέρει ότι "ο COVID19 έχει πλήξει όλες τις 
χώρες της ΕΕ, έχει ασκήσει πίεση σε όλα τα συστήματα 
υγείας μας" και "ορισμένες χώρες, ιδίως η Ιταλία και η 
Ισπανία, έχουν πληγεί νωρίτερα και πολύ πιο σκληρά 
από άλλες". "Η υποστήριξη από την ΕΕ και από τα 
άλλα κράτη μέλη είναι ζωτικής σημασίας για να τις βοη-
θήσει να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Η ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη μας μπορεί να σώσει ζωές. Αυτό που χρει-
άζονται περισσότερο τα νοσοκομεία σε αυτές τις χώρες 
είναι συσκευές αναπνευστικής υποστήριξης", σημει-
ώνει. "Είμαι ευγνώμων στη Δανία που θα στείλει δύο 
συσκευές και μια κινητή νοσοκομειακή μονάδα στην 
Ιταλία", τονίζει η Πρόεδρος και σημειώνει ότι "αυτό συμ-
βαίνει λίγες μέρες μετά την ανάπτυξη ομάδων Ευρω-
παίων γιατρών και νοσοκόμων από τη Ρουμανία και 

τη Νορβηγία στην Ιταλία μέσω του Μηχανισμού Πολι-

τικής Προστασίας της ΕΕ", ενώ αναμένεται περαιτέρω 

υποστήριξη". 

Υπενθυμίζει ότι "δημιουργούμε ένα στρατηγικό αποθε-

ματικό συσκευών αναπνευστικής υποστήριξης για να 

τους στείλουμε στις χώρες που τις χρειάζονται περισ-

σότερο. Η Ρουμανία προσφέρθηκε να είναι η πρώτη 

χώρα που φιλοξένησε αυτό το αποθεματικό της ΕΕ", 

ανακοίνωσε η Πρόεδρος. 

"Οι πρώτες 150 συσκευές, που πληρώνονται από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ, είναι στην παραγωγή και θα 

αποσταλούν αμέσως στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη 

ανάγκη. Αγοράζουμε μαζί, μέσω κοινών προμηθειών, 

αναπνευστήρες, καθώς και προστατευτικό εξοπλισμό 

όπως μάσκες. Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση 

είμαστε ισχυρότεροι μαζί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση", 

καταλήγει.

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για μία συντονισμένη άρση των περιο-
ριστικών μέτρων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη.  
Άνοιγμα εκ νέου των συνόρων, προστα-
σία των ηλικιωμένων, εφαρμογές παρα-
κολούθησης, είναι μεταξύ των όσων ανα-
φέρονται στο έγγραφο που περιήλθε 
στην κατοχή του Πρακτορείου.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει συ-
στάσεις προς τα κράτη μέλη, χωρίς να 
δίνει ένα χρονοδιάγραμμα, ενώ αρκετές 
χώρες, χάρη στην επιβράδυνση της εξά-

πλωσης του ιού, έχουν λάβει ή ετοιμά-
ζονται να λάβουν μέτρα για μια επι-
στροφή στην κανονικότητα. 
Με σκοπό τον τερματισμό των μέτρων 
απομόνωσης, η Επιτροπή τονίζει ιδίως 
τη σημασία των εφαρμογών κινητών τη-
λεφώνων για ανίχνευση, οι οποίες «μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διακοπή των 
αλυσίδων μετάδοσης της μόλυνσης γρη-
γορότερα και αποτελεσματικότερα από 
ό,τι τα μέτρα του περιορισμού». 
Η Κομισιόν συνιστά μια «σταδιακή» 
άρση των μέτρων περιορισμού και οι 

ηλικιωμένοι και όσοι πάσχουν από χρό-
νιες ασθένειες να προστατευτούν «για 
μεγαλύτερο διάστημα». 
Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που αποφα-
σίστηκαν από τις διάφορες χώρες, ορι-
σμένες από τις οποίες έχουν κηρύξει κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης, «πρέπει 
σταδιακά να αντικατασταθούν από πιο 
στοχευμένες παρεμβάσεις», για να δια-
σφαλιστεί ο σεβασμός της δημοκρατίας. 
Η άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύ-
νορα της ΕΕ πρέπει να γίνει με συντονι-
σμένο τρόπο και το εκ νέου άνοιγμα των 

εξωτερικών συνόρων, το κλείσιμο των 
οποίων πρέπει να παραταθεί έως τις 15 
Μαΐου, πρέπει να γίνει σε ένα δεύτερο 
βήμα. 
Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι «ολόκλη-
ρος ο πληθυσμός δεν πρέπει να επι-
στρέψει στον τόπο εργασίας τους ταυ-
τόχρονα» και ότι «η τηλεργασία πρέπει 
να συνεχίσει να ενθαρρύνεται». Όσον 
αφορά τα σχολεία, ανέφερε τη δυνατό-
τητα προσαρμογής των ωρών γευμάτων 
και του μειωμένου αριθμού τάξεων.

Κορωνοϊός: H Κομισιόν παρουσιάζει το σχέδιό της για συντονισμένη άρση του lockdown 



Με το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέ-
μου, αλλά περισσότερο με την εισβολή της φασι-
στικής Ιταλίας στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 
1940, οι Βρετανοί αποικιοκράτες χαλάρωσαν τα 
καταπιεστικά μέτρα που είχαν επιβάλει στον κυ-
πριακό λαό  (περιβόητη Παλμεροκρατία 1931-
1940) ως απάντηση στον ξεσηκωμό των Ελληνο-
κυπρίων στις 11 Οκτωβρίου 1931 με αξίωση την 
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.  
Πάνω από 30,000 Κύπριοι, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία Ελληνοκύπριοι, κατατάχθηκαν στο 
βρετανικό στρατό για να πολεμήσουν στο πλευρό 
των Μεγάλων Συμμάχων. 
Ο ίδιος ο Τσώρτσιλ Πρωθυπουργός της Βρετανίας 
υποσχέθηκε στους Κύπριους την ελευθερία τους. 
Μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 
το 1945 οι βρετανοί αποικιοκράτες "ξέχασαν" την 
υπόσχεσή τους και αρνήθηκαν να παραχωρήσουν  
το Δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης στον κυπριακό λαό.  
1945-1955 έντονος ο αντιαποικιακός αγώνας του 
κυπριακού λαού με αίτημα την Αυτοδιάθεση-
Ένωση και για κατάκτηση πολιτικών ελευθεριών 
για όλους τους Κύπριους πολίτες. 
Οι Τουρκοκύπριοι δεν είδαν αρνητικά το Ενωτικό 
Δημοψήφισμα που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 
1950. 
Πιο έντονος ο αντιαποικιακός αγώνας των Ελλη-
νοκυπρίων την περίοδο 1955-59. 

Την 1 Απριλίου 1955, η ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση 
Κυπρίων Αγωνιστών),που είχε συγκροτηθεί από 
εφήβους, ως επί το πλείστον αγροτόπαιδα και μα-
θητές του Γυμνασίου, οι οποίοι ανήκαν σε εκκλη-
σιαστικές οργανώσεις και συνδέσμους συντηρητι-
κών κατευθύνσεων, ξεκίνησε ιδιότυπη μορφή 
ένοπλου αγώνα με επικεφαλής τον συνταγματάρχη 
εν αποστρατεία Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Πολιτικός 
αρχηγός της ΕΟΚΑ ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος.  
Δυσμενείς οι συνθήκες, ο συσχετισμός δυνάμεων 
και οι συντυχίες για την ΕΟΚΑ. Η γεωγραφία, το 
μέγεθος της Κύπρου, η μη ύπαρξη  ενδοχώρας, η 
μη ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών εφεδρειών 
κ.ά. περιόρισαν τη δράση της ΕΟΚΑ,σχεδόν όλες 
τις επιχειρήσεις της σε δολιοφθορές και σε παρε-
νοχλήσεις. Ελάχιστες οι μάχες,οι κατά μέτωπο συ-
γκρούσεις της ΕΟΚΑ με τις υπέρμετρες βρετανικές 
στρατιωτικές δυνάμεις.   Στον πολιτικό τομέα τα 
πράγματα δεν ήταν καλύτερα. 
Στο εσωτερικό μέτωπο, η ηγεσία της ΕΟΚΑ 
αγνόησε την ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων και δεν 
ήθελε το ΑΚΕΛ το μεγαλύτερο κυπριακό κόμμα να 
έχει την οποιαδήποτε ανάμειξη στον αγώνα. 
Στο εξωτερικό μέτωπο η Ελλάδα διστακτική και η 
Τουρκία έτοιμη για συμμαχία με τη Βρετανία για 
να πάρει μεγάλο μοιράσι! Και οι τρεις αυτές χώρες 
ανήκαν στο ΝΑΤΟ επικεφαλής του οποίου ήταν οι 
ΗΠΑ . 
Η ΕΟΚΑ είχε την υποστήριξη της πλειοψηφίας των 
Ελληνοκυπρίων. Πίστεψαν ότι ο αγώνας της  
ΕΟΚΑ θα έφερνε την απελευθέρωση και την  
Ένωση.  
Τα δεδομένα που περιέγραψα πιο πάνω έδειχναν 
ότι τα πράγματα  προς άλλη κατεύθυνση θα 
όδευαν.  
Χωρίς να εγκαταλείπω την προσπάθειά μου να 
είμαι διαλεκτικός και αντικειμενικός πάντα μέσα 
στα πλαίσια των συγκεκριμένων ιστορικών συν-
θηκών και γεγονότων, κάθε φορά που γράφω για 
την ΕΟΚΑ στο μυαλό μου στις σκέψεις μου έρχεται 
ο αξεπέραστος ανθρωπιστής ήρωας Κυριάκος Μά-
τσης από το Παλαιχώρι που άφησε την τελευταία 

του πνοή στο κατεχόμενο σή-
μερα χωριό μου Δίκωμο.  
Με πίστη στον αγώνα για την 
αποτίναξη του βρετανικού  
αποικιακού ζυγού και την 
Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα, έφηβοι της ΕΟΚΑ 
θυσίασαν ό,τι πολυτιμότερο 
είχαν, την ίδια τη ζωή τους, 
γράφοντας ξεχωριστή, φω-
τεινή σελίδα στη σύγχρονη 
Ιστορία της Κύπρου. 
Το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού) 
ένα μαζικό κόμμα ριζοσπαστικών κατευθύνσεων 
με εργατοαγροτική βάση, αγωνιστική δράση και 
κατακτησεις σε όλα τα επίπεδα, το οποίο εκπρο-
σωπούσε το ένα τρίτο του κυπριακού λαού, περι-
λαμβανομένων Τουρκοκυπρίων, διαφώνησε με την 
τακτική της ιδιότυπης μορφής ένοπλου αγώνα που 
επέλεξε η ηγεσία της ΕΟΚΑ, που όπως ανέφερα 
παραπάνω στις πλείστες περιπτώσεις  δεν ξεπερ-
νούσε   δολιοφθορές και παρενοχλήσεις του  βρε-
τανικού αποικιοκρατικού στρατού, όχι όμως με το 
στόχο της Ένωσης. Υποστήριξε μια άλλη μορφή 
αγώνα που ελάμβανε υπόψη όλα τα δεδομένα. 
Υποστήριξε την τακτική μιας  ενιαιομετωπικής μα-
ζικής πολιτικής δράσης σ'ένα κοινό αγώνα που 
στους στόχους του θα είχε  και τα συμφέροντα 

των Τουρκοκυπρίων οι οποίοι  αποτελούσαν το 
18% του λαού μας. 
Παρόλο που μέλη του εξοντώθηκαν με διαταγές 
του Γρίβα, επειδή υποστήριζαν την τακτική του μα-
ζικού πολιτικού αγώνα, το ΑΚΕΛ δεν απάντησε με 
αντίποινα για να μην παίξει το παιχνίδι των βρετα-
νών αποικιοκρατών, οι οποίοι κάθε φορά που τα 
έβρισκαν σκούρα με τους αποικιακούς 
λαούς,εφάρμοζαν το "διαίρει και βασίλευε". 
Παράλληλα με την δράση της ΕΟΚΑ, που δεν ήταν 
μόνο ένοπλη με την έννοια που της έδωσα, το 
ΑΚΕΛ ανέπτυξε αντιαποικιακή δράση. Διαδηλώ-
σεις, απεργίες κ.ά. διατηρώντας μάλιστα και κά-
ποια επαφή ακόμα και διάλογο με τον πολιτικό αρ-
χηγό της ΕΟΚΑ, Μακάριο.  
Οι βρετανοί αποικιοκράτες εκμεταλλεύτηκαν μια 
σειρά αδυναμίες του κυπριακού εσωτερικού με-
τώπου και τις εξωτερικές συγκυρίες και οδήγησαν 
τον κυπριακό λαό πρώτα σε αδιέξοδα και στη συ-
νέχεια "χειροπόδαρα" στις Συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου. 
Απαράδεκτοι όροι και περιορισμοί των Συμφωνιών 
ακρωτηρίασαν την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Πρώτα 
και κύρια σποκλείστηκε η Ένωση που ήταν  ο στό-
χος του αγώνα. 
Στην περίπτωση των Κυπρίων το  αναφαίρετο και 
αναγνωρισμένο με διεθνείς συνθήκες Δικαίωμα 
της Αυτοδιάθεσης θάφτηκε. 
Με τη "Συνθήκη Εγγυήσεως" παραχωρήθηκε το 
δικαίωμα σε Βρετανία, Ελλάδα και Τουρκία να 
επεμβαίνουν στην Κύπρο από κοινού ή μονομε-
ρώς. Ωστόσο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. 
Παράνομη η τουρκική εισβολή αφού δεν ζητήθηκε 
η έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  
Παραχωρήθηκε στη Βρετανία το δικαίωμα να δια-
τηρεί κυρίαρχες  στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο 
καθώς και άλλα δικαιώματα. Έφυγε ο κατακτητής 
αλλά έμεινε μερικώς.  
Ακόμα παραχωρήθηκε στις ΗΠΑ το δικαίωμα να 
διατηρούν ραδιοσταθμούς  στην Κύπρο... για να 
ψυχαγωγούν τους ακροατές τους! 
Θα συνεχίσω από εδώ που έμεινα μια άλλη φορά.
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Πειθαρχεία και ΟΧΙ Ανοησία 

του 
Βασίλη Κωστή 

1 Απριλίου 1955
Δεν μπορώ να πω  ότι μου αρέσει να μένω σπίτι 

όλη μέρα, αν και ο σκοπός είναι μπορώ να πω 

ιερός,  διότι όχι μόνο προφυλάσσομαι από τον 

ιό, αλλά δεν κυκλοφορώ διότι πιστεύω πώς όταν 

κυκλοφορούμε βοηθούμε τον COVID- 19 να κυ-

κλοφορεί. 

Δεν θέλω να ζήσω τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής 

μου γνωρίζοντας ότι ίσως να ήμουν εγώ υπεύθυ-

νος για το θάνατο κάποιου αφού κυκλοφόρησα 

κάπου που ήταν και το άλλο πρόσωπο παρών.   

Δεν έχω τον ιό ούτε και θέλω κανένα άλλο  

πρόσωπο να τον πάρει. Για  αυτό το λόγο μένω 

σπίτι για να έχω την συνείδηση μου καθαρή. 

Έστω και μία μικρή απροσεξία μπορεί να βοηθή-

σει τον ιό να βρει κάποιο πρόσωπο. Να έχω αγ-

γίξει κάπου χωρίς να το θέλω και το πήρε ο άλλος 

από το αντικείμενο που άγγιξα. Είτε  φοράω γά-

ντια είτε όχι, αφού ο ιός κολλάει για ώρες αν όχι 

μέρες. 

Είμαι στην ομάδα αυτών που πιστεύουν ότι μέ-

νοντας σπίτι βοηθώ στη προσπάθεια να νικηθεί 

ο COVID-19. Λέγω ομάδα διότι η προσπάθεια 

είναι και πρέπει να  συνεχίσει να είναι και να πα-

ραμείνει ενεργή, να εργασθούμε όλοι ομαδικώς  

και θα το τονίσω ακόμη μία φορά ότι κανένας, μα 

κανένας δεν εξαιρείτε από αυτόν τον τρόπο προ-

σέγγισης. 

Εάν πράγματι θέλουμε να νικήσουμε τον ιόν  

αυτόν και δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που δεν 

θέλει να εξαφανισθεί αυτός ο ιός που μαστιγώνει 

την ανθρωπότητα κάθε λεπτό και ώρα κάθε μέρα  

και μήνα. Ας προσπαθήσουμε να μην λέμε και 

χρόνο. Τότε ας ενταχθούμε όλοι σε αυτήν την 

ομάδα και  με λίγη προσπάθεια τότε θα νικήσουμε 

με ενότητα και ομαδική προσπάθεια το  

μέλλον της ανθρωπότητας. 

Ομαδική Προσπάθεια και Ενότητα  

Αυτή η προσπάθεια εναντίον στον COVID-19  εί-

ναι ένας συνεχής αγώνας ενότητας με  μια ομα-

δική εκστρατεία στο να ακολουθούμε τις οδηγίες 

των ειδικών και  της Κυβέρνησης των τοπικών 

αρχών που κάνουν ένα υπεράνθρωπο αγώνα  να 

βοηθήσουν όσον ποιο πολλούς μπορούν και  ας 

δείξουμε  σεβάσμιο προς αυτούς και ας ακολου-

θήσουμε  τις οδηγίες που μας δίνουν κατά δια-

στήματα  διότι αυτός είναι ένας αγώνας που χρει-

άζεται να βαδίσουμε σαν μία ενωμένη ομάδα.                       

Κατανόηση  και υπομονή για να νικήσουμε   

Δεν είναι καιρός για παλικαριές η για μαγκιές διότι 

ο Κορωνοϊός όπως έχει αποδειχθεί χιλιάδες και 

μυριάδες φορές δεν αστειεύεται.  Με  

υπευθυνότητά και σοβαρότητα   όλοι μαζί  

μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις δύσκολες αυ-

τές μέρες η και μήνες, αλλά είναι για το καλό 

όλων μας.   

Πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες   γύρω 

από την   επίσκεψή μας και συμπεριφορά μας 

στα δημόσια πάρκα   ας σταματήσουμε από 

τώρα,    αφού οδηγίες είναι αναρτημένες σε κάθε 

είσοδο, κάθε πάρκου. Μην αγγίζετε τα παιχνίδια 

η τα μηχανήματα γυμναστικής,  να μην κάθεστε 

στα  παγκάκια. Το μόνο που επιτρέπετε είναι το 

περπάτημα και τρέξιμο. Δυστυχώς μερικοί ανε-

γκέφαλοι κάνουν σούβλες έρχονται είκοσι άτομα 

μαζί και δεν κρατούν τα δυόμισι μέτρα απόσταση, 

και διερωτάται κανείς σε ποιο πλανήτη ζούνε, αυ-

τού του είδους πλάσματα ή εάν έχουν ίχνος πο-

λιτισμού. 

Δεν απολογούμαι για τις κάπως προκλητικές λέ-

ξεις που χρησιμοποιώ διότι δεν είναι καιρός  για 

να ανεχθεί κανείς τέτοια συμπεριφορά, σε τέτοι-

ους καιρούς που αντιμετωπίζουμε την μεγαλύτερη 

κρίση  που γνώρισε η ανθρωπότητα για τα τε-

λευταία χρόνια 100  από to Spanish Flu. Δεν 

γνωρίζω τέλος πάντων εάν υπάρχει γλώσσα η 

μήνυμα ποιο δυνατό από αυτό που στέλνουν οι 

ειδικοί και επαναλαμβάνετε κάθε ώρα και λεπτό.  

Τραγικές και Συνταρακτικές αποκαλύψεις  

Τις δραματικές δηλώσεις  που έδωσε ο κος  

Δημητρίου, Διευθυντής του Demetriou and  

English, στην Παροικιακή αξίζει να τις λάβουμε 

υπόψη στο πως διαβιώνει η Παροικία και όλοι 

όσοι έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα.     

Χρειάζεται προσοχή και αμεροληψία  

Το δημαρχείο Εnfield έχει τους εθελοντές και τους 

υπαλλήλους, τους  Δημοτικούς Συμβούλους που 

όλοι έχουν όχι μόνο περάσει το τεστ του ιού,   

αλλά κατέχουν ένα κα-

θαρό ποινικό μητρώο, χω-

ρίς παρελθόν είτε  σε παι-

δεραστίας είτε σε 

κακοποίηση γηραιών ατό-

μων. (αφού  κάθε δύο 

χρόνια διεξάγονται έρευ-

νες από την κεντρική 

αστυνομία σε όλους τους 

δημοσίου υπαλλήλους που 

έρχονται σε επαφή με παιδιά η ηλικιωμένους).  

Για αυτόν τον λόγο πάντοτε υπενθυμίζω να μην 

εμπιστευθούν  κανένα εκτός άτομα του δημαρ-

χείου. 

Δεν λέω ότι όλοι οι άλλοι  είναι ακατάλληλοι, αλλά 

για να επισημάνω τι ακριβώς συμβαίνει όσον 

αφορά  τα δημαρχεία σε αυτόν τον τομέα.        

Ιατροί, Νοσοκόμες Εθελοντές  

Την Μεγάλη Πέμπτη ας κάνουμε  μία προσευχή 

για τους ακούραστους αυτούς ιατρούς,   

νοσοκόμες,  εθελοντές που εργάζονται νυχθημε-

ρόν για να σώσουν ζωές και ταχεία ανάρρωση 

σε όλους τους ασθενείς και υπομονή σε όλες τις 

πενθούσες οικογένειες που έχασαν συγγενείς η 

και φίλους. Το γνωρίζω ότι σήμερα Μεγάλη Πέ-

μπτη  ίσως να παρακολουθήσουμε την ακολουθία 

των Παθών  του Κυρίου μέσον  τηλεοράσεως η 

ράδιου αλλά ας μην ξεχάσου στις 8.00 μ.μ.  όπως 

κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα να βγούμε όπως πάντα 

στις εξώπορτες να χειροκροτήσουμε τους ιατρούς 

και νοσοκόμες αφού όλη η χώρα την ίδια ώρα θα 

είναι στις εξώπορτες  να χειροκροτούν  ως δείγμα 

αναγνώρισης στο δύσκολο τους έργο. 

Ζήσε και επίτρεψε σε άλλους να ζήσουν.    

Μένουμε Σπίτι 

Live and Let  Others Live Stay Home  

Στα αλήθεια πόσο θα ήθελα να γράψω για άλλα 

θέματα, και εύχομαι να έρθει εκείνη η ημέρα  

σύντομα. Προς το παρών όμως είμαι μέλος της 

ομάδας   που μένει σπίτι γιατί θέλω να ζήσω για 

να γράψω και για άλλα θέματα.  Ζήσε και  

επίτρεψε σε άλλους να ζήσουν.  Μείνε Σπίτι σου  

Για τους κατοίκους του Enfield το τηλέφωνο για 

πληροφορείς είναι το 020 3821 1966 . Οι γραμμές 

είναι ανοικτές από τις 9.30 π.μ. μέχρι τις 4.30 μ.μ 

και τα Σάββατα από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις  

Εάν χρειάζεστε βοήθεια η θέλετε να εργασθείτε 

ως εθελοντές παρακαλώ επισκεφθείτε το την  

ιστοσελίδα στο https://new.enfield.gov.uk/…/your-
…/enfield-stands-together/ 
Εάν επιθειμίετε να εισφέρετε οικονομική βοήθεια 

αυτές γίνονται δεχτές στο JustGiving 
https://www.justgiving.com/crowdfun…/enfield-
stands-together.

του  
Γιώργου Α.Σάββα

Ο  Βουλευτής Enfield Southgate  Πά-
μπος Χαραλάμπους βοηθά στο Δημαρ-
χείο Enfield για την διανομή τροφίμων  
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Της Έλισσας Ξενοφώντος 

Ο
ι μέρες που περνάει η αν-
θρωπότητα σήμερα, βάζει 
τον καθένα μας σε περισυλ-

λογή αλλά και σε αυτοκριτική. Φυ-
σικά για όσους διαθέτουν συνείδηση 
και σίγουρα όσους δεν είναι νάρκισ-
σοι!  Τελικά τι είναι η ζωή; Τι είναι ο 

θάνατος; Όλοι περαστικοί είμαστε από τον πλανήτη 
Γη. Άλλοι θα ζήσουν περισσότερα κι άλλοι λιγότερα 
χρόνια. Ποιος αποφασίζει γι΄αυτό; Η μοίρα; Οι πρά-
ξεις μας; Άγνωστο! Θα εγκαταλείψουμε τον πλανήτη 
κάποια στιγμή κι ακόμη θα διερωτόμαστε… «Ποιος 
έχει προδιαγράψει την διαμονής μας εδώ;» Και στο 
τέλος της ημέρας, τι έγινε, αν δεν πάρουμε απάντηση;  
Πώς άραγε, αυτές τις μέρες, βλέπει το άτομο τη ζωή 
του να προχωρά μέσα στην απομόνωση; «Ζήσε το 
σήμερα σαν να είναι η τελευταία σου μέρα!» Αυτό 
πρέπει να κάνουμε!   Κάνε πράγματα που θέλεις 
εσύ, αλλά παράλληλα σεβάσου  τον διπλανό σου, 
τον συνάνθρωπό σου. Εκτίμησε το γεγονός ότι ζεις, 
χωρίς να έχεις σκοτώσει κάποιον άλλο.  Ζήσε σαν 
παιδί, αλλά αγάπα και τον κόσμο γύρω σου… 
Διαβάζουμε και ακούμε καθημερινά τις ειδήσεις στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης! Ζούμε σε απομόνωση 
και διερωτόμαστε: «Τι έφταιξε; ποιος έφταιξε; και κα-
ταλήγουμε στο σημείο… μηδέν». Όλοι,  πλούσιοι και 
φτωχοί, διάσημοι και άσημοι, μορφωμένοι και μη,  
γέροι και νέοι, όλοι, ζυγίζουμε… το ίδιο. Κάτω από 
την απειλή της ασθένειας αυτής, είμαστε ίσοι.  Όλοι 
έχουμε ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να προσβλη-

θούμε από τον  κορωνοϊό. Όλοι είμαστε υποψήφια 
θύματα.  
Έρχονται και οι στιγμές που προσπαθούμε κι εμείς 
οι ίδιοι, όχι μόνο να επαναλάβουμε αυτά που ακού-
σαμε ή διαβάσαμε, αλλά και να πούμε τη δική μας 
θεωρία: «Ο Θεός είδε την αδικία, την αμαρτία, την 
διαφθορά, την κακία, το μίσος, τον φθόνο και δεν 
ξέρω και τι άλλο, και αγανάκτησε... Το σύμπαν ανα-
στατώθηκε και επαναστάτησε! Άρχισε να εκδικείται 
αυτούς που του χάλασαν την ισορροπία, τη γαλήνη 
και την ηρεμία του». 
Κι εγώ επιμένω να βρω τη δική μου θεωρία για να 
δικαιολογήσω αυτά που συμβαίνουν …τα τόσα ανέλ-
πιστα!  Ο ιός μεταδίδεται με … διαφορετικούς τρό-
πους  και ιδιαίτερα με το φτάρνισμα! Η  σκέψη μου 
πάει σε κάτι που διάβασα παλιά.  Αντώνη Σαμαράκη! 
Στα διηγήματά του, στο βιβλίο του «Η κόντρα»… εύ-
κολο να αναγνωρίσει κάποιος σε ποιο διήγημα ακρι-
βώς : «Και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου». Ο τίτλος 
του έργου προέρχεται από την Αποκάλυψη του 
Ιωάννη, στην οποία προφητεύεται μια μεγάλη κατα-
στροφή που πρόκειται να διαλύσει τη γη. 
Ο Σαμαράκης, στο συγκεκριμένο διήγημα περιγράφει 
την καταστροφή αυτή, ως τον  τρίτο παγκόσμιο πυ-
ρηνικό πόλεμο που θα ξεσπάσει στη γη στις ‘7:37:05’ 
στις 30 Ιανουαρίου του 1999. (Τι σημασία έχει η λά-
θος ημερομηνία;)  Οι αιτίες αυτής της καταστροφής 
ποικίλουν: είτε το ‘μεθύσι’ όσων παρακολουθούσαν 
από τα ραντάρ είτε ένα φτάρνισμα είτε, απλούστερα, 
ένα ανθρώπινο λάθος. Απότοκος της παραπάνω 
ενέργειας θα είναι ο αφανισμός της ανθρωπότητας 

καθώς « δεν έμεινε τίποτα- δηλαδή, ΤΙΠΟΤΑ». Ο 
νέος πόλεμος είχε ήδη ξεκινήσει με την χρήση των 
όπλων. (Βιολογικών θα έλεγα για να δικαιολογήσω 
την άποψή μου). Πολλών ειδών όπλα: πύραυλοι, 
βόμβες, χημικά, διαστημικά, ηλεκτρονικά και ψυχο-
λογικά που μπορούσαν να οδηγήσουν την ανθρω-
πότητα σε μαζική καταστροφή. Το πυρηνικό ολο-
καύτωμα θα έφερνε τη συντέλεια της ανθρωπότητας. 
Έτσι,  στις σκέψεις και στις ψυχές των ηρώων του 
Σαμαράκη, κυριαρχούσε ο φόβος. Ο φόβος και η 
πεποίθηση πως ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο 
(οποιονδήποτε πόλεμο βιολογικό ή χημικό κλπ) ήταν 
μια μάταιη προσπάθεια, έκαναν τους ανθρώπους 
να σταματήσουν να ελπίζουν και να παραδοθούν. 
Τα λόγια του αφηγητή πλημμυρίζουν από απαισιο-
δοξία και αρνητισμό, ενώ φανερή γίνεται και η ανη-
συχία του αφηγητή για τον πόλεμο και τις συνέπειες 
του. Ο άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται και οδηγείται 
στη φθορά μέσα από δικές του άβουλες πράξεις. 
«Όπλα δαιμονικά, που θα μπορούσαν να καταστρέ-
ψουν τη Γη πενήντα φορές -βέβαια, δεν χρειάστηκε 
παρά μία φορά να την καταστρέψουν». Ο Σαμαρά-
κης επικρίνει την ανθρώπινη συμπεριφορά, γίνεται 
καυστικός και ειρωνικός, καθώς ακόμη και μία  μόνο 
προσπάθεια καταστροφής του πλανήτη από πυρη-
νικά ή άλλα όπλα αρκεί. Τη φρίκη του πολέμου κα-
τάφερε να σταματήσει η φωνή ενός παιδιού λέγοντας 
«καλημέρα». Η ηχώ έκανε τη μικρή αυτή λέξη να 
ακουστεί δυνατά και παρατεταμένα. Ο ήλιος εξε-
πλάγη και δεν πίστευε στο άκουσμα της φωνής. Η 
φωνή του παιδιού αποτελεί τη μοναδική ζωντανή 
απόδειξη ζωής πάνω στη Γη.  
Εδώ και το σχόλιο μου: Ευτυχείς, τρισευτυχείς όσοι 
έχουμε δίπλα μας τα παιδιά μας σε αυτές τις δύσκο-
λες στιγμές. Αυτή κι αν είναι ευτυχία και χαρά, στή-
ριξη, υποστήριξη, παρέα, οικογένεια! Όλα τα άλλα 
άσχετα, ανούσια, χαζά!   
Το διήγημα αυτό του Σαμαράκη ‘Και ήνοιξε το φρέαρ 
της αβύσσου’ αρχίζει και τελειώνει με ένα φτάρνι-
σμα. 
Και συνεχίζω με τον συνδυασμό και παραλληλισμό: 
Το φτάρνισμα εκείνου που έχει το χέρι του πάνω 
από το κουμπί για την εκτόξευση της πυρηνικής βόμ-
βας (;), προκαλεί την καταστροφή, δηλ. ένα τυχαίο 
και γελοίο γεγονός. Το εύρημα του συγγραφέα μετα-
στρέφει την πλοκή και προκαλεί την έκπληξη στον 
αναγνώστη, καθώς η Γη τελικά δεν καταστρέφεται 
και όλη η παραπάνω περιγραφή αποτελεί έναν 
εφιάλτη, ένα κακό όνειρο που φτάνει στο τέλος του. 
Ο άνθρωπος φταρνίζεται και ξυπνά από το όνειρο. 
Και πραγματικά χαίρεται γιατί όλες οι φοβίες του, δεν 
αποτελούσαν ένα πραγματικό σενάριο. Απλά ήταν 

ένα όνειρο! 
Το μήνυμα του κειμένου είναι αντιπολεμικό. Για τον 
αφηγητή τα παιδιά, αποτελούν την ελπίδα του μέλ-
λοντος, τη χαρά της ζωής και την επίτευξη της ειρή-
νης. Ενώ ετοιμάζεται για την εργασία του, ακούει τα 
παιδιά να περνούν για να πάνε στο σχολείο, βγαίνει 
στο μπαλκόνι και εκφράζει την αγάπη του σε αυτά. 
«Όσο υπάρχετε εσείς, παιδιά, υπάρχει ελπίδα. Ο 
κόσμος δεν θα τιναχτεί στον αέρα από την παρα-
φροσύνη του πυρηνικού πολέμου. Όσο υπάρχετε 
εσείς, παιδιά, υπάρχει η ελπίδα πως η ειρήνη θα κυ-
ριαρχήσει στη Γη για παντοτινά». Τα λόγια του μετα-
φέρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ελπίδας και ανθρω-
πιάς, το οποίο ενσαρκώνεται από τις φωνές των 
μικρών παιδιών. «Η τελευταία λέξη που προσφωνεί 
στα παιδιά είναι η λέξη «καλημέρα». Με αυτή τη 
μικρή και γεμάτη νόημα λέξη, το όνειρό του από 
εφιάλτης εξελίχθηκε σε χαρμόσυνη και ελπιδοφόρα 
είδηση. Σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, ένα ελπιδο-
φόρο μήνυμα που μόνο οι νέες γενιές μπορούν να 
εξασφαλίσουν. Τα παιδιά και πάλι κρατούν στα χέρια 
τους το μέλλον και μπορούν να φέρουν την παντοτινή 
ειρήνη. «...ύστερα από τον απόλυτο πόνο και παρα-
λογισμό έρχεται η αναγέννηση μέσα από την προ-
σωπική θυσία. Μόνο που στην περίπτωση του Σα-
μαράκη η ελπίδα δεν εναπόκειται σε ένα Σωτήρα – 
Θεό που θα φωτίσει τον άνθρωπο, αλλά στον ίδιο 
τον άνθρωπο, ο οποίος θα αφυπνιστεί και θα αντι-
μετωπίσει κριτικά και ανθρωπιστικά την αδικία του 
κόσμου που τον περιβάλλει». 
Αυτό το διήγημα θυμήθηκα και στάθηκα στο «φτάρ-
νισμα» του ατόμου που ήτανε μπροστά στα στους 
πίνακες που ρύθμιζαν τα πυρηνικά όπλα. Και κατά 
λάθος, με το φτάρνισμά του, πατάει το κουμπί που 
φέρνει την καταστροφή του κόσμου. Την καταστροφή 
του πλανήτη, τον τρίτον Παγκόσμιο πόλεμο. Με το 
φτάρνισμα, μεταδίδεται και ο ιός αυτός…Τι σημασία 
έχουν οι λάθος ημερομηνίες του Α. Σαμαράκη;  Τελικά 
πολλοί ήσαν προφήτες αλλά κανείς μας δεν τους 
πήρε σοβαρά. Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι πρό-
βλεψαν την σημερινή κατάσταση αλλά κανείς μας 
δεν τους πίστεψε.  
Ας κάνουμε λοιπόν την αυτοκριτική μας. Δεν μπορεί 
ο άνθρωπος να έχει καταστρέψει το περιβάλλον στο 
οποίο  ζει και αποτελεί το σπίτι του με απόβλητα, 
πυρκαγιές, τεχνολογίες, και ο πλανήτης Γη να μένει 
άπρακτος. Έχει αγανακτήσει, σήκωσε κεφάλι. «Έως 
εδώ και μη παρέκει»! και δεν χρειάζεται να αναφερθώ 
σε αξίες και αρχές! Καλύτερα να το αφήσω έως εδώ! 

«ΚΑΙ ΗΝΟΙΞΕ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ»

             του  Αντρέα Γρηγορίου 

Τ
ην περασμένη εβδομάδα 
είχαμε την 
Παγκόσμια Μέρα Δημόσιας 

Υγείας. Ένεκα της Πανδημίας 
του κορωνοϊού, ο καταιγισμός με 
ανακοινώσεις και διακηρύξεις για 
την σημασία στήριξης και ενί-
σχυσης του τομέα ανεπανάλη-

πτος και ο αναντικατάστατος ρόλος του Δημό-
σιου Συστήματος Υγείας και των 
Επαγγελματιών Υγείας αδιαμφισβήτητος.  
Ακόμα και από αυτούς που θα  έπρεπε τουλάχι-
στον να τις αποφεύγουν. 
Και δεν πάμε μακριά. . . Μένουμε Ευρώπη! Την 
Ε.Ε. που ζήτησε 63 φορές από τα μέλη της να 
μειώσουν τις δαπάνες στην Υγεία (2011-2018)! 
Ήταν το 2ο πιο πιεστικό ζήτημα που τέθηκε (105 
φορές ζήτησε επέκταση του ορίου συνταξιοδό-

τησης). Γιατί για την Ε.Ε. η δημόσια υγεία είναι 
ακόμα ένα πεδίο εμπορικής δραστηριότητάς. Και 
για αυτό η συνταγή παραμένει η ίδια. Διάλυση 
Δημόσιου Τομέα – Αποκρατικοποιήσεις – Ιδιωτι-
κοποιήσεις. Θυσία η υγεία του Λαού. Κέρδη για 
τις Ασφαλιστικές, τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία και της 
Επιχειρήσεις που πήραν τις ιδιωτικοποιημένες 
υπηρεσίες υγείας. 
Στην Ε.Ε., όπου η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωτα-
θλήτρια την περίοδο 2009-2018, με 8,7% απο-
κοπές από τις δαπάνες υγείας  κάθε χρόνο. Όπου 
η Ιταλία σε 10 χρόνια απέκοψε 37 δις, 70,000 
κλίνες και έκλεισε 359 τμήματα νοσοκομείων. 
Όπου η Γαλλία από το 2013 περιέκοψε 17,000 
επαγγελματίες υγείας και από το 2014 μείωσε 21 
δις από τα Κοινωνικά Επιδόματα & Υγεία. Όπου 
στην Ισπανία ο χρόνος αναμονής για χειρουργική 
επέμβαση ανάγκασε την Διεθνή Αμνηστία σε πα-
ρέμβαση. Όπου η Βρετανία βρίσκετε με σχεδόν 
160,000 κλίνες λιγότερες σε σχέση με το 1980(!), 
και όπου την περίοδο 2011-2013 κόπηκαν 10,3 
δις και το σχέδιο 2016-2020 στόχευε μείωση 22 
δις και συρρίκνωση κατά 20%. 
 Όπου η Κύπρος παλεύει για 2 δεκαετίες να στή-
σει Σύστημα Υγείας ( Η μόνη που δεν έχει εντός 
ΕΕ), με τις Εταιρίες Ασφαλειών Υγεία να πα-
λεύουν χέρι – χέρι με τους πολιτικούς τους εκ-
προσώπους για να αλλοιώσουν την φιλοσοφία 
του ΓΕΣΥ σε πολυασφαλιστικό, με την κυβέρνηση 
να έχει αποκόψει πέραν των 500 εκατομμυρίων 
από την Υγεία.  
Την Ε.Ε. όπου ο πρόεδρος του Top Science 
Funding Agency, Mauro Ferrari, παραιτείται τρο-
μερά απογοητευμένος από την ανταπόκριση της 
ΕΕ στην κρίση του κορωνοϊού, την ώρα -που 
όπως δηλώνει- ακριβώς που θα έπρεπε να δίνο-
νται τα μέσα στους επιστήμονες για να παλέψουν 
την Πανδημία με φάρμακα, εμβόλια και διαγνώ-
σεις.  
Την Μεγάλη και Τρανή Ε.Ε. που πασκίζει ακόμα 

να βρει «τρόπο» να δείξει την αλληλεγγύη της,   
με τα κράτη μέλη να δίνουν μοναχικά των αγώνα 
τους στον βαθμό που το καθένα μπορεί, χωρίς 
μάλιστα να λείπουν οι πισώπλατες μαχαιριές στην 
μάχη για εξασφάλιση αναλώσιμων.  Έμπρακτη 
βοήθεια σε αναλώσιμα φτάνει τελικώς μόνο από 
το οικονομικό-πολιτικό “Αντίπαλο Στρατόπεδο” 
Κίνας και Ρωσίας, ενώ γιατροί φτάνουν από την 
“υποανάπτυκτη και τριτοκοσμική” Κούβα. 
Βρισκόμαστε σε «ΠΟΛΕΜΟ»! Ναι, βρισκόμαστε 
σε πόλεμο αλλά όχι όλοι. Σε διάταξη μάχης βρί-
σκονται οι απλοί πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι άνερ-
γοι, οι συνταξιούχοι. Δεν έχω δει ακόμα σε ποιο 
Στρατιωτικό Σώμα Μάχης έχουν ενταχθεί οι με-
γάλες ιδιωτικές εταιρίες. Δεν μας ενημέρωσε κά-
ποιος ποια Θανάσιμη Αποστολή – Ειδικών Δυ-
νάμεων έχει αναλάβει το τραπεζικό σύστημα. 
Έχω μόνο διαβάσει για απειλές απολύσεων αν 
δεν υπάρξουν κέρδη στις επιχειρήσεις και την 
ζωτική συστημική σημασία το τραπεζικό σύστημα 
να βγει αλώβητο. 
Είναι η ώρα της ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ! Ναι, θα 
πειθαρχήσουμε και θα περιορίσουμε την εξά-
πλωση. Ναι, θα κλειδωθούμε σπίτι. Δεν θα δούμε 
δικούς μας και παιδιά. Κόσμος φεύγει από αυτό 
τον κόσμο μόνος. Γυναίκες θα δίνουν ζωή μόνες. 
Απλά δεν αρκεί!  “Δεν έχω την απαίτηση τα κράτη 
να ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν τέτοια Πανδη-
μία αλλά” . . Αν κάθε κράτος ξεχωριστά και όλα 
μαζί δεν αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλο-
γεί δεν αρκεί τότε ο περιορισμός της εξάπλωσης. 
Η Υγεία είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ και όχι εμπό-
ρευμα. Είναι ξεκάθαρη ευθύνη του κράτους. 
Όπως ο γονιός έχει ευθύνη για το παιδί του. 
Όπως είναι για το Κράτος η Άμυνα και η Εξωτε-
ρική πολιτική, όπως θα έπρεπε  να είναι η Μόρ-
φωση, η Στέγη , η Δουλειά. Ακόμη πιο επάναγκες 
και σημαντικό σε συνθήκες οικονομικών και κοι-
νωνικών κρίσεων. Δεν είναι φυσιολογικό, και δεν 
πρέπει να είναι αποδεκτό το 2020, να υπάρχουν 

υλικοτεχνικές ελλείψεις, υποστελέχωση, ο δια-
χωρισμός σε ασφαλισμένους και μη. Όλοι έχουν 
δικαίωμα σε ποιοτική, δημόσια και δωρεάν υγεία. 
Τώρα επείγει τα κράτη να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους. Να θέσουν και να υλοποιήσουν κεντρικά 
σχεδιασμένο προγραμματισμό για την υγεία του 
λαού τους. Αναλώσιμα – Στελέχωση – Υποδομές 
αποτελούν κρατική ευθύνη!  Να υπάρξει διεθνής 
συνεργασία και στήριξη σε εμπορικό, οικονομικό, 
ερευνητικό και επιστημονικό επίπεδο (Αλληλεγ-
γύη - Χαιρετισμούς στην Ε.Ε.). Όπου το επιβάλλει 
ο σχεδιασμός οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
να επιτάσσονται από το κράτος στην υπηρεσία 
του συνόλου ( «Πόλεμο» έχουμε!) 
Και σε ατομικό επίπεδο . . . Το χειροκρότημα και 
τα πανό στήριξης στο Σύστημα Υγείας κάθε Πέ-
μπτη βράδυ στις 8 καλά είναι, αλλά δεν αρκούν 
(βλ. Βρετανία). Αν αρκούσαν θα κάναμε εμείς την 
νύχτα μέρα με ένα Pyro show που δεν ξανάγινε. 
Η Πανδημία δύσκολα μεν και με απώλειες ζωών, 
αλλά θα περάσει . . .Η επόμενη μέρα όμως θα 
μας βρει ξανά σε σύγκρουση.  
Οι ίδιες δυνάμεις που ακρωτηρίασαν, κεφαλο-
κλείδωσαν ή ξεπούλησαν τα συστήματα υγείας 
θα είναι ξανά εκεί στην υπηρεσία του κεφαλαίου, 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας. Για ακόμα 
μια φορά θα μπαίνει επιτακτικά το ερώτημα: 
Ποιος θα πληρώσει το κόστος της κρίσης; Ποιος 
θα πληρώσει τα κρατικά πακέτα στήριξης; Θα το 
πληρώσουν ξανά οι χαμηλόμισθοι με αποκοπές 
μισθών και φορολογίες ή θα κληθεί να συνεισφέ-
ρει ο πλούτος και τα κέρδη με φορολογία; Η σύ-
γκρουση θα είναι, ξανά, ξεκάθαρα ταξική. Όσο 
για την ατομική ευθύνη: Η επόμενη μέρα να μας 
βρει πιο αλληλέγγυους σε τοπικό και διεθνές επί-
πεδο. Πιο συνειδητοποιημένους αφού μάθαμε με 
τον δύσκολο τρόπο πως οι πολιτικές καθορίζουν 
την ίδια μας την ζωή. Πιο αποφασισμένους για 
οργανωμένη πάλη και αγώνα, για τα δίκαια μας, 
για το μέλλον που μας αξίζει. 

Η Δημόσια Υγεία και ο «Πόλεμος»
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• Life’s tragic irony is that we get old too soon 

and wise too late! 

• Tραγική ειρωνεία της ζωής! Γερνάμε γρή-

γορα- μορφωνόμεθα πολύ αργά! 

Ερμηνεία: 

Η προσωπική μας εμπειρία, μιλά από μόνη της 

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Μεγαλοδύναμε θεέ, του Σύμπαντος ο χτίστης, 

αυτές τες δύσκολες στιγμές πούναι γεμάτες με πληγές, 

μην μας εγκαταλείψεις! 

Ύψιστε Πολυεύσπλαχνε - πάλιν συγχώρεσέ μας, 

ξέρω πως αμαρτήσαμε-οι πλείστοι σε ξεχάσαμε, 

ευχή, προστάτευσέ μας! 

Από της Κίνας προιόν - Κορώνα Σουηδίας,  

που θέλουν την κατάλυση - πλανήτη την παράλειση, 

Μάστιγες κοινωνίας! 

ΣΥ ο θεράπων Ιατρός-ψυχών και των σωμάτων, 

τον κόσμο σου ελέησον, τάς ασθενίας Ίασον  

τον πόνον των πλασμάτων! 

Ν’άρθει γαλήνη εις την Γή- ρουτίνα στον πλανήτη, 

να βασιλέψουν τελικά - υγείας χρόνια αρμονικά 

στου καθενός το σπίτι! 

Με την ελπίδα ν’ακουστεί - στους ουρανούς ευχή μου,  

παράκληση και προσευχή- Ιατρική να φωτιστεί 

κάνε και σύ μαζί μου! 

Ίσως ακούσει ο Θεός, το χέρι του να βάλει,  

να μας λυτρώσει απ’τα δεσμά- ιών - αρρώστιων τα δεινά,  

τα βάσανα μας βγάζει!!! ΑΜΗΝ 

Σουηδο-Κινέζικος Ιός

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Άτιτλον με ψευδόνυμον
Τoυ Ανδρέα Κυριάκου

Είμαι μίτσής τζι αθώτητος μα πρέπει να τονίσω  

τους πιο δυνάμενους στρατούς μπορώ να τους νικήσω 

Να καταλάβουν οι τρανοί του κόσμου οι τυράνοι  

η δύναμή τους εν φελά όσον μεάλη τζιε νάνει 

Αφού τζιαι γιώ είμαι θνητός κάποτ’ εν να πεθάνω 

πρώτα εννα δώσω μάθημα στους τύρανους δαπάνω 

πλοία τζιε υποβρύχια ακόμα τζιε πυράυλους 

τούτα εν όπλα άχρηστα αφού τα έχουν τζι’άλλοι 

Αφού είμαι αθώρητος αόρατον λαλο΄ύν με ούλλοι οι άλλοι 

οι θκιαβασμένοι δηλαδή τζιαι οι τρανοί τυράνοι 

Πως θα τα καταφέρουσιν για να με πομπαρτίσουν  

για να χαρούσιν κάμποσον τζιαι θέμα να μεθύσουν 

Αφού όπως εξήγησα, κάποτ’εν να πεθάνω  

όι για πάντα δηλαδή γιατί εν ναξανάρτω 

Να φέρω ούσιμα μυαλά χωρίς κανένα σκάρτο 

να δώσω τους τύρρανους περκιμον τζιαι τους πείσω 

να γίνουν πλάσματα καλά τζι’ύστερα να τους ‘φήσω 

Η πιο μεγάλη δύναμη είναι ο νους τ’ αδρώπου 

αν ναιν καλόςκάμε καλά, τζι’ εν η χαραά του τόπου. 

Αν ναιν παττάλης, ίδια καταστροφή του τόπου 

Τούτον κοντά τους στέκεται, χαράν αν θέλουν νάχουν 

να καταστρέψουν τ’όπλα τους όπου χωσμένα τ’άχουν  

ΙΟΣ Α.Κ.ΚΑ

Να χάνεις την υπομονή σου σημαίνει να 
χάνεις τη μάχη.              
                     Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948, 
                                  Ινδός στοχαστής και ακτιβιστής

Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία - Mήνυμα για το Πάσχα
                      Αγαπητά μέλη της ομογένειας, 
 

Το φετινό Πάσχα θα είναι πολύ 
διαφορετικό, από τα προηγού-
μενα  αλλά όμως  εξίσου σημα-

ντικό, για όλους μας. Αντί να γιορ-
τάσουμε την Ανάσταση του 
Χριστού στις γεμάτες εκκλησίες 
και με  μεγάλα οικογενειακά τρα-

πέζια, θα γιορτάσουμε αναγκαστικά  
περιορισμένοι στα νοικοκυριά μας.   

                 Αν και αυτό, όπως καταλαμβαίνετε 
            είναι  δύσκολο, με αυτόν τον τρόπο, 
θα συμβάλουμε στη δική μας ασφάλεια, και την προστασία της ομο-
γένειας και προπάντων των ηρώων του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(NHS). 
Παρά την αόρατη και επικίνδυνη απειλή του κορωνοϊού που πλήττει 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την ανθρωπότητα στο σύνολό 
της, το Πασχαλινό μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού και της ανα-
νέωσης μπορεί να αποτελέσει το καθοδηγητικό μας φως σε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές. Ενώ οι καταστάσεις είναι σκληρές, απρόβλεπτες 
και ανησυχητικές, ειδικά όταν θρηνούμε αγαπημένα μέλη της ομογέ-
νειας μας, δεν  έχουμε  αμφιβολία ότι θα ξεπεράσουμε και  αυτή τη 
δοκιμασία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον 
μπροστά μας. 
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης.  

Είναι γιορτή αγάπης και  αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους 
μας, που προσφέρει  ελπίδα, πίστη και αισιοδοξία για να ξεπερά-
σουμε τις προκλήσεις που πιθανόν να αντιμετωπίζουμε. Η επιτυχής 
καταπολέμηση του κορωνοϊό, βασίζεται στην ανάληψη της συλλογικής 
ευθύνης και του ρόλου που καλούμαστε όλοι να διαδραματίσουμε. 
Με κατανόηση και αποφασιστικότητα η κοινωνία μας έδειξε συνοχή, 
καλή θέληση και τη καλοσύνη της τον τελευταίο μήνα. Όπως το φως 
ξαπλώνεται από  κερί σε κερί στην ανάσταση του Χριστού, έτσι και η 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία, η νεολαία της και μέλη της ομογένειας 
μας έχουν εξαπλωθεί ανάμεσα μας, βοηθώντας τους ευπαθείς συ-
μπατριώτες μας να ξεπεράσουν έστω για λίγο πιο άνετα αυτές τις 
δύσκολες  μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει  να ειπωθεί, είτε 
αυτό πρόκειται για τους εργαζόμενους στο φανταστικό μας  Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (NHS), την αστυνομία, τον στρατό, τους οδηγούς 
λεωφορείων και τρένων, τους εθελοντές της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ και άλ-
λων οργανώσεων που φροντίζουν τους ηλικιωμένους, ευάλωτους ή 
αυτούς που έχουν ανάγκη,  αλλά και όλους εσάς που βοηθάτε σημα-
ντικά με τον περιορισμό στα  σπίτια σας  για να σώσετε ζωές. 
Ευλογημένο και καλό Πάσχα για όλους 
Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά, πάντοτε με υγεία. 
 

Χρίστος Καραολής 
Πρόεδρος 

Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
 Ηνωμένου Βασιλείου

Τις ευχές της για Καλό Πάσχα 
προς τα μέλη της κυπριακής 
παροικίας και την πεποίθησή 
της ότι η πνευματική σημασία 
της Αγίας Μεγάλης Εβδομά-
δας και της Ανάστασης θα εί-
ναι και φέτος εξίσου δυνατή 
παρά τη δύσκολη συγκυρία για 
τη χώρα και τον κόσμο, εκφρά-
ζει σε μήνυμά της η φιλοκύ-
πρια βουλευτής βορείου Λον-
δίνου Τερέζα Βίλιερς. 
Η βουλευτής του κυβερνώντος 
Συντηρητικού Κόμματος ση-
μειώνει ότι η φετινή γιορτή του 
Πάσχα δε μοιάζει με καμία 
προηγούμενη και δηλώνει τη 

λύπη της που όπως και τόσοι 
Κύπριοι και άλλοι ορθόδοξοι 
πολίτες της Βρετανίας δε θα 
μπορέσει φέτος να παραστεί 
στις θείες λειτουργίες της Μεγά-
λης Παρασκευής και της Ανά-
στασης. 
«Ξέρω ότι οι σκηνές στο ναό 
της Αγίας Αικατερίνης (στην πε-
ριφέρειά μου) με εκατοντάδες 
ανθρώπους συγκεντρωμένους 
μέσα και έξω από την εκκλησία 
επαναλαμβάνονται σε πολλά 
μέρη όπου υπάρχει σημαντικός 
κυπριακός πληθυσμός. Πρόκει-
ται για εκδήλωση του πόσο δυ-
νατή είναι η ορθόδοξη πίστη 

εντός της ελληνοκυπριακής κοι-

νότητας, βοηθώντας την να εί-

ναι ενωμένη», αναφέρει στο μή-

νυμά της η κα Βίλιερς. 

Σημειώνει επίσης ότι για οικο-

γένειες που έχασαν δικούς τους 

ανθρώπους στην πανδημία θα 

είναι μια επώδυνη περίοδος, εκ-

φράζοντας τα βαθύτερα συλλυ-

πητήριά της. Προσθέτει τις ευ-

χές της σε εκείνους που 

αναγκαστικά θα περάσουν το 

Πάσχα μακριά από τις οικογέ-

νειές τους, ιδίως στους ηλικιω-

μένους γονείς και παππούδες.

Μήνυμα με ευχές για το ορθόδοξο Πάσχα από την Τερέζα Βίλιερς
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ΔΗΜΗΤΡΑ  ΣΟΥΛΙΩΤΗ
Εισαγωγή: 

Η
 τέχνη της χειροτεχνίας και των χειροποί-
ητων ειδών ένδυσης και αξεσουάρ, είναι 
πολύ παλιά αλλά  κρατάει μέχρι τις μέρες 

μας...! Για κάποιους σήμερα, είναι και ο μόνος 
τρόπος επιβίωσης,  σε μια εποχή ό,που τα πάντα 
πλέον κατασκευάζονται  με τη χρήση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, σε εποχές ό,που γίνονται όλα 
γρήγορα και μαζικά, από τα πιο μικρά, έως τα 
πιο μεγάλα... 
Βιογραφικό : 
Η Δήμητρα Σουλιώτη γεννήθηκε στην ορεινή 
Ελλάδα, στα πανέμορφα Γιάννενα.  Μετά τη βα-
σική της εκπαίδευση στην Ελλάδα, μετέβη στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έκανε τις Ανώτερες και 
Ανώτατες σπουδές της και όπου έζησε για 16 
χρόνια. Σπούδασε Public Health Nutrition και In-
ternational Medical Spa Wellness Management.  
Έχει αποκτήσει MSc (master) και στις δύο ειδι-
κότητές της (Επιστημονικού Διαιτολόγου και 
IMSWM).                                                                                                                                                                 
Έχασε τους γονείς της πολύ νωρίς. Tον τελευ-
ταίο καιρό, βρίσκεται στην Ελλάδα για να συ-
μπαρασταθεί στον μικρότερο από τα τρία της 
αδέλφια, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
υγείας. 
Με τη χειροτεχνία ασχολείται από μικρό παιδί. 
Φτιάχνει καταπληκτικές  χειροποίητες τσάντες, 
μοναδικές στο είδος τους με πολύ μεράκι και δε-
ξιοτεχνία...! Aυτή είναι σήμερα και η μόνη της 
επαγγελματική απασχόληση και το μόνο μέσο 
επιβίωσης της... 
Συνέντευξη: 
1. Δήμητρα, πότε ξεκίνησες να δημιουργείς 
χειροποίητες τσάντες και πώς; 
Ξεκίνησα να φτιάχνω επαγγελματικά τις αγαπη-
μένες μου χειροποίητες τσάντες,  πριν από 4 
περίπου χρόνια, στην Ελλάδα.  Στην Ελλάδα 
τής βαθιάς οικονομικής κρίσης δεν μπορούσαν  
οι πτυχιούχοι-κάτοχοι Πανεπιστημιακών Διακρί-
σεων και Διπλωματούχοι, να βρούν δουλειά και 
ιδιαίτερα στην ειδικότητα τους. Και άν έβρισκαν, 
θα ήταν κάποια δουλειά με μισθό φτώχειας,  

μέχρι 350 ευρώ το μήνα. Ένα μισθό που δεν θα 
μπορούσε να καλύψει ούτε το λογαριασμό του 
ρεύματος τους. 
2. Υπήρχε και άλλος χειροτέχνης στην οικο-
γένεια σου; 
Μόνο η γιαγιά μου που μού έμαθε και την τέχνη 
ήταν χειροτέχνης στην οικογένεια μου. Πρόκει-
ται για επίπονη , χρο-
νοβόρα και πολύ 
κουραστική δουλειά. 
3. Πόσα χρόνια ζείς 
και δημιουργείς στο 
Λονδίνο; 
Ζούσα 16 χρόνια στο 
Ην. Βασίλειο, το οποίο 
υπεραγαπώ και ό,που 
θα ήθελα να επι-
στρέψω μια μέρα. 
Αναγκάστηκα να επι-
στρέψω στην Ελλάδα, 
για να συμπαρασταθώ 
στον πολυαγαπημένο 
μου, μικρότερο 
αδελφό, ψυχικά και 
υλικά γιατί ήταν καρκι-
νοπαθής. 
4. Από πού κατάγε-
σαι; 
Κατάγομαι από την 
ορεινή περιοχή της 
Ελλάδας, τα όμορφα 
Γιάννενα. Ως γνωστόν 
δεν είναι γόνιμη η πε-
ριοχή ό,που γεννήθηκα 
και μεγάλωσα αλλά 
έχει τη δική της μαγεία. 
5. Πόση στήριξη βρή-
κες από την οικογέ-
νεια και το φιλικό σου περιβάλλον στην 
εξάσκηση του επαγγέλματος του χειροτέχνη 
και πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι ως επάγ-
γελμα; 
Δυστυχώς δεν βρήκα καμμία στήριξη διότι οι άν-

θρωποι αυτοί, οι χειροτέχνες,  πρέπει να δου-
λεύουν σκληρά για να επιβιώσουν.  Γι αυτό και 
θα προτιμούσαν μία μόνιμη και μισθωτή απα-
σχόληση από κάποιον εργοδότη, για να υπάρ-
χουν και πληρωμένα ασφάλιστρα και όχι να 
καταβάλλονται και αυτά από τον εργαζόμενο.  
Επίσης στην Ελλάδα, το οικονομικό στάτους,  

δεν επιτρέπει 
στους κατοίκους να 
αγοράζουν χειρο-
ποίητα είδη που 
είναι πιο ακριβά 
αλλά φθηνότερα 
προιόντα, κυρίως 
κινεζικής προέλευ-
σης. 
6. Πόσο καλά και 
σε ποιά ηλικία 
σού δίδαξε τη χει-
ροτεχνία η γιαγιά 
σου; 
Άρχισα να μαθαίνω 
χειροτεχνία από 
πολύ μικρή ηλικία. 
Από τότε που πή-
γαινα δημοτικό 
ακόμα μού μάθαινε 
η γιαγιά μου την 
τέχνη αυτή. 
7. Μπορεί να επι-
βιώσει σήμερα 
κάποιος που είναι 
χειροτέχνης; 
Η απάντηση είναι 
ναί,  με προϋποθέ-
σεις. Μόνο άν έχει 
πολύ μεγάλο πελα-
τολόγιο σε άλλες 

χώρες εκτός Ελλάδας  μπορεί να επιβιώσει και 
εάν έχει πολλά χρήματα να ξοδέψει στις διαφη-
μίσεις. 
8. Τί υλικά χρησιμοποιείς στη δουλειά σου 
και πόσο δαπανηρή είναι η χρήση τους; 

Χρησιμοποιώ αυθεντικά - ανθεκτικά υλικά από 
Ελληνικό δέρμα πρώτης κατηγορίας. Για παρά-
δειγμα η "Κουρελού από καμβά" υφαίνεται στην 
Ελλάδα. Οι χρυσές κλωστές που χρησιμοποιώ 
και οι κλωστές μουλινέ είναι γαλλικές. Τα κρύ-
σταλλα είναι αυθεντικά κρύσταλλα Τσεχίας... 
9. Μία παρένθεση θα κάνω στα όσα μάς 
είπες για τη χειροτεχνία και θα σε ρωτήσω τί 
ακριβώς σπούδασες στο Ηνωμένο Βασίλειο,  
πριν ασχοληθείς επαγγελματικά με τη χειρο-
τεχνία; 
Σπούδασα Επιστημονική Διαιτολογία και έχω 
τίτλο Msc...Dietician and Public Health Lifestyle 
Advisor, for Multicultural Society in U.K. 
10  Πόσο αγαπάς αυτό που κάνεις; 
Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω. Επιπλέον από τις 
πωλήσεις μου στη χειροτεχνία, δίνω ένα μέρος 
των εσόδων για καλό σκοπό, παρά τις οικονομι-
κές δυσκολίες που βιώνουμε στην Ελλάδα. 
11. Η Χειροτεχνία είναι περισσότερο επάγ-
γελμα ή χόμπυ για σένα; 
Τώρα το εξασκώ ως επάγγελμα...μέσο επιβίω-
σης!  Πουλώ χωρίς το όνομα της εταιρείας μου 
τα προϊόντα που κατασκευάζω , έτσι μπορεί ο 
καθένας να γράψει τ' όνομα του στην ετικέττα 
κάθε προϊόντος που δημιουργώ και να εμφανί-
ζεται μέσα από τις δημιουργίες μου ως fashion-
accessories-designer. Είναι πολύ σημαντικό για 
τις προοπτικές του αγοραστή στις πωλήσεις, να 
αναγράφει το όνομά του στην κάθε τσάντα, η 
οποία ας σημειωθεί είναι μία στην κατασκευή 
της εκτός εάν ζητήσει ο αγοραστής να επανα-
λάβω σε κάποια ποσότητα την ίδια τσάντα. 
12. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοι-
νωνία μαζί σου,  άν ενδιαφέρεται να εξασφα-
λίσει τις χειροποίητες δημιουργίες σου; 
Όποιος θέλει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου 
για τις δημιουργίες μου, μπορεί να  μού στείλει 
τα στοιχεία του και να ζητήσει τις πληροφορίες 
που χρειάζεται στην ηλεκτρονική μου διεύ-
θυνση... soulioti_dimitra@yahoo.com

«Η Χειροτεχνία είναι για μένα πολύ περισσότερα από μια τέχνη...!» Συνέντευξη στην Σούλλα Ορφανίδου
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21 χρόνια μετά τον θάνατο του 
 Νίκου Ρίζου

17 Απριλίου:  
Σαν σήμερα «έφυγαν»

Ο γίγας της Κυψέλης, το παιδί 
της πιάτσας, ο μάγκας, ο «πινέ-
ζας» που δεν μάσαγε ποτέ, ο κα-
θηγητής Ντερέκης και κυρίως ο 
«κοντός» του ελληνικού σινεμά 
χάριζε απλόχερα γέλιο στα 50 
χρόνια που μέτρησε η διαδρομή 
του στην ελληνική show busi-
ness! 
Οι 300 άλλωστε ταινίες που 
πήρε μέρος δεν αφήνουν χώρο 
για αμφισβήτηση: ο Ρίζος ήταν 
ένας από τους διαχρονικά αγα-
πημένους τους ελληνικού κοινού, 
ενσαρκώνοντας με την ιδιαίτερη 
κωμική φλέβα του χαρακτηριστι-
κούς τύπους Έλληνα. 
Πολυτάλαντος και αεικίνητος, ο 
ηθοποιός και θεατρικός παρα-
γωγός κατάφερε να μείνει στο 
προσκήνιο για μισό αιώνα, κά-
νοντάς μας να φοράμε το πιο 
πλατύ μας χαμόγελο κάθε φορά 
που τον βλέπαμε σε ταινία ή επι-
θεώρηση. Αυτός ήταν ο Νίκος Ρί-
ζος! 
Πρώτα χρόνια 
Ο Νίκος Ρίζος γεννιέται στις 30 
Σεπτεμβρίου 1924 στην Πέτα της 
Άρτας, μέσα σε οικογένεια της 
εργατικής τάξης. Το 1946, σε ηλι-
κία 22 ετών, εγκαταλείπει την 
Άρτα για την Αθήνα, ερχόμενος 
στην πρωτεύουσα με σκοπό να 
σπουδάσει. Λόγω της καταραμέ-
νης φτώχειας, είναι υποχρεωμέ-
νος να βρει αμέσως δουλειά και 
οι περιστάσεις τον φέρνουν στο 
θέατρο. 
Καθώς την εποχή εκείνη οι διά-
λογοι και τα νούμερα των ηθο-
ποιών αντιγράφονταν με το χέρι 
από το πρωτότυπο του συγγρα-
φέα, υπήρχε ξεχωριστή θέση 
στις θεατρικές επιχειρήσεις για 

τους «αντιγραφείς»: αυτή είναι 
και η πρώτη εμπλοκή του νεα-
ρού Ρίζου με το θέατρο. 
Μετά τον αντιγραφέα, εργάστηκε 
ως υποβολέας, πριν εκτιμηθεί τε-
λικά το ασύλληπτο κωμικό του 
στοιχείο και ανέβει επιτέλους στο 
σανίδι, στην επιθεώρηση «Όα-
σις», αν και το επίσημο ντε-
μπούτο του ως ηθοποιού θα έρ-
θει το καλοκαίρι του 1948 στην 
κλασική επιθεώρηση του «Άν-
θρωποι, Άνθρωποι» του Αλέκου 
Σακελάριου, ο οποίος ήταν και ο 
πρώτος που διέκρινε την κωμική 
φλέβα του Ρίζου. 
Το νούμερο του Ρίζου και της 
Σπεράντζας Βρανά «το Τραμ το 
Τελευταίο» χάλαγε κυριολεκτικά 
κόσμο, κάνοντας τη μεγάλη μας 
πρωταγωνίστρια Μαρίκα Κοτο-
πούλη να του πει: «Έλα, Πανα-
γιά μου!  
Πετυχημένος κωμικός 
Ήδη από το ντεμπούτο του, ο 
Ρίζος άφησε πολύ καλές εντυ-
πώσεις, υποσχέσεις που θα 
κρατήσει σε όλες τις υπόλοιπες 
εμφανίσεις του στο σανίδι. Σύ-
ντομα θα εγκαινιάσει μια μεγάλη 
καλλιτεχνική πορεία που θα τον 
φέρει στις μεγαλύτερες αθηναϊ-
κές σκηνές, πλάι στους κορυ-
φαίους ηθοποιούς της εποχής. 
Η καθοριστική στιγμή για την κα-
ριέρα του θα έρθει ωστόσο μό-
λις δύο χρόνια μετά το ντε-
μπούτο του στο σανίδι, όταν θα 
κάνει την πρώτη του εμφάνιση 
στη λεγόμενη «χρυσή εποχή» 
του ελληνικού κινηματογράφου: 
ήταν το 1950 λοιπόν όταν θα 
εμφανιστεί στον «Μεθύστακα». 
Από κει κι έπειτα τα υπόλοιπα 
είναι συνυφασμένα με την ίδια 

την ιστορία του ελληνικού σι-
νεμά, αφού ο μεγάλος μας κω-
μικός έπαιξε σε όχι λιγότερες 
από 300 ταινίες(!), πολλές από 
τις οποίες είναι κλασικές και άλ-
λες τόσες αξέχαστες! 
Ποιός μπορεί να ξεχάσει το «Σο-
φεράκι» (1953), τον «Θησαυρό 
του Μακαρίτη» (1959), τον 
«Κλέαρχο, τη Μαρίνα και τον κο-
ντό» (1960), αλλά και τον «Γίγα 
της Κυψέλης» (1968), τον 
«Νάνο και τις 7 Χιονάτες» 
(1970), τη «Συμμορία Ερα-
στών» (1972); 
Ο αξέχαστος κωμικός ήταν πα-
ντρεμένος με την επίσης ηθο-
ποιό Έλσα Λαμπροπούλου (Ρί-
ζου), με την οποία απέκτησαν 
έναν γιο. 
Ο Ρίζος συνέχισε να εμφανίζεται 
σε σύγχρονες επιθεωρήσεις, με-
τρώντας 5 δεκαετίες αδιάλει-
πτης παρουσίας στο σανίδι! Τε-
λευταία του δουλειά ήταν στην 
επιθεώρηση «Ευρώ... ομελέτα 
κι έρχεται... ΝΑΤΟ». 
Στις 20 Απριλίου 1999, τη μέρα 
που παιζόταν το τελευταίο επει-
σόδιο της σειράς «Αίθουσα του 
Θρόνου», ο Νίκος Ρίζος έφευγε 
από τη ζωή: χτυπημένος από 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, κα-
τέληξε στο νοσοκομείο «Αλεξάν-
δρα», σε ηλικία 75 ετών. Ήταν 
η τελευταία πράξη μιας ζωής 
που ταυτίστηκε με το ελληνικό 
σινεμά και έμελλε να γίνει συ-
νώνυμο του γέλιου και της ποι-
οτικής ψυχαγωγίας. 
Λίγες μέρες μάλιστα πριν από 
τον θάνατό του, ο Ρίζος είχε τι-
μηθεί για τη συνολική του προ-
σφορά με το θεατρικό βραβείο 
«Παναθήναια»... 

Δύο  μεγάλοι τραγουδοποιοί ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο 

Νίκος Παπάζογλου απεβίωσαν αφήνoντας τα διαχρονικά 

τους διαμάντια για κληρονομιά μας. 

 «Κανείς εδώ δεν τραγουδά...» και σίγουρα «ραγίζει απόψε η 

καρδιά», αφού η απουσία των δυο μεγάλων είναι αισθητή - 

Δημήτρης Μητροπάνος και Νίκος Παπάζογλου έβαλαν το ση-

μάδι τους στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι και πέρασαν στο πάν-

θεον της Ιστορίας - Και οι δυο ταλαντούχοι Έλληνες τραγου-

διστές - ο Μητσάρας και ο Κατσαβιδάκιας - «έφυγαν» στις 17 

Απριλίου και τώρα τραγουδούν στη γειτονιά των Αγγέλων. 

 

Ήταν 17 Απριλίου του 2011 όταν «έφυγε» σε ηλικία 63 ετών 

έπειτα από πολυετή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ο Νίκος 

Παπάζογλου. Ένα χρόνο μετά, στις 17 Απριλίου του 2012 η Ελ-

λάδα «βυθίστηκε» και πάλι στο πένθος από το χαμό του λαϊκού 

ερμηνευτή Δημήτρη Μητροπάνου, που άφησε την τελευταία του 

πνοή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο έπειτα από οξύ πνευμονικό οί-

δημα σε ηλικία 64 ετών. Ο «Μήτσος» ήταν Μάγκας με το Μ κεφα-

λαίο λένε όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. 

Ο γνήσιος λαϊκός ερμηνευτής γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 

1948, στο χωριό Αγία Μονή, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω 

από τα Τρίκαλα. Τα παιδικά χρόνια του ήταν γεμάτα φτώχεια, 

αλλά και πολύ μπάλα με τους φίλους του! 

«Μικρή Μόσχα» είχε αποκαλέσει τη γειτονιά στην οποία μεγά-

λωσε, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε παραχω-

ρήσει στη «Μηχανή του Χρόνου» και στον Χρήστο Βασιλόπουλο. 

Κι αυτό, επειδή στη συνοικία όπου γεννήθηκε, στις 2 Απριλίου 

του 1948, στην Αγία Μονή Τρικάλων, οι περισσότερες οικογένειες 

ήταν αριστερές. Ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής που συμμε-

τείχε στον εμφύλιο. Ο Μητροπάνος δεν τον γνώρισε διότι είχε φύ-

γει από το σπίτι κυνηγημένος. Μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε 

σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο. Τότε έλαβε γράμμα το οποίο 

τους ενημέρωνε ότι ζούσε στη Ρουμανία. Τον συνάντησε για 

πρώτη φορά στα 29 του χρόνια. Μεγάλωσε με τη μάνα του μέσα 

στη φτώχεια, την πείνα και τις στερήσεις. 

.Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Δημήτρης 

Μητροπάνος συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς 

του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού.Γιώργος Ζαμπέτας, 

Μίκης Θεοδωράκης, Δήμος Μούτσης, Απόστολος Καλδάρας, Λά-

κης Παπαδόπουλος, Μάριος Τόκας, Σπύρος Παπαβασιλείου, Τά-

κης Μουσαφίρης ("Εμείς οι δυο" κ.α.), Χρήστος Νικολόπουλος 

("Πάρε Αποφάσεις" σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου), Γιάννης 

Σπανός ("Ο Μητροπάνος τραγουδάει Σπανό") ήταν οι συνθέτες 

με τους οποίους συνδέθηκε επαγγελματικά, χτίζοντας μια καριέρα 

συνυφασμένη με την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση, μέχρι 

και τα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

  Ήταν 17 Απριλίου του 2011 όταν η Ελλάδα «βυθίστηκε» στο 

πένθος μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Νίκου Παπάζο-

γλου. Ο «Ζηλωτής» του ελληνικού πενταγράμμου «έφυγε» σε 

ηλικία 63 ετών έπειτα από πολυετή μάχη που έδωσε με τον καρ-

κίνο. Παρά το γεγονός ότι ήταν γνήσιος ερμηνευτής του λαϊκού 

τραγουδιού, στη ζωή του υπήρξε ροκ τύπος. Πολλοί τον παρο-

μοίαζαν με τον Μπόμπ Ντίλαν. Οι φίλοι του αποκαλούσαν «πους-

πουλ» και «κατσαβιδάκια» από την επιμονή του να συναρμολο-

γεί ενισχυτές και ηλεκτρονικά κυκλώματα... Ο Νίκος Παπάζογλου 

ήταν Έλληνας μουσικός, ερμηνευτής και δισκογραφικός παραγω-

γός. Συνεργάστηκε για πολλά χρόνια με τους Διονύση Σαββό-

πουλο, Μανώλη Ρασούλη και Νίκο Ξυδάκη. Έγινε ευρέως γνω-

στός με το δίσκο του Μανώλη Ρασούλη, Η εκδίκηση της γυφτιάς.  

Σας ευχαριστούμε και τους δυο για όσα δώσατε... Τίποτα δεν πε-

θαίνει όταν γυρίζει από στόμα σε στόμα...

16 Aπριλίου 

1889- Γέννηση Τσάρλι Τσά-
πλιν, άγγλου ηθοποιού.  
 

17 Aπριλίου 

1918- Με τρίτη κατά σειρά 
εγκύκλιό της, η Εκκλησία της 
Ελλάδος καταδικάζει το έθιμο 
του καψίματος του Ιούδα. 
1863- Γέννηση Κωνσταντίνου 
Καβάφη, έλληνας ποιητής. 
1790- Θάνατος Βενιαμίν Φρα-
γκλίνου, αμερικανού πολιτικού 
και εφευρέτη.  
2012- Απεβίωσε ο Δημήτρης 
Μητροπάνος, έλληνας τρα-
γουδιστής. σε ηλικία 64 ετών. 
 
18 Απριλίου 

1955- Απεβίωσε ο Άλμπερτ 
Αϊνστάιν, γερμανός φυσικός, 
«πατέρας» της θεωρίας της 
σχετικότητας για την οποία 
βραβεύτηκε με Νόμπελ το 
1921. 
 

19 Απριλίου 
1961- Αποτυγχάνει η αμερικα-
νικής εμπνεύσεως «Επιχεί-
ρηση του Κόλπου των Χοί-
ρων», που ως σκοπό είχε την 
ανατροπή του Φιντέλ Κάστρο. 
 
20 Απριλίου 

1946- Ο 36χρονος κύπριος 
δρομέας Στέλιος Κυριακίδης 
κερδίζει τον 50ο Μαραθώνιο 
της Βοστώνης με χρόνο ρεκόρ 
2:29.27, που θα παραμείνει 
έως το τέλος της δεκαετίας του 
1960. 
1922- Γεννιέται ο Τάσος Λει-
βαδίτης, έλληνας ποιητής. 

 
 21 Απριλίου 

1926- Γέννηση Ελισάβετ Β’, 
βασίλισσας της Μεγάλης Βρε-
τανίας και Βορείου Ιρλανδίας. 
2016-  Απέβίωσε ο Πρινς, 
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του 
Ρότζερ Νέλσον, αμερικανός 
ρόκερ. 
  
22 Απριλίου 

1897- Η Μάχη των Φαρσά-
λων. Οι ελληνικές δυνάμεις 
υπό τον Ταξίαρχο Σμολένσκη, 
παρά τις σφοδρές τουρκικές 
επιθέσεις, διατηρούν τις θέ-
σεις τους. (Ο Ελληνοτουρκι-
κός Πόλεμος του 1897) 
1937- Τζακ Νίκολσον, αμερι-
κανός ηθοποιός.

Σαν Σήμερα



ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

Έθιμα και παραδόσεις στην Κύπρο
Γράφει και επιμελείται  

ο Καθηγητής  

Ζαννέτος Τοφαλλής

Σ
ε λίγες μέρες γιορτάζουμε 

τη μεγαλύτερη γιορτή της 

Χριστιανοσύνης, το 

Πάσχα – ή τη  Λαμπρή - όπως 

λέμε στην Κύπρο.  Φέτος γιορ-

τάζουμε σε πολύ διαφορετικές, 

δύσκολες και χαλεπές ημέρες 

λόγω της κατάρας του κορω-

νοϊού που μαστίζει την ανθρω-

πότητα. Με την ευχή να 

τελειώσει αυτή η δοκιμασία κι ο 

κόσμος επιστρέψει στις δου-

λειές του! Το Πάσχα  συμβολίζει 

τη νίκη της ζωής πάνω στο θά-

νατο, τη νίκη του φωτός πάνω 

στο σκοτάδι και - ιδιαίτερα για 

τον ελληνισμό - τον θρίαμβο της 

ελευθερίας πάνω στη σκλαβιά 

και τη βαρβαρότητα. 

Σκοπός αυτής της μικρής ει-

σαγωγής είναι να φέρουμε στη 

μνήμη μας για το πώς γιόρτα-

ζαν τη Λαμπρή οι πατεράδες 

και οι πρόγονοί μας, - τόσο 

στην Κύπρο όσο και στην Ελ-

λάδα - πριν την επικράτηση της 

νέας τεχνολογίας και μια προ-

σπάθεια διατήρησης των ηθών 

και εθίμων και γενικά των 

ωραίων παραδόσεων του υπέ-

ροχου λαού μας. Φυσικά, κάθε 

μέρος της Κύπρου και της Ελ-

λάδας έχουν κάπως διαφορετι-

κές παραδόσεις. Εμείς θα 

ασχοληθούμε με αυτά τα έθιμα 

που έχουν ευρύτερη αποδοχή 

ανάμεσα στους απλούς ανθρώ-

πους. 

Οι ετοιμασίες για τη Λαμπρή 

άρχιζαν 40 μέρες νωρίτερα. Ας 

αρχίσουμε από την αρχή, τη 

Σαρακοστή. Σαν  Σαρακοστή  

ορίζεται το διάστημα των σαρά-

ντα  ημερών που  αρχίζει από 

την Καθαρά Δευτέρα και τελει-

ώνει  την  Κυριακή  των  Βαΐων. 

Για  τους  παλαιότερους,  ήταν  

ημέρες  αυστηρής  νηστείας. 

Είναι  παρήγορο  το  γεγονός  

ότι  και  στις  ημέρες  μας  τηρεί-

ται  από  κάποιους  η  νηστεία  

των  σαράντα  ημερών. Κατά  

τη  διάρκεια  της  Σαρακοστής,  

οι  νοικοκυρές καθάριζαν και  

ασβέστωναν  τα σπίτια  και  

έκαναν  διάφορες  προετοιμα-

σίες  για  το  Πάσχα. 

ΕΘΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

Η «Καθαρά Δευτέρα» ονομά-

ζεται έτσι, γιατί οι χριστιανοί 

«καθαρίζονται ψυχικά», μια και 

σταματάνε κάθε κρεάτινο φα-

γητό και αρχίζουν τη νηστεία 

που διαρκεί σαράντα μέρες, 

όσες και οι μέρες νηστείας του 

Χριστού στην έρημο. Η καθιέ-

ρωση της λαγάνας, που θυμίζει 

τα «άζυμα» της Παλαιάς Διαθή-

κης, επιτείνει την έννοια της νη-

στείας εκείνης της ημέρας. 

Έβγαιναν λοιπόν οι χριστια-

νοί στο ύπαιθρο, για να τονί-

σουν την έννοια του 

«καθαρμού» και της εσωτερι-

κής αλλαγής. Οι  νοικοκυρές  

καθάριζαν  καλά  το  σπίτι  και  

έπλεναν  τα  μαγειρικά  σκεύη, 

για  να  διώξουν  μ' αυτόν  τον  

τρόπο  τα  κακά  πνεύματα.  

Την  ημέρα  αυτή  συνηθίζε-

ται  το  πέταγμα  του  χαρταε-

τού, όπως  και  σε  άλλα  κράτη, 

είναι  όμως έθιμο μεταγενέ-

στερο  και  συμβολίζει  την  επι-

θυμία  του  ανθρώπου  να  

διώξει  μακριά  το  κακό. Εξάλ-

λου,  ένας  τρόπος  εξορκισμού  

του  κακού  θεωρείται  και  το  

πρωταπριλιάτικο  ψέμα. 

 

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ 
ΛΑΖΑΡΟΥ – ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  

και  τα  έθιμα  του  Λαζαροσάβ-

βατου καθώς  και  της  Κυρια-

κής  των  Βαΐων, μια και οι 

μέρες  αυτές αποτελούν προ-

ανάκρουσμα της Λαμπρής. 

Το Σάββατο του Λαζάρου 

είναι ένα «νεκρολατρευτικό πα-

νηγύρι» για τον ελληνικό λαό, 

καθώς και για όλους  τους Χρι-

στιανούς, γιατί φέρνει στη 

μνήμη τους  την Ανάσταση του 

Λαζάρου, του φίλου του Χρι-

στού. Χαρακτηριστικά είναι τα 

κάλαντα που τραγουδούσαν για 

το Λάζαρο οι χωρικοί, ανήμπο-

ροι να συμφιλιωθούν με την 

ιδέα του θανάτου: 

«Σήκω Λάζαρε και μην κοιμά-
σαι».  

Την ημέρα αυτή ήταν έντονη 

η ανάμνηση των «οικείων νε-

κρών» στον κάθε χριστιανό, μια 

ανάμνηση που δικαιολογούσε 

την επίσκεψη στα νεκροταφεία. 

Το πρωί της Κυριακής των 

Βαΐων, ημέρα λήξης της Σαρα-

κοστής, οι Κύπριοι τα παλιά 

χρόνια πήγαιναν στην εκκλησία 

με κλαδιά ελιάς ή δάφνης, τα 

οποία ευλογούσε ο παπάς και 

στη συνέχεια τα μοίραζε στους 

πιστούς. Το έθιμο, που ευτυχώς 

επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας, 

θυμίζει την υποδοχή του Χρι-

στού με κλαδιά βάγιας, από το 

λαό των Ιεροσολύμων.  

Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυ-

ναίκες πήγαιναν στην εκκλησία 

με λουλούδια. Αυτά τα μοίραζε 

ο παπάς την Κυριακή των 

Βαΐων στους παραβρισκόμε-

νους. Τα κορίτσια καλοντυμένα 

και κρατώντας καλάθια γυρνού-

σαν στα σπίτια και επειδή η Εκ-

κλησία τη μέρα αυτή επιτρέπει 

το ψάρι, τραγουδούσαν τα πα-

ρακάτω  κάλαντα: 

«Βάγια, βάγια των βαγιών, 
τρώνε ψάρι και κολιό, 
και την άλλη Κυριακή 
τρώνε το ψημένο αρνί». 

Τα κορίτσια μάζευαν στα κα-

λάθια αλεύρι, ψάρια και κρεμ-

μύδια, τα οποία πήγαιναν σε 

μια χήρα να τα μαγειρέψει. 

Επειδή το σπίτι της χήρας ήταν 

καθαρό, της έψελναν ευχές. Γύ-

ριζαν μετά το χωριό και μά-

ζευαν, τώρα πια, αυγά για το 

Πάσχα. Στο μεταξύ, η χήρα ζύ-

μωνε το ψωμί και τηγάνιζε τα 

ψάρια που θα έτρωγαν το με-

σημέρι οι κοπέλες. 

 

ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Ημέρες  πένθους  για  τα  

πάθη  του  Χριστού  είναι  για  

τους  Χριστιανούς  οι  ημέρες  

της  μεγάλης  Εβδομάδας, της  

«Εβδομάδας  των  Παθών». 

έτρωγαν  κάτι  και  πήγαιναν  

στην  Εκκλησία. 

Οι  περισσότερες  νοικοκυ-

ρές  - τουλάχιστον  πιο  παλιά - 

έβαφαν  τα  αυγά  τη  Μεγάλη  

Τετάρτη, οπότε  έψηναν και  τα  

τσουρέκια. Το  τσουρέκι  καθιε-

μαυροφορεμένες  γυναίκες. 

Αυτές  έλεγαν  μοιρολόγια  για  

το Χριστό  και  άφηναν  κάποιο  

ρούχο  ή  κόσμημα κοντά  σε  

μια  εικόνα,  για  να  «αγιαστεί». 

Το  πρωί  το  φορούσαν  πάλι. 

Αυτό  συνηθίζεται  και  σήμερα  

σε  διάφορα  μέρη  της πατρί-

δας μας. 

Το  πρωί  της  Μεγάλης  Πα-

ρασκευής,  οι  γυναίκες  στόλι-

ζαν  τον  Επιτάφιο. Οι πιστοί  

μέχρι  το  απόγευμα  Τον  προ-

σκυνούσαν  και  τοποθετούσε  

ο   καθένας  πάνω  του  «ό,τι  

είχε  ευχαρίστηση», ένα  κόκ-

κινο αυγό, ένα  ζευγάρι  κάλ-

τσες  ή  χρήματα. Επειδή  

πρόκειται  για  την  πιο  ιερή  

μέρα  της  εβδομάδας  αυτής, 

σταματούσε  κάθε  δουλειά  

μέσα  στο  σπίτι, όπως  το  πλύ-

σιμο, το  ράψιμο, το  κέντημα. 

Μια και το  πένθος  της  ημέρας  

ήταν βαρύ,  οι  γυναίκες  δε  μα-

γείρευαν  αυτό  το  μεσημέρι. 

Σαν  αναπαράσταση  της  κη-

δείας  του  Χριστού, γινόταν  το 

βράδυ  η  περιφορά  του  Επι-

ταφίου  στους  δρόμους  του  

κάθε  χωριού. Η  πένθιμη  ατμό-

σφαιρα  της  ημέρας  δικαιολο-

γούσε  και  τη  θύμηση  των  

νεκρών καθώς  και  την  επί-

σκεψη  στα  νεκροταφεία. Το  

εγκώμιο της  Παναγίας  προς  

το  Χριστό «ώ  γλυκύ  μου  

έαρ...», που  ακουγόταν  το  

βράδυ  αυτό, συγκινούσε  βαθύ-

τατα, καθώς  παραπέμπει  στο  

μοιρολόι κάθε  χαροκαμένης  

μάνας. Μαυροφορεμένες  κοπέ-

λες, που  θυμίζουν  τις  «Μυρο-

φόρες»  του  Χριστού, 

«έραιναν» τον  επιτάφιο  με  ρο-

δοπέταλα από  το  ψάθινο  κα-

λάθι  τους. Όσοι  επέστρεφαν  

από  την  εκκλησία  έπαιρναν  

κάποιο λουλούδι, αφού  περ-

νούσαν  κάτω  από  τον  επιτά-

φιο. 

Οι  νοικοκυρές  ετοίμαζαν  τη  

μαγειρίτσα  το  πρωί  του Μεγά-

λου  Σαββάτου  και  οι  άνδρες  

έσφαζαν  το  αρνί που  θα  σού-

βλιζαν  την  Κυριακή. 

Λίγο  πριν  τα  μεσάνυχτα  

πήγαιναν οι άνθρωποι στην  Εκ-

κλησία. Το  «ιερό  φως» 

έπαιρνε  καθένας  από  τη  λα-

μπάδα  αυτού  που  νόμιζε  ότι  

θα  του  φέρει  τύχη. Ήταν  η  

νύχτα  της  Ανάστασης  του  Χρι-

στού. «Χριστός  Ανέστη», 

έψελνε  ο  ιερέας  και  αυτό  το  

χαρμόσυνο  μήνυμα  έφερνε  

χαρά, αγάπη και  συμφιλίωση. 

Οι  άνθρωποι  αντάλλαζαν  

ευχές  και  φιλιά  και  τσούγκρι-

ζαν  αυγά. Το αυγό του τυχερού 

έμενε στο εικονοστάσι μέχρι το 

επόμενο Πάσχα. 

Κάθε  οικογένεια  φρόντιζε  να 

«σταυρώσει» με  το  άγιο  φως  

μιας  λαμπάδας  την  εξώπορτα  

του  σπιτιού  της  τρεις  φορές  

και  να  ανάψει  το  καντήλι. 

Έπειτα  έτρωγε  όλη  η  οικογέ-

νεια  τη  μαγειρίτσα  μετά  τη  νη-

στεία  που  είχε  προηγηθεί.  Το 

πρωί  της  Κυριακής  εκκλησιά-

ζονταν  οι  Χριστιανοί  και  κά-

ποιοι  μεταλάμβαναν. Το  αρνί  

το  σούβλιζαν  σε  ατμόσφαιρα  

έντονης  χαράς. «Λαμπρή  

εορτή  και  πανήγυρις»  λέγο-

νταν  από  το λαό  η  ημέρα  του  

Πάσχα  και  γι' αυτό  έχει  καθιε-

ρωθεί  να  λέγεται  «Λαμπρή». 

Ακολουθούσε  το  πλούσιο  

γεύμα, που  συνοδεύονταν  

από  κρασί  ή  τσίπουρο. 

Κάποιες  γιαγιάδες  θυμού-

νται  ότι  πολλοί  παντρεμένοι  

φορούσαν  τα  ρούχα  του  

γάμου  τους  και  οι  ελεύθεροι  

ρούχα  με  κυρίαρχο  το  άσπρο  

χρώμα, επειδή  όλα  ήταν γιορ-

τινά. Το  βράδυ  χόρευαν  στην  

πλατεία  του  χωριού. 

Ανανεωμένοι  από  τις  γιορ-

τές  του  Πάσχα,  οι  χωρικοί  

επιδίδονταν  με  περισσότερη  

δύναμη και μεράκι στη  βιο-

πάλη. Παρήγορο  είναι  ότι  τα  

περισσότερα  πασχαλινά  έθιμα  

εξακολουθούν  να  τηρούνται  

ακόμη στην Κύπρο και στην Ελ-

λάδα. 

Το Πάσχα μυρίζει Ελληνισμό. 

Απ' όλους τους λαούς που 

ασπάζονται το χριστιανισμό, οι 

έλληνες είναι συναισθηματικά 

δεμένοι με τη Μεγάλη Εβδο-

μάδα. Την αγαπάμε αλλιώτικα 

αυτή την περίοδο, την αισθανό-

μαστε στο πετσί μας, είτε είμα-

στε φανατικά προσηλωμένοι 

στην ορθόδοξη πίστη, είτε όχι. 

Το Πάσχα μας ταιριάζει περισ-

σότερο από κάθε άλλη θρη-

σκευτική γιορτή, ταιριάζει στην 

ιστορία μας, στο χαρακτήρα 

μας, στις εμπειρίες μας και στον 

τρόπο με τον οποίον αγαπάμε 

και σκεφτόμαστε.  

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η 

περίοδος κατά την οποία θυμό-

μαστε πως σε τούτο τον πλα-

νήτη το άδικο καταφέρνει να 

σταυρώσει το δίκαιο, το 

έγκλημα παρουσιάζεται σαν 

νόμος και η ελευθερία αντιμετω-

πίζεται σαν τρομοκρατία και 

διώκεται σαν τέτοια. Η δύναμη 

του άδικου και του εγκλήματος 

είναι τόσο μεγάλη που χρει-

άζεται μόνο ένα Θαύμα, για να 

νικηθεί.  

Ο Ελληνισμός έχει βιώσει 

πολλές μεγάλες Εβδομάδες, 

αλλά και πολλές αναστάσεις κι 

έχει μάθει να διακρίνει εσταυρω-

μένους λαούς και ανθρώπους 

και να κλαίει γι' αυτούς, ελπίζο-

ντας να τους δει και αναστημέ-

νους. Ίσως είναι η σοφία που 

μας κληροδότησαν οι παππού-

δες μας, και που όσο κι αν την 

θεωρούμε παλαιομοδίτικη, μας 

χαρακτηρίζει. Είδαμε να ζωντα-

νεύει η πασχαλινή ιστορία σε 

όλα τα μήκη και τα πλάτη της 

γης, κι αντιδράσαμε (κι αντι-

δρούμε) όχι με διάθεση κομμα-

τική αλλά ως άνθρωποι που δεν 

επιθυμούν να γίνουν μάρτυρες 

άλλης σταυρικής θυσίας. 
 

Καλό Πάσχα και Ανάσταση 
και Λευτεριά στην Πατρίδα 
μας, Να είστε όλοι καλά και 
Ειρήνη, Yγεία και Ευημερία 

σ΄ όλο τον Κόσμο!

Παλαιότερα  μάλιστα,  ακόμη  

και  από  τις  καθημερινές  εκδη-

λώσεις  του λαού μας,  απου-

σίαζε  κάθε  νότα  χαράς. Οι  

άνθρωποι  νήστευαν  και  απέ-

φευγαν  να κάνουν  πολλές  

δουλειές. Το  ασβέστωμα  του  

σπιτιού  φρόντιζαν  να  γίνεται  

πριν  τη Μεγάλη  Εβδομάδα. 

Το  βράδυ  της  Μεγάλης  

Δευτέρας, οι  πιστοί  εκκλησιά-

ζονταν   με  ευλάβεια , ενώ  το  

βράδυ  της  Μεγάλης  Τρίτης, 

ρώθηκε σαν  εξέλιξη  του πα-

σχαλινού  ψωμιού που  έφτια-

χναν  παλιότερα. Κάποιες  

άφηναν  αυτές  τις  δουλειές  

για  το  πρωί  της  Μεγάλης  Πα-

ρασκευής, και άλλες  έβαφαν  

και  βάφουν  τα  αυγά  το πρωί  

της  Μεγάλης  Πέμπτης. 

Αξιοσημείωτο  είναι  ότι  το  

αυγό  και  στα  χριστιανικά  χρό-

νια  συμβολίζει  την  «ανανέ-

ωση  της  ζωής», ενώ  το 

κόκκινο  χρώμα  τους, χαρού-

που  ψέλνονταν  ο  «Νυμφίος», 

ακούγονταν  και  το  συγκινητικό 

τροπάριο  της  Κασσιανής, ένα  

από  τα  δημοφιλέστερα και  

από  τα μεταγλωττισμένα  στις  

περισσότερες  γλώσσες  τροπά-

ρια  της  Βυζαντινής  Υμνογρα-

φίας. Το  πρωί της Μεγάλης 

Τετάρτης πολλοί  μεταλάμβα-

ναν. Μέχρι  το  βράδυ,  οι πι-

στοί  νήστευαν  ακόμη  και  από  

ψωμί  και  από   νερό. Μόνο  

όταν  άκουγαν  την  καμπάνα  

μενο  και  ξορκιστικό  συγχρό-

νως, οφείλεται  στο  αίμα  του  

«εβραϊκού  προβάτου» ή  στο  

αίμα  του  Χριστού. Οι  οικογέ-

νειες  που  πενθούσαν  δεν  

έβαφαν  αυγά, ενώ κάποιοι τα  

έβαφαν με  φλούδες  από κρεμ-

μύδι. 

Τα  «Δώδεκα  Ευαγγέλια» 

άκουγαν  ευλαβικά  το  βράδυ  

της  Μεγάλης  Πέμπτης  οι  χω-

ρικοί. Στη  συνέχεια,  διανυκτέ-

ρευαν  στην  εκκλησία κάποιες  

 13      | Πέμπτη 16 Απριλίου 2019



 14      | Πέμπτη 16 Απριλίου 2020



 15      | Πέμπτη 16 Aπριλίου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:15 
Ταξίδι στα Κύθηρα 
(1984). Δράμα με τους 
Μάνο Κατράκη, Ντόρα 
Βολανάκη, Διονύση Πα-
παγιαννόπουλο, Μαίρη 
Χρονοπούλου, Αθηνό-
δωρο Προύσαλη, Χρι-
στόφορο Νέζερ, Βασίλη 
Τσάγκλο. Ένας πολιτι-
κός πρόσφυγας, ο Σπύρος επιστρέφει γέρος πια 
στην πατρίδα του μετά από πολλά χρόνια εξορίας. 
Η επιστροφή είναι δύσκολη, αφού ακόμα και η γυ-
ναίκα του μοιάζει ξένη. Για την επίσημη πολιτεία, ο 
Σπύρος δεν ανήκει σε αυτόν τον τόπο, είναι ένας 
άντρας χωρίς εθνικότητα, με τη μνήμη του στραμ-
μένη στο παρελθόν, ένας Οδυσσέας που γυρίζει 
σε ένα σπίτι που δεν υπάρχει.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Στα Σύνορα της Προδοσίας (1968). Περιπέτεια 
με τους Κώστα Πρέκα, Ανδρέα Μπάρκουλη, Καίτη 
Παπανίκα, Στέφανο Στρατηγό, Βέρα Κρούσκα. Στο 
ζενίθ του ψυχρού πολέμου, η οργάνωση KGB στέλ-
νει τον καλύτερο της πράκτορα Γιώργο Δημητρέγιεβ 
στην Ελλάδα για να κλέψει απόρρητα έγγραφα από 
το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στην Αθήνα. Με την βοήθεια 
του συνδέσμου Γιάγκου Τερζή και της χορεύτριας 
Μιρέλλας, θα καταφέρει να φωτογραφίσει τα έγ-
γραφα του Βρετανού λοχαγού Στηβ Χάρλοου, την 
ώρα που ο λοχαγός έκανε έρωτα με την Μιρέλλα. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  23:00 
Λούφα και Παραλλαγή-Σειρήνες στο Αιγαίο 
(2005). Κωμωδία με τους Γιάννη Τσιμιτσέλη, Γιώργο 
Σεϊταρίδη, Ιωάννη Παπαζήση, Βασίλη Χαραλαμπό-
πουλο, Βίκυ Καγιά, Ρένο Χαραλαμπίδη και Σω-
κράτη Πατσίκα. Παραμονή του Δεκαπενταύγου-
στου, με τον ήλιο να 
καίει πάνω από το Αι-
γαίο, μια ομάδα απο-
τελούμενη από πέντε 
οπλίτες κάτω από την 
εποπτεία του Λοχία με 
το μαχητικό προσω-
νύμιο Χάμπο, καλείται 
σε υπηρεσία να φυλά-

ξει τα εδάφη, της βραχονησίδας Πίττα, που βρίσκε-
ται σε απόσταση αναπνοής από τα Τουρκικά πα-
ράλια. Η τεταμένη κατάσταση με τους γείτονες 
Τούρκους, που πάντοτε οξύνεται σε εορταστικές 
περιόδους, κρύβει  εκπλήξεις. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  00:35 
 Ο Ρωμιός  Έχει Φιλότιμο (1968). Κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Χρήστο Τσαγανέα, 
Σταύρο Ξενίδη,  Μίτση Κωνσταντάρα, Καίτη Λα-
μπροπούλου. Ο Τηλέμαχος πρέπει πρώτα να πα-
ντρέψει την αδελφή του Χρυσάνθη, για να μπορέσει 
μετά να παντρευτεί κι ο ίδιος την αγαπημένη του 
Φωφώ. Δεν είναι όμως εύ-
κολο γιατί η Χρυσάνθη είναι 
προχωρημένης ηλικίας. 
Μιας και οι γαμπροί δεν 
φαίνονται, καταλήγει στις 
αγγελίες. Απαντούν ο συ-
νταξιούχος Κρίτωνας Στε-
φανής και ο Ελληνοαργε-
ντινός Ρόκας και θα πρέπει 
να κάνει εκλογή. 
KYΡIAKH 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:45 
Απόψε Τρώμε στης Ιοκάστης (2014). Κωμωδία 
με την Ρένια Λουιζίδου, Τάκη Σπυριδάκη, Λεωνίδα 
Καλφαγιάννη, Παύλο Ορκόπουλο. Όταν μια ωραία 
πρωία η φιλήσυχη γειτονιά της Ιοκάστης διαταράσ-
σεται από την απροσδόκητη εξαφάνιση μιας Λετο-
νής μανικιουρίστ, η χήρα, μάνα και υποτιθέμενη 
business woman Ιοκάστη Παπαδάμου ενώνει τις 
δυνάμεις της με τη δαιμόνια, πλην παντελώς αφελή 
γειτόνισσά της Βιβή Νερατζάκη. Μπροστά στην 
τρομακτική προοπτική τού να μείνουν τα χέρια τους 
χωρίς μανικιούρ, οι δυο "αριστοκράτισσες" αποφα-
σίζουν να ρίξουν άπλετο φως στην περίεργη υπό-
θεση.  
KYΡIAKH 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:10 
Ο Άνθρωπος που το Έπαιζε Πολύ (1983). Κω-
μωδία με τους Κώστα Ρηγόπουλο, Γιώργο Σίσκο, 
Καίτη Φίνου, Γίωργο Καππή, Μαρία Κώνστα, Βα-
σίλη Τσάγκλο. Ο Αριστείδης και ο Ροδόλφος είναι 
δύο ιδιόρρυθμα ξαδέλφια τα οποία αποφασίζουν 
να ανοίξουν ένα γραφείο ερευνών και να γίνουν 
ιδιωτικοί ντετέκτιβ. Έτσι προσλαμβάνουν τρεις 
όμορφες γραμματείς κι όλα πάνε ρολόι, μέχρι τη 

στιγμή που ένας παράξενος πελάτης, ο Κυριάκος, 
τους αναθέτει μια μυστήρια αποστολή: να βρουν 
μια κότα με ροζ πούπουλα. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:45 
Οι Κυρίες της Αυλής (1966). Κωμωδία με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Αλέκο Αλεξανδράκη, Διονύση Πα-
παγιανόπουλο, Νόρα Βαλσάμη, Κατερίνα Γιουλάκη, 
Νίκο Τσούκα. Δεκαετία του '50 σε μια αυλή, κάπου 
στην Αθήνα. Οι άνθρωποι ζουν φτωχικά στα δω-
ματιάκια τους και διασκεδάζουν με το συγκρότημα 
των ελπιδοφόρων μουσικών και τα χορευτικά της 
ταλαντούχας Νίτσας. Η ιδιοκτήτρια της αυλής κυρία 
Παρασκευή, ο Πίπης, ο ζωγράφος μονίμως χωρίς 
λεφτά και τσιγάρα με τη γυναίκα του Ελένη και άλ-
λους, αποτελούν τον μικρό κόσμο της αυλής.5 
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:45 
Από Έρωτα (2014). Ρομαντική κωμωδία με δόση 
δράματος με τους Θοδωρή Αθερίδη, Σμαράγδα Κα-
ρύδη, Παναγιώτα Βλαντή, Γιάννο Περλέγκα. Ο 
Αντώνης ετοιμάζεται να 
παντρευτεί τη Νατάσα, 
μια Μολδαβή νοσηλεύ-
τρια, όταν δέχεται την 
ξαφνική επίσκεψη της 
Άννας, μιας γυναίκας 
που υπήρξε ο μεγάλος 
του έρωτας και τον βάζει 
τώρα να αναθεωρήσει ολόκληρη τη ζωή του. 
ΤΡΙΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:35 
Σχολή Θηλυκών Καμακιών (1986). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Βογιατζή, Γιάννη Βούρο, Κώστα Μα-
κέδο, Άκη Φλωρέντη. Ο Στέλιος ξέχωρα από τη 
σχολή καμακιών που διαθέτει, με μαθητές κανόνια, 
ιδρύει και σχολή θηλυκών καμακιών με στόχο να 
παντρέψει όλα τα κορίτσια του νησιού... 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:35 
Θανάσιμο Δίλημμα (1989). Κοινω-
νικό δράμα με τους Λάκη Κομνηνό, 
Τόνια Καζάνη, Γιώργο Βουτσινό, 
Γιώργο Χριστοδούλου. Εκείνη επιτυ-
χημένη αλλά στερημένη από σύ-
ντροφο, εκείνος ασυμβίβαστος, αλ-
κοολικός, ιδεολόγος και 
παροπλισμένος. Ένα παιδί με 
σκληρή μοίρα. Όλοι τους σε ένα 
αδιέξοδο αγώνα.
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ΠΕΜΠΤΗ  16 AΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
16:30 Ακολουθία των Αγίων Παθών  
16:00 Δελτίο Ειδήσεων  
16:30 Ακολουθία των Αγίων Παθών  
20:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
21:20 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Μου-
σείο Προσφυγικού Ελληνισμού Νεά-
πολης Συκεών Θεσσαλονίκης 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ταξίδι στα 
Κύθηρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 AΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Ζωντανή σύνδεση από τον 
Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Στα Σύνορα 
της Προδοσίας   
23:00 Ελληνική Ταινία: Λούφα και 
Παραλλαγή-Σειρήνες στο Αιγαίο 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 AΠΡΙΛΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Πασχαλινό Μήνυμα του Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
19:15 Συναυλία με θέμα την 
Νηστεία - Σαρακοστή Πήραν μέρος 
οι χορωδίες των Εκκλησιών- 
Αντιοχίας, Αρμενίας, Κοπτών, 
Ελλήνων Ορθοδόξων, Μαρωνιτών 
και η χορωδία Mosaic  
21:15 Όρθρος της Ανάστασης  
22:15 Ελληνική Ταινία:  Ο Ρωμιός  
Έχει Φιλότιμο 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 AΠΡΙΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:10 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
20:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή  
20:45 Ελληνική Ταινία: Απόψε 
Τρώμε στης Ιοκάστης 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ο  
Άνθρωπος που το Έπαιζε Πολύ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 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 
21:45 Ελληνική Ταινία:  Οι Κυρίες 
της Αυλής  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 21 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 
20:45 Ελληνική Ταινία: Από Έρωτα 
22:35 Ελληνική Ταινία: Σχολή 
Θηλυκών Καμακιών 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 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 Άντα Μουράτη  
20:35  Ελληνική Ταινία: Θανάσιμο 
Δίλημμα 

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
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 17/4 
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 18/4 
07.00 Εσπερινός της  
Ανάστασης 
09.30 Συναυλία-Στέλιος Πι-
σής 20 χρόνια δημιουργίας  
11.45 Ντοκιμαντέρ «Ιδάλιον-
Ένα από τα Βασίλεια της 
Αρχαίας Κύπρου» 

12.45 Θεατρικό «Πέφτει το 
βράδυ» 
13.30 Ντοκιμαντέρ «Αγία 
Μαύρα και Άγιος Τιμόθεος-
Κοιλάνι-Μαχαιράδο» 
14.00 Θεατρικό «Μπόρα» 
14.45 Εκκλησία της Κύπρου 

15.30 Εκκλησία της Κύπρου 
16.15 Θεατρικό «Οι Μάνες» 
17.00 ΑrtCafe 
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Εκκλησία της Κύπρου 
«Βυζαντινά Χρόνια» α΄ (Ε) 
19.15 Τηλεταινία «Πέφτει το 
βράδυ»  
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/4 
07.45 Θεατρικό «Και του 
χρόνου στο σπίτι σου» (Ε) 
08.45 «Πάσχα στο χωριό» 
09.45 Εσπερινός της Αγάπης 
11.00 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
αυκόν το ψεύτικον»  
11.40 Κυπριώτικο Σκετς «Η 

Γιορτή του Μουχτάρη»  
12.15 Κυπριώτικο Σκετς  
«Πάσχα στο χωρκόν»  
13.00 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Αρνίν της Λαμπρής» 
13.45 «Το Αρνίν»  
14.45 Κυπριώτικο Σκετς. «Η 
Στετέ μου η Ανδρομάχη» 
15.15 Πάσχα των Ελλήνων 
17.00 Χωρίς Αποσκευές 
18.00 Ειδήσεις   
18.20 Κυπριώτικο Σκετς «Η 
Στετέ μου η Ανδρομάχη» 
18.50 Κυπριώτικο Σκετς 
«Δεύτε Λάβετε Φως» 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/4 
08.00 Παραδοσιακή βραδιά  
10.00 Κυπριώτικο Σκετς «Η 
Συμπεθέρα και η  
Συμπεθερά» 
11.00 «Πασχαλινά  Ειδύλλια» 
11.45 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 

Εσπερινός της Αγάπης» (Ε) 
12.30 Κυπριώτικο Σκετς 
«Χριστός Ανέστη» (Ε) 
13.15 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Λαμπρής» (Ε) 
14.00 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Διτζιήμιν»        
14.30 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Ριφούιν της Ανθούλας» 
15.00 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Κυπριώτικο Σκετς 
«Πάσχα στο Χωριό» 
17.00 Χαρούμενη Πασχαλιά 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
ΤΡΙΤΗ 21/4 
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 Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 
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 Μένουμε Σπίτι  
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώματα 

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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Over 200 UK Cypriots  
have died from Coronavirus

P
arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

15th April 2020, after 

having contacted local hos-

pitals, churches, the Turkish 

Cypriot media and community, 

funeral directors and from 

death announcements placed 

in our newspaper, that over 

200 UK Cypriots have died 

from coronavirus, many have 

contracted the disease, and 

several are in hospital. 

The fatalities include 120 UK 

Greek Cypriots, 65 UK Turkish 

Cypriots and one UK Maronite 

Cypriot, all from London.  

Outside London, there were 

four from Birmingham, three 

from Weston-super-Mare, one 

from Derby, one from Lowestoft, 

one from Cambridge, one from 

Cheltenham, one from Liverpool, 

one from Luton and one from 

Southend. 

We as a community are        

becoming very concerned that 

there is “emerging evidence” to 

suggest coronavirus is having a 

disproportionate impact on UK 

Cypriots. We make up 3 per cent 

of the population of London - if 

we are 300,000 out of 9 million, 

we account for almost 6 percent 

of all Covid-19 related deaths in 

the capital. 

One way of looking at this,        

is that we have seen double  

the amount of deaths (186 in 

London) than we should have; 

statistically speaking, it should 

have been around 90 deaths, 

meaning 96 lives could have 

been saved if Government       

advice was followed correctly. 

Cyprus, which has a popula-

tion of a million, has recorded 

only 16 deaths. 

The other fear we have is 

that it is Orthodox Easter this  

week and traditionally, we enjoy 

family gatherings. We urge our      

community to please respect 

yourselves, others and adhere 

to laws stating that these       

gatherings should be limited to 

those who live within the house-

hold, otherwise, we can expect 

an acceleration of coronavirus 

deaths, possibly even doubling 

the current figures. 

Anyone who is not following 

the rules could be fined, and 

police have the power to          

disperse gatherings. You can 

report gatherings anonymously 

by contacting the police. 

Global coronavirus cases   

approach 1,981,239m, 486,622 

have recovered and the death 

toll nears 126,681. 

The US has more than 

126,061 deaths and the UK 

more than 12,107. 16 people 

have died in Cyprus and 102      

in Greece. In Italy, 21,067 have 

lost their lives to the virus,        

and in Spain 18,579. China has 

recorded 3,345 deaths, France 

15,748 and Turkey 1,403.

A
s the COVID-19 pande-

mic moves closer to 

home and grips our 

beloved UK Cypriot commu-

nity, the National Federa-

tion of Cypriots in the UK 

wanted to take another      

opportunity to send its best 

wishes to you and  your loved 

ones during the difficult 

days and weeks ahead.  

A statement from Federation 

President Christos Karaolis 

reads:  

We learn of new, tragic 

deaths each day and approxi-

mately 200 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             

mobilised quickly to support 

our community through these 

dark days. We have created a 

comprehensive online support 

portal - https://cypriotfedera-

tion.org.uk/2020/03/covid19

support - to help you access 

valuable resources covering a 

wide variety of topics. 

We are also proud to have 

launched an initiative to         

provide a free food package 

to those most in need in          

our community across the UK.  

John Christodoulou (pictured 
above), Founder of the Yianis 

Christodoulou Foundation, 

has generously agreed to 

cover the full costs of these 

free food packages.  

We asked Mr Christodoulou 

for a positive message to 

launch this initiative and he 

said: "Tough times don't last. 

Tough people do."  

We would like to take this 

opportunity to express our 

heartfelt gratitude to John,  

and his Foundation, for his 

support. 

In addition, we also have a 

network 40 volunteers across 

the UK who are able to help 

elderly, or vulnerable, people 

pick up their food or essential 

supplies.  

If you, or anyone you know, 

are in need of assistance, 

please give us a call on        

020 8445 9999, or email us at 

enquiries@cypriotfederation. 

org.uk and we will discuss 

your circumstances, as food 

packages are limited. 

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,   

local authorities, NEPOMAK 

UK and even just your elderly 

relatives and neighbours.      

Together we can achieve even 

more.  

Finally, we wanted to take 

this opportunity to wish you   

all a very Happy and Blessed 

Pascha. Hopefully the Easter 

message of resurrection and 

renewal can be a guiding      

light during these difficult 

times.  

Support for our   
community during 
the COVID-19 crisis

Easter message from Federation President Christos Karaolis
T

his Easter will be differ-

ent, but just as important, 

for all of us. Instead of 

large family gatherings and 

packed church services to 

proclaim Christ is Risen, we 

will be celebrating either by 

ourselves or in our households. 

Whilst this will be understand-

ably difficult, by doing so, we 

will be keeping ourselves, our 

community and our NHS safe.  

However, despite the invisible 

and dangerous threat of corona-

virus that is gripping the UK,  

Cyprus and humanity as a whole, 

the Easter message of resurrec-

tion and renewal can be our 

guiding light during these difficult 

times. Whilst the situation might 

currently feel tough, especially as 

we mourn those who we have 

lost, we will get through this. 

There are brighter days ahead.  

Easter is a time of solidarity and 

love to our fellow human beings, 

hope, faith and optimism to over-

come challenges. During this time 

of challenge, we all have our role 

to play. It has been heartwarming 

to witness the community cohe-

sion, goodwill and kindness over 

the last month. Just as the light 

spreads from candle to candle 

at the divine liturgy at midnight on 

Easter Saturday, so the National 

Federation of Cypriots in the UK 

and our community have rallied 

around to overcome these dark 

days - whether that is frontline 

workers in our fantastic NHS and 

other key industries; volunteers 

taking care of our elderly, vulner-

able or those in need; or simply 

those of you who are Staying at 

Home to Save Lives. Thank you.  

A very Blessed and Happy 

Easter.  

Christos Karaolis 

President, National Federation 
of Cypriots in the UK



T
he coronavirus crisis is 

having a "significant"       

impact on the UK economy, 

the chancellor has admitted, 

after a new report claimed 

Covid-19 is causing the worst 

economic shock in 100 years. 

Rishi Sunak conceded the 

government "can’t protect every 

business and every household" 

and warned "these are tough 

times and there will be more to 

come". 

Acknowledging a report by the 

Office for Budget Responsibility, 

which said there could be a 35% 

hit to the economy between April 

and July, Mr Sunak said "those 

economic impacts are significant". 

But he said the government 

is "not just going to stand by and 

let this happen", as he pointed 

to the OBR prediction that         

the economy should bounce      

back. 

"We came into this crisis with 

a fundamentally sound economy, 

powered by the hard work and 

ingenuity of the British people 

and British businesses. So while 

those economic impacts are 

significant, the OBR also expects 

them to be temporary, with a 

bounce back in growth.” 

He said the government's      

response to the virus "aims to 

directly support people and 

businesses while restrictions 

are in place" so they can get 

"moving again" as soon as         

restrictions are lifted. 

He said the OBR predicts the 

UK's economic situation "would 

be much worse" had protective 

measures not been taken. "In 

other words, our plan is the right 

plan," he added. 

But he admitted mistakes were 

likely to have been made during 

the high pressure situation. 

“When you are faced with such 

an unprecedented challenge,  

are we going to be absolutely 

perfect in every single thing we 

do, at the pace we are having 

to do it? Of course not,” he said. 

But they were doing “what we 

think is in the best interests of 

the country and people” and 

would be making improvements 

where necessary. 

The main points from the 

OBR report: 

• National income - or GDP - 

falling by 35% in the second 

quarter of this year 

• Unemployment rising by         

2 million to a rate of 10% (worse 

than in the banking crisis) 

• Public sector net borrowing 

to be £273bn or 14% of GDP 

this year (a multiple of its rise in 

the banking crisis) 

• Income tax revenues falling 

by £57 billion 

• VAT falling by £30 billion 

• All public sector receipts 

dropping by £130 billion 

• The Coronavirus job retention 

scheme (the furlough scheme) 

costing £42 billion 

• The self-employed income 

support scheme costing £10  

billion 

• The small business grant 

scheme costing £15 billion 

• The business rates package 

costing £13 billion 

• All such government          

decisions collectively costing 

just under £100 billion 

The chancellor gave the press 

conference as Boris Johnson 

recovers from coronavirus at his 

countryside mansion, Chequers, 

with his fiancée Carrie Symonds. 

The Prime Minister’s official 

spokesman said: “The priority 

is for the PM to rest and recover 

and his medical team have      

advised him not to immediately 

return to work.”
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Chancellor admits ‘significant’ 
economic impact of coronavirus

UK lockdown likely to 

be extended as     

death toll nears 13,000

T
he UK looks set to extend 

its lockdown measures 

into early or perhaps even 

late May, just as other European 

coronavirus hotspots start to lift 

some restrictions on businesses. 

The number of deaths in UK 

hospitals stood at 12,868 on 

Wednesday, up by 761 from the 

previous day.  

In total, the UK has over 

98,000 confirmed cases of the 

virus. The number of deaths 

could be much higher as there 

are concerns over the extent of 

outbreaks in care homes. 

Foreign Secretary Dominic 

Raab who is acting on behalf 

of Prime Minister Boris 

Johnson, whilst he recovers 

from Covid-19 at his country 

residence, has addressed 

questions being raised over just 

how long the UK’s lockdown, 

now in its fourth week, will       

last. 

On Monday, he said that it 

was too early to lift restrictions, 

commenting at the government’s 

daily press conference that 

“we’re still not passed the peak 

of this virus so please continue 

to follow the advice now more 

than ever to stay home, save 

lives and protect our NHS.” 

He added that while the UK’s 

approach to the coronavirus 

was working, measures had to 

remain in place: “Keep this up, 

we have come too far, lost too 

many loved ones and sacrificed 

too much to ease up.” 

A group of scientific advisors 

were to meet this week to        

review the effectiveness of      

social distancing and lockdown 

measures. Raab said changes 

to restrictions would not be 

made unless the government 

was confident “that any such 

changes can be safely made.”  

Although no date has been 

given for the lifting of lockdown 

measures, it is expected that 

Britain will remain in lockdown 

for another three weeks and 

that the Foreign Secretary will 

announce today (16 April) that 

the lockdown will stay in place 

until at least May 7. 

In the meantime, some     

European countries are now 

looking to lift some restrictions 

on public life as the number of 

new infections and daily deaths 

decline. 

Spain allowed some construc-

tion and manufacturing sites to 

reopen on Monday and Italy 

also allowed some businesses, 

including bookshops and    

children’s clothing stores, to      

reopen on Tuesday.  

In Austria, garden centres 

and home improvement stores, 

as well as some other small 

businesses, re-opened Tuesday. 

Denmark opened primary 

schools and nurseries on     

Wednesday with Norway    

reported to be considering a 

similar move. 

Orthodox Easter message 
from Catherine West
A

s the newly appointed 

Shadow Minister for    

Europe, I wanted to wish 

you all Christos Anesti and to 

send my very best wishes for a 

Blessed Orthodox Easter this 

Sunday 19th April. 

This Easter is unlike previous 

years for all of us. The coronavirus 

crisis means that we all need to 

stay home to save lives and 

protect our wonderful NHS.  

Unfortunately, the large family 

gatherings that are the hallmark 

of the Orthodox Easter and 

Cypriot culture won’t be able to 

take place this year. Instead of 

family gatherings, there is still the 

opportunity to mark this special 

time of year in your own, personal 

way. I also know that many in 

the Cypriot community are also 

mourning the loss of loved ones, 

which makes this period espe-

cially difficult. I want to express 

my heartfelt condolences to 

those who have lost friends or 

family to the coronavirus. I have 

always admired the resilience 

and optimism of the Cypriot  

community, qualities that will 

certainly help the community get 

through this challenging period. 

Sadly this Easter, the Orthodox 

Churches won’t be filled with 

worshipers, joy and light. I will 

greatly miss celebrating the 

Good Friday liturgy at St Mary’s 

Cathedral and processing around 

the streets of Wood Green with  

the Epitaphio. This is a service that 

I enjoy attending every year in 

my constituency, as many others 

do at Greek Orthodox Churches 

across the UK. I look forward to 

attending next year's service 

when we return to normality. 

Whilst the faithful won’t be 

able to worship at church this 

year, the strength of the Easter 

message of renewal and hope 

is more powerful and relevant 

today, than it has ever been. 

The darkness of today will be 

replaced by light and we will get 

through this difficult time.
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M
ario Antoniou Garcia, 

whose father is Cypriot 

and mother Spanish, 

has spoken to Parikiaki about 

his coronavirus experience.  

The 53-year-old, who lives in 

Clacton, hopes that by sharing 

his story, he may help others 

that will potentially contract this 

horrible illness…. 

80% of you will have a really 

mild illness, but completely at 

random, some of you will get 

really sick, even if, like me, 

you’re healthy with no underlying 

health problems whatsoever! 

My symptoms first came         

on 25/03/20 and started with a 

new cough which was quite 

persistent and hurt my chest, 

and I had a temperature of 38.1. 

For the next few days, it pretty 

much carried on the same with 

high-temperature, persistent 

cough, constant headache, and 

complete fatigue where I literally 

couldn’t get out of bed. My        

appetite however was normal 

and I looked forward to food.  

At this point my breathing 

was normal with no restrictions, 

but I made a call to 111 for 

some advice and was told to 

self-manage my symptoms, 

and if they got any worse to      

call back.  

After about a week, I suddenly 

lost my appetite completely  

and couldn’t face food but just 

carried on drinking fluids. I also 

started getting stomach cramps 

and diarrhoea and my tempera-

ture was absolutely raging, 

especially in the evening  it went 

up to a highpoint of 39.7. It was 

at this point that I made my    

second call to 111 and again 

waited to speak to an operator 

for 45 minutes, only to be told 

that I should ring my doctor   

surgery. I called the surgery and 

they said they couldn’t under-

stand why 111 had told me to 

ring them as 111 should be 

dealing with these situations. 

Luckily though, a very caring  

Dr Carter called me, we had a 

good chat and she told me        

not to be a martyr and if I felt 

like my breathing was getting 

any worse, to go to A&E      

immediately.  

The following evening my 

breathing was getting very      

laboured and it was at this point 

my wife called 999. Paramedics 

arrived and immediately checked 

my stats; my blood oxygen levels 

were down to 88% which was 

very worrying.  

I arrived in A&E around 7pm 

last Friday 3rd April, they 

pumped me full of antibiotics, 

did an ECG and a chest x-ray 

which immediately showed     

abnormality as well as blood 

tests. I was in A&E until just 

after 5am the following morning 

when they finally took me up to 

the Mersea ward, a pre-elective 

surgery ward which had been 

converted into a Covid-19 ward. 

I was immediately put on      

oxygen, constantly monitored 

and was given antibiotics.  

The next couple of days were 

very scary and I almost resigned 

myself to my fate. I was      

constantly on oxygen to keep my 

stats stable. After around 3 1/2 

days on oxygen, I started to make 

progress and they weened me 

off the oxygen slowly over the 

next 24 hours. Finally five days 

after being admitted, they took 

me off the oxygen completely, I 

coped well with that and my 

stats were strong so they sent 

me home where I’ve made slow 

but steady progress. 

Every bit of physical exertion 

like taking a shower completely 

whacks me out and it’s going 

to take a good few weeks       

before I hopefully get back to 

normal. 

In my instance, the scary time 

was between 10 and 12 days 

after showing my first symptoms, 

and this definitely seems to be 

a crucial point in the illness 

timeline. 

I hope this helps in some 

way, but as ever, stay home, 

stay safe and protect our   

amazing NHS.

UK Cypriot shares his story 
about being hospitalised 
with Coronavirus

Easter, Fasting and Covid-19

O
f the two main faiths in 

Cyprus, fasting features 

as an important part of 

our ritual. Although little known 

and practised Orthodox Chris-

tians should also fast on Wednes-

days and Fridays, whilst Sunni 

Muslims should fast on Mondays 

and Thursdays. 

St. John Chrysostomos (347-

407 AD) referred to fasting as 

“the mother of bodily health” and 

commented that “When the body 

becomes sluggish, the soul under-

goes damage, as the activities of 

the soul are determined by the 

condition of the body… Ailments 

and weakness of the body… come 

from great luxury and the love of 

pleasure. When we leave the 

table, we feel heavy from the great 

amount of food; our stomachs 

hurt, our head aches and our sleep 

is deep… Food in excess is not 

nourishment; rather, it can destroy 

our bodies.” 

Fasting predates both those 

religions. Pythagoras (580-500BC) 

and Plato (427-347 BC) were 

known practitioners and Hippo-

crates (460-357BC), the founder 

of modern medicine, used it as the 

basis of some of his treatments. 

Plato fasted because it cleared 

the mind and gave him great 

clarity of thought, which histori-

cally is a common theme.  

Although largely fallen out of 

favour fasting is making a come-

back with the health conscious, 

with intermittent fasting or time 

restricted eating (IF). And they are 

fasting for exactly the same   

reasons as our forbearers did, for 

health and clarity of mind. Not only 

that, they have the science to 

prove how it actually works.  

When you eat you spike insulin 

levels in your body. Insulin is your 

growth hormone and has several 

important functions, particularly 

in transporting and feeding the 

cells of your body. It also helps 

to stop us from starving by storing 

excess energy as fat. Carbohy-

drate food and drink, particularly 

processed foods and drinks,      

including wheat, barley, oats, rice, 

sugar, etc., will drastically increase 

insulin production by your pancreas. 

When insulin and excess energy, 

in the form of glucose (a simple 

sugar molecule which is broken 

down from carbohydrate food) 

is present, then it slows down the 

body’s other functions so that it 

can concentrate on creating that 

lifesaving fat. 

In the developed world we are 

victims of their own success. We 

don’t go hungry and have long 

given up eating two or three good 

meals a day, preferring to graze 

the sweet shops, supermarkets 

and delicatessens. We have soft 

drinks and fruit juices (which are 

just concentrated sugar) by the 

litre, not the occasional bottle as 

a treat. As a result, our insulin level 

is constantly elevated, our body 

cannot eat its nutrients properly 

from the food and we never burn 

fat. The result, metabolic ill-health, 

visceral (internal body) fat, insulin 

resistance leading to diabetes, 

kidney failure, fatty liver disease, 

heart disease, arteriosclerosis, 

Alzheimer’s, blindness, amputa-

tions, depression, the lists is 

endless.  

Our food is also now predomi-

nantly wheat or other grass based. 

Wheat is difficult to digest as are 

bodies are not designed to ferment 

grass. Cows have 4 stomachs to 

help in that process. As a result 

of constantly eating grain based 

food, complex sugar molecules 

that cannot be properly digested 

attack and work their way through 

our stomach and gut wall, enter 

the body and cause inflammation. 

On its own or combined with 

other plant toxins it causes          

irritable bowel syndrome, celiac 

disease, leaky gut, arthritis, etc.  

Every human cell in your body 

will reproduce itself and will be 

recycled. Over a 2 year period 

you’re virtually a new human. 

The process is called ‘autophagy’ 

(eating yourself) and whilst we 

have known about it for centuries, 

it wasn’t until the Japanese 

scientist, Yoshinori Ohsumi, 

identified its mechanism and was 

awarded the Noble Prize in 2016 

when it was fully understood. 

We age because over time, 

particularly with ill-health and a 

bad diet, during that recycling 

process our new cells develop 

gaps in their DNA and an unhealthy 

cell will reproduce an equally or 

even unhealthier cell. Because 

insulin is the growth hormone 

defective cells can also be encour-

aged to grow into cancerous cells 

that feed off the sugar and simi-

larly replicate cancerous cells. 

IF is the best way to restore 

balance and youth to the body. 

It gives your stomach, guts, liver, 

pancreas and accordingly the rest 

of your body time to recover. If you 

fast for 6-8 hours you will empty 

your body of its sugar stores. 

After 8 hours the body will look 

to burn fat to find energy as your 

body needs to eat 24/7 (which is 

when you start to actually lose 

weight). Once the insulin is low 

enough after the sugar is gone, 

your body can start the process 

of regenerating in earnest. After 

8 hours there is a natural boost 

to autophagy and cell reproduc-

tion. After 16 hours of fasting your 

body begins to create ‘stem cells’, 

which are brand new cells with a 

complete DNA sequence. Their 

job is to search out and replace 

bad cells. Everything in your body 

begins to function better, giving 

you clarity of thought as well as 

a healthier body. 

How does all this relate to 

COVID-19. Well COVID-19 doesn’t 

actually kill you. We know that the 

virus cannot replicate by itself, 

it’s passed on by contact, works 

its way into your lungs and infects 

weakened/unhealthy cells. The 

virus is then replicated when the 

infected cell replicates. Your auto-

immune system will recognise 

and attack the cells carrying the 

virus. Those with underlying 

health issues will already have 

their autoimmune system working 

overtime and, in the panic, to kill 

off the cells infected with COVID-

19 your body releases a deluge 

of antibodies that kill the infected 

cell and most of other cells around 

it. Your lungs cease to function, 

fill up with fluid and before you 

know it, you have pneumonia. 

With your autoimmune system 

already at full capacity your body 

cannot fight off the pneumonia, 

and this is what does kill you, not 

the virus.  

IF is the best way to restore 

cell health and fight of COVID-19, 

other viruses and general stave 

off the diseases of modern life. 

Is there an optimal IF? Possibly 

but any IF works well. The most 

popular is the 16:8 hour diet, 

where you don’t eat for 16 hours 

in the day leaving an 8 hour eating 

window. The shorter your eating 

window, the longer the IF and the 

more effective the autophagy. 

Fasting for 2 or 3 times a week 

will keep your body, cells and 

immune system in optimal health. 

We should learn from our fore-

fathers. Even though they didn’t 

know how the process worked, 

they knew how to stay healthy.  

 

Andreas E. Alexandrou

T
heresa Villiers, MP for 

Chipping Barnet, has        

issued the following     

message for Holy Week for the 

Orthodox Church which marks 

Easter on Sunday 19th April, a 

week after the date on which it 

is celebrated by the Catholic and 

Protestant Christian Churches: 

“This is a very difficult time for 

our country as the Covid-19 

virus continues to take a heavy 

toll. This emergency means that 

this is an Easter season like no 

other that any of us will have 

experienced. It is a matter of 

sadness that the usual packed 

church services for Orthodox 

Good Friday and Easter cannot 

take place this year. 

I very much regret not to be 

able to attend the Good Friday 

service at St Katherine’s Church 

in Friern Barnet which has been 

such an inspiration to me when I 

have attended in previous years.  

I know that the scenes at St 

Katherine’s of hundreds of people 

gathered inside and outside the 

church are repeated in many 

places where there is a signifi-

cant Cypriot population. This is 

a demonstration of how strong 

the Orthodox faith is within the 

Greek Cypriot community, helping 

to bind it together. 

Even though big gatherings 

for Holy Week and Easter       

Sunday will not happen this year, 

I very much hope that my Cypriot 

constituents will still be able to 

mark this most important week 

of the Christian calendar. It will 

be a painful time for families 

who have lost loved ones to the 

virus and I send them my deepest 

sympathy. Others will be sepa-

rated from other members of 

their families, particularly elderly 

parents and grandparents. I wish 

them well and hope that they are 

able to keep in touch with their 

relatives even if they cannot be 

all together for the usual celebra-

tions. 

Despite the adversity, I am 

sure that the spiritual significance 

of Holy Week and Easter will be 

as strong as ever for the Cypriot 

community. The optimism and 

hope within the story of Easter 

can be an inspiration to us all 

during this period of anxiety and 

fear. We will get through this. I 

wish a very Happy Easter to 

British Cypriots and to all my 

constituents who are celebra-

ting this festival on Sunday in 

accordance with the Orthodox 

calendar.”

Easter message from Theresa Villiers MP
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EUREKA! 

T
he Pan-Hellenic mythological hero Jason 

was famed for his expedition with the          

Argonauts. As the sailors on their ship the 

Argo were known - in search of the Golden Fleece 

in Kolchis on the Black Sea, one of the most   

popular and enduring legends of Greek mytho-

logy.  

The myth may reflect historical expeditions 

made by the Mycenaeans in the 13th century BC 

as they explored lands to the east of the Greek 

world. 

 

Jason's Youth 

Jason was believed to have been educated by 

the wise centaur Cheiron in the forests of Mount 

Pelion. He had been placed under the centaur’s 

care by his father Aison whose younger brother 

Pelias had usurped the throne of Iolkos in Thessaly. 

When he reached manhood, Jason participated 

in the celebrated hunt for the Kalydonian Boar, 

which involved many Greek heroes such as      

Theseus, the Dioskouroi, Atalanta, and Meleager. 

This huge creature terrorized the city of Kalydon 

and the surrounding area in Aetolia, having been 

sent by the goddess Artemis in order to punish 

Oineus, Meleager’s father, for his impiety in not 

sacrificing to the goddess. 

At the age of 20, Jason finally returned to Iolkos 

to claim his kingdom. On his return journey Jason 

somehow lost one of his sandals and when he 

re-entered the city, Pelias saw him and recalled 

an oracle some years before which had declared 

that Pelias would lose his life at the hands of a 

one-sandaled man. Identifying Jason as the 

oracle’s man, he decided to send the hero on an 

impossibly difficult and probably fatal expedition 

to bring the fabled Golden Fleece to Iolkos. 

 

The Golden Fleece 

The Golden Fleece came from a winged ram 

originally belonging to the god Hermes. The ram 

was sent by the goddess Nephele to rescue her 

children Phrixos and Helle from being sacrificed 

after Ino, their jealous stepmother, turned the 

people of Thebes against them. Saved just in time, 

the ram flew off over the sea with Phrixos and 

Helle. Unfortunately, during the flight, the latter 

fell off the ram into the sea and the place she 

landed - the modern straits of the Dardanelles - 

was thereafter called the Hellespont. Phrixos,    

however, was safely taken to Kolchis on the 

Black Sea and in thanks to the gods, he promptly 

sacrificed the ram and placed its golden fleece  

in the sacred grove of the god Ares where a       

fearsome serpent was set to guard it.  

 

The Argo 

Jason was a favourite with the goddess Athena 

and it was she who gave the first help to the         

expedition by having the great craftsman Argo 

build a strong fast boat to take the hero across 

the seas to Kolchis. The ship, reportedly the first 

Greek long ship, was named after its maker and 

even contained a plank of sacred wood with the 

power of speech, taken from the sanctuary of 

Zeus at Dodona. The Argo could carry 50 oarsmen 

and Jason filled the boat with an all-star crew of 

Greek heroes. Among the more famous were 

Hercules from Boeotia, the Dioskouroi twins from 

Sparta, Meleager from Kalydon, Peleus from 

Thessaly, Amphiaraos from Argos, Kalais and 

Zetes the sons of Boreas (the North Wind), and 

Orpheus from Thrace. 

On their voyage to Kolchis the Argonauts had 

many adventures. One of the more notable was 

the rescue of Phineus from the Harpies at           

Salmydessos in Thrace. These terrible winged 

creatures had been sent by Zeus to torment the 

blind Phineus as punishment for blinding his own 

sons on the advice of their scheming stepmother. 

Zetes and Kalais, themselves winged, chased 

away or killed the Harpies thus earning the         

gratitude of Phineus who gave them favourable 

winds and advice on the best route to Kolchis.  

 

Kolchis & King Aietes 

On finally reaching Kolchis, Aietes the king, 

perhaps understandably, would not hand over 

the fleece to Jason without a struggle. Instead, 

he promised Jason the fleece only if he performed 

some particularly difficult and dangerous tasks. 

These were to plough a field using two fire-breath-

ing bulls and to sow the teeth of a serpent in the 

field, and then fight the giants, which sprang up 

from the magical teeth. Fortunately, Jason was 

assisted by Medea, the daughter of Aietes. Once 

again, Athena had intervened and sent Eros to 

make Medea fall in love with the hero. Medea was 

knowledgeable in magic, and she gave Jason a 

magic lotion to protect him from the fire-breathing 

bulls and advised him to throw a stone amongst 

the giants so that they would fight each other. 

Despite successfully completing the tasks,        

Aietes still refused to give Jason the fleece and 

even attempted to burn the Argo. However, Medea 

showed Jason the location of the sacred grove 

and gave him another potion to drug the serpent 

that guarded the Golden Fleece. Taking the fleece 

back to the Argo, Jason was pursued by the 

king’s soldiers but Medea delayed them (even 

killing her brother Apsyrtus in the process) and 

she fled Kolchis with the heroes. 

 

The Voyage Home 

The voyage back home to Iolkos was as         

protracted as the voyage out and the heroes 

once more had many adventures. A notable       

episode is the encounter with Talos, the bronze 

man given to King Minos by Hephaistos, and who 

ran around the island of Crete three times each 

day keeping guard. Talos tried to prevent the       

Argonauts from landing and so incurred the wrath 

of Medea who brought his downfall with one of 

her magic potions.    

On the heroes’ triumphant return to Iolkos,       

despite being given the Golden Fleece, Pelias   

refused to give up his throne, and it was disco-

vered that Pelias had even conspired to kill 

Jason’s father, Aison, whilst the hero had been 

away. Medea then made another magic potion, 

this time to convince the daughters of Pelias that 

if they cut up their father and boiled him in the   

potion, he would gain everlasting youth. This they 

did and, of course, it was the end of Pelias, but 

Jason did not become king, instead, he established 

Pelias’ son Akastos as ruler. Jason, after marrying 

Medea, left to settle in Corinth, which had been 

inherited by Aietes from his, father Helios. The 

couple had three sons and lived happily for ten 

years until Jason became captivated by the charms 

of Glauke, daughter of Kreon, the king of Corinth. 

In jealous revenge, Medea killed both Glauke 

(with a poisoned robe and crown) and her own 

children and fled to Athens, in some accounts in 

a flying chariot pulled by dragons. This tragic end 

to the myth is the subject of Euripides tragedy 

Medea. 

 

Links With Reality 

The myth of Jason and the Golden Fleece may 

have been an explanation of early Greek expedi-

tions into the East around the 13th century BC, 

when the Mycenaean civilization was at its peak. 

The tale also has similarities to a Hittite myth        

involving a fleece and the god Telipinu. A third 

connection with the East is the historical            

evidence suggesting that the area of Kolchis near 

the Caucasus Mountains was one rich in gold, 

often panned from rivers using sheepskins.  

 

Verification of Myth 

Recent discoveries by geologists from Georgia 

suggest that the myth of Jason and Argonauts 

was based on an actual event. The geologists    

researched geological data, archaeological arti-

facts, myths, and historical sources surrounding 

the ancient Georgian kingdom of Colchis and 

found that the myth of Jason and the Argonauts 

was based on an actual voyage that took place 

3,300 to 3,500 years ago to obtain the secrets        

of the ancient gold extraction technique used in  

Colchis using sheepskin. It seems that Colchis 

was rich with gold, which the natives mined        

with special wooden vessels and sheepskins. A 

sheepskin embedded with golden gravel and 

dust would be the logical source of the mythical 

"Golden Fleece." 

 

The Myth in Greek Art 

The myths involving Jason were popular       

subjects in ancient Greek art. A scene on a         

Corinthian alabastron demonstrates the antiquity 

of the subject as early as the 7th century BC.   

The earliest depiction of the Argo comes from a        

fragmentary metope from the Treasury of the       

Sicyonians at Delphi, c. 570 BC. The presence of 

various scenes from the myths on Attic, Laconian, 

Corinthian, Chalcidian, and Southern Italian pottery 

throughout the 5th and 6th centuries BC and the 

re-telling of the tale in the Argonautica by Apollonius 

of Rhodes in the 3rd century BC are evidence of 

the far-reaching and long-lasting appeal of this 

truly Pan-Hellenic hero. 

 

Film 

Jason and the Argonauts is a 1963 Anglo-

American independently fantasy film produced by 

Charles H. Schneer and directed by Don Chaffey. 

Based on Greek mythology, the film stars Todd 

Armstrong as the eponymous hero, along with 

Honor Blackman and Patrick Troughton. The film 

was made in collaboration with stop-motion anima-

tion master Ray Harryhausen and is known for its 

various legendary creatures, notably the iconic 

fight scene featuring seven skeleton warriors. 

 

Reception 

The film received critical acclaim and is now 

considered a cult film classic. In April 2004,       

Empire magazine ranked Talos as the second-

best film monster of all time, after King Kong.  

At the 1992 Academy Awards, in honouring 

Ray Harryhausen with a lifetime-achievement 

award, actor Tom Hanks remarked: "Some people 

say Casablanca or Citizen Kane. I say Jason and 

the Argonauts is the greatest film ever made".  

In 2008, the American Film Institute nominated 

the film for its Top 10 Fantasy Films list.  

 

en.wikipedia.org 

Jason and  
the Argonauts

George.M.Georgiou
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Why Don’t You 

Just Die  
 

This marks the remarkable  

feature film debut of Russian 

writer/director Kirill Sokolov, who 

delivers one of the most enter-

taining revenge thrillers in ages.  

A young man called Matvey 

(Aleksandr Kuznetsov) knocks on 

Andrei’s apartment door holding 

a hammer behind his back. He 

claims that he is Olya’s boyfriend, 

Andrei’s daughter and is asked to 

wait for her in the sitting room 

until she returns home… 

What follows is the most bizarre 

and unexpected explosion of        

violence mixed with dark, wicked 

sense of humour. The story is      

divided into three sections where 

the action at first is seen through 

the eyes of Matvey and then from 

the point of view of Yevgenich 

(Michael Gor) a friend and           

colleague of brutal detective       

Andrei (Vitaly Khaev). And finally 

Olya (Evgenive Kreozde), Alexei’s 

fiercely independent actress 

daughter enters the scene.  

Most of the action of this      

compelling and intriguing thriller 

that keeps you guessing until the 

end is filmed on a single location 

but it is imaginatively photographed 

with urgency and style. A cross 

between Quentin Tarantino with 

the mischievous sense of humour 

of the Coen Brothers and with a 

touch of Sergio Leone this has cult 

written all over it and is definitely 

worth seeking out! (On Blu-Ray & 
Digital HD, 20 April- On the Arrow 
Video Channel, 4 May) 

 

Cuck  
 

Another terrific feature film 

debut this week comes from Rob 

Lambert, a talented writer/director, 

who creates a truly repulsive anti-

hero in Ronnie (Zachary Ray Sher-

man), a mentally unstable 28-year-

old still living with his overbearing, 

disabled and deeply conservative 

and religious mother (Sally Kirkland). 

He aspires to work for the military 

and is obsessed with guns spend-

ing most of his time watching porn. 

He creates a Vlog channel online 

as True Patriot which becomes very 

popular by the extremist community. 

“Anyone who defends feminism 

is a cuck or a fag” he says. “The 

safety of our country is in danger 

with all those immigrants and    

“liberal cucks” he continues spitting 

vitriol. But his dull existence takes 

an unexpected turn when he is 

given an opportunity to enter the 

world of porn… 

It is a challenging film dealing 

with violence and porn explicitly 

and is definitely not for those 

easily offended. It also boasts an 

amazing central performance from 

Sherman, who manages to gain 

sympathy despite his despicable 

actions. You could see the end 

coming a mile off but it’s what 

happens in between that matters. 

(VOD from Jonny Tull) 
 

The Rhythm  

Section 

The highly watchable Blake 

Lively made THE SHALLOWS 

such a compelling film thanks to 

her striking presence and engag-

ing personality. She now plays 

Stephanie Patrick, the heroine of 

Mark Burnell’s novel, an ordinary 

woman forced by circumstance to 

do extraordinary things. Following 

her family’s tragic death in an aero-

plane crash, Stephanie reaches 

rock bottom but after she discovers 

that this was no accident, she swears 

vengeance on those responsible… 

It is a strong premise and Lively 

delivers the goods aplenty carrying 

the film most valiantly but even-

tually she needs a sharper script 

than this. The well-chosen support-

ing cast includes Jude Law as Iain 

Boyd, the Scottish man assigned 

to train Stephanie. “You have to 

control your rhythm section like 

music,” he says to her while 

teaching her how to shoot.  

There is a terrific car chase 

sequence with a vulnerable Steph-

anie behind the wheel superbly 

photographed in Almeria standing 

in for Tangiers but the thrills are 

far between in this uneven film. 

(VOD from Paramount Pictures) 
 

Rio Grande  

John Ford’s monumental west-

ern made in 1950 has all the classic 

elements of the genre - a broody 

hero in John Wayne as Lt. Col. Kirby 

Yorke, a vulnerable yet tough 

heroine in Maureen O’Hara as his 

estranged wife and a plethora of 

Apaches attacking the cavalry and 

the settlers in Rio Grande on the 

Mexican border.  

The year is 1879 and Yorke is 

stationed on the Texas frontier but 

his authority is challenged when 

his son Jeff, whom he had seen 

for 15 years, is assigned to his 

regiment…  

A thrilling western superbly 

photographed in black and white 

at Ford’s favourite locations          

including Colorado River standing 

in for Rio Grande. A sparkling 4K 

restoration ideal for your collec-

tion! (Blu-ray from Eureka) 
 

Charlie’s Angels 
 

The popular television series 

from the seventies first reached 

the big screen in 2000 in a luke-

warm adaptation which surpris-

ingly had a sequel. Now Elizabeth 

Banks writes and directs a stylish 

film and is determined to give the 

tired franchise a new lease of life.  

Sabina Wilson (Kristen Stewart), 

Elena Houghlin (Naomi Scott) and 

Jane Kano (Ella Balsonska) are 

the new Angels working for a      

private detective agency run by 

the mysterious Charles Townsend 

(Robert Clotworthy). The casting 

works well and the enjoyment of 

the three leading ladies is highly 

infectious. Impressive action 

sequences but the almost incom-

prehensible plot is in desperate 

search of a better script! (Blu-ray 
and DVD from Sony) 

 

The White Sheik 

Studio Canal in order to comme-

morate Federico Fellini’s centenary 

is releasing two of his films in brand 

new 4K restorations that look     

absolutely splendid on Blu-ray. 

THE WHITE SHEIK made in 1952 

is co-written by Fellini from a story 

he collaborated on with Michelan-

gelo Antonioni, which follows a 

newlywed couple’s honeymoon in 

Rome where the virginal bride 

runs away to meet her idol - the 

eponymous hero from a photo-

romance magazine… 

It is a beautifully observed      

adventure years ahead of its time 

which proved to be truly prolific 

inspiring many filmmakers includ-

ing Woody Allen’s THE PURPLE 

ROSE OF CAIRO. (Blu-ray from 
Studio Canal). 

 

Nights Of Cabiria  

Another influential film from 

Fellini made in 1957 which became 

the source of SWEET CHARITY. 

The remarkable Giulietta Masina 

is Cabiria, the character she first 

created for a cameo appearance 

in THE WHITE SHEIK. Cabiria is 

the eternal optimist, a prostitute 

with a heart of gold, who can’t  

believe her luck when she is invited 

to spend a night at the luxurious 

mansion of one of her favourite 

movie stars…  

Felinni’s beloved wife Masina 

is truly amazing in this Oscar-win-

ning film and is not to be missed. 

(Blu-ray from Studio Canal)  

...you are the one, Only you 
beneath the moon and under the 
sun. Cole Porter wrote memora-

ble songs for breakfast. I listened 

to it being played by my partner 

to isolated grandmother while 

masticating my daily dose of 

fibre, chewing gets harder as 

you age, and it made me think 

about those lyrics. For some 

people right now only you         

beneath the moon and the sun 

could be their new reality. Bliss 

for some, hell for others. Teen-

agers holed up with parents could 

be tricky though they probably 

enjoy being isolated in their  

bedrooms camped out 24/7 on 

Instagram and SnapChat.         

Apparently, it’s the first thing 

56% of them do when they wake 

in the morning. It’s good to chat 

rubbish first thing. 

Night and day is also what 

many of us are struggling with. 

What to do during the night is 

easy, unless you are an insom-

niac, daytime is tougher. But the 

night and day metaphor also 

struck a chord with me as I 

thought about those people stuck 

in tower blocks, sometimes as 

many as six or eight in a two 

bedroom flat with no outdoor 

space (imagine the infection risk 

and consequences), while others 

are frolicking gaily in their 3 acre 

gardens. I consider myself very 

lucky having a small garden in 

which to breathe and hang my 

washing. Little things. The night-

time folk have it a lot tougher and 

it riles me when I hear that it is 

the privileged daytime denizens 

most likely to snitch on those who 

they believe are breaching     

government guidelines. Simple 

solution? Invite some of the night 

timers into your gardens to enjoy 

some socially distanced fresh air.  

I’m in a state of agitation today 

but life has a way of flicking the 

mood switch. I open the blinds 

to peep out onto the deserted 

street and I am instantly thrown 

into a state of hilarity. Standing 

on the pavement opposite are 

two people, it’s impossible to  

determine their genders, dressed 

in all white personal protection 

outfits. From head to toe, no part 

of their body is exposed, they 

look as if they are going to inspect 

a nuclear reactor. They are quite 

a picture and that is exactly what 

they are doing, taking pictures of 

each other. As my mother would 

have said “kyrie laison bou     
egadandissamen”. I run to get 

my phone and capture the      

moment, but I return to find they 

have disappeared into the ether, 

their viral loads having been     

exceeded. Cole Porter also wrote 

Anything Goes and I Get a Kick 
Out of You. 

This game of Russian Roulette 

continues. The stakes are very 

high which is why when I hear 

idiotic talk, primarily from platitu-

dinous politicians, saying this is 

a question of “lives versus liveli-

hoods” I want to cut out their  

duplicitous tongues. I’d rather be 

poor and healthy than rich and 

dead. But the economy is crum-

bling I hear them exclaim, and 

yes, I do understand the impor-

tance and urgency of getting the 

machine back up and working 

again as in Fritz Lang’s Metropo-
lis, but if that is the case, they 

may want to reflect on a brilliant 

piece of graffiti sent to me by a 

friend in Hong Kong. It reads 

“There can be no return to       

normal, because normal was 

the problem in the first place.”  

We have once again reached 

that crepuscular moment when 

day turns to night. Outside and 

all over the television are shots 

of people applauding, banging 

tins, dustbin lids, and generally 

making a cacophony of sound 

to thank NHS workers and others 

for all they are doing. Showing 

appreciation is fine, but after this 

is all over, another phrase oft   

repeated right now, rather than 

clap, how about making sure 

they are all paid a decent salary 

rather than the scandalously 

paltry amounts they currently   

receive. Talk of society being 

changed is cheap and unless 

positive actions follow, this would 

have been yet another blip in a 

world full of greed and selfish-

ness. Half the world starves and 

soon that hunger and poverty 

will be right on our doorsteps. 

Thankfully, there are thousands 

of good people who are selflessly 

and anonymously carrying out 

acts of altruism and care to      

ensure those who need it most 

get the help and support required. 

One of the verses of Night and 

Day reads “There's an, oh, such 
a hungry yearning burning  inside 
of me”. For who? For what? The 

next few weeks and months will 

make that clearer. 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Night  

and Day... 
 



Tsoureki  
 

Ingredients: 
500g (2 2/3 cups) plain flour 

21g (3 packets) dried yeast 

125ml (½ cup) milk 

2 eggs, lightly beaten, plus extra for brushing 

50g caster sugar 

Finely grated rind of 2 oranges 

2 tsp mehlepi 

75g softened butter, coarsely chopped 

3 eggs, dyed red 
 

Method: 
Combine flour, yeast and a pinch of salt in the 

bowl of an electric mixer fitted with a dough hook, 

form a well in the centre, set aside. Add milk, eggs, 

sugar, orange rind, mehlepi and 100ml lukewarm 

water and mix until a soft dough forms (5-7 minutes). 

Gradually add butter, a little at a time, mixing until a 

smooth soft dough forms (3-5 minutes), place in a 

lightly greased bowl, cover with plastic wrap and set 

aside until doubled in size (40 minutes-1 hour). 

Meanwhile, for red Easter eggs, follow instructions 

on packet to cook and dye eggs then set aside to 

cool completely. 

Knock back dough and divide into 3 pieces. Roll 

each piece into a 45cm-long cylinder, plait pieces 

together, then bring ends together to form a wreath 

and squeeze to join. Place on an oven tray lined 

with baking paper and set aside to prove slightly (20 

minutes). 

Preheat oven to 180C. Brush wreath with eggwash, 

gently push red Easter eggs (unpeeled) into wreath 

and bake until wreath is golden and cooked through 

(25-30 minutes). Cool on a wire rack, serve with 

butter.  

Note: Mehlepi  and red egg dye are available from 
Greek delicatessens. Instructions and the quantity 
required vary from brand to brand. 

 

Flaounes 
 

Ingredients for the dough: 
500g plain flour 

2 eggs 

1 teaspoon baking powder 

1 teaspoon mehlepi ground to a fine powder 

1 teaspoon mastic ground to a fine powder 

1 teaspoon of sugar 

125g butter, melted 

1 sachet easy bake yeast 

A pinch of salt 

A dash of warm milk for kneading (about 80ml) 

60ml warm water 
 

Ingredients for the filling: 
500g Cypriot ‘Flaouna’ cheese or alternatively 

250g halloumi and 250g mild cheddar 

1/4 cup semolina 

2 eggs (plus 1 more for the glazing) 

1 teaspoon baking powder 

1 teaspoon mehlepi 

1 teaspoon mastic 

1 teaspoon chopped fresh mint 

120g raisins 

1 egg, whisked (for the glazing) 

1/2 cups sesame seeds (for the glazing) 

Method: 
In order to have the best texture for your flaounes, 

it is best to prepare the filling from the night before 

or at least 4-5 hours before baking. This would allow 

the cheese filling to dry out and be able to absorb 

more of the “moisture” from the ingredients. 

Start off by grating the cheese as fine as you      

possibly can. Add the beaten eggs, raisins, mint, 

mastic, mahlepi and semolina and mix thoroughly. 

Cover it with a cloth and place in the fridge overnight 

or for at least 4-5 hours before baking. 

Next off start preparing the dough. The dough is 

more like a shortbread and not very bread-y, hence 

be careful not to overwork the dough as your         

flaounes will be a bit doughy. In a large bowl, sift the 

flour, add the salt, baking powder, mehlepi, mastic 

and mix thoroughly. 

Add the butter and eggs to the mixture and gently 

mix the flaouna dough with your fingers. Dissolve 

the yeast in the warm water with the sugar, pour 

into the dough and then add the warm milk. Be    

careful for your water and milk to be only lukewarm 

and not hot as they will kill your yeast! 

Continue kneading the dough for a few minutes 

until the texture is firm but not bread-like. If the dough 

is too wet add a little more flour but be careful not to 

overdo. Cover the dough mix with some cling film 

and let it rise for 1-2 hours or until it has almost  

doubled in size. 

Now its time to start assembling your flaounes! 

Get the filling mixture out of the fridge and add the 

remaining mixture ingredients. Mix thoroughly and 

set it aside. Pour the dough out of the bowl and roll 

out in thin sheets. Cut into 12 by 12 cm rectangles, 

about 5 inches in each dimension. Sprinkle the        

sesame seeds on a small plate with approximately 

the same size as the dough rectangles. 

Glaze the outer side of the dough with the whisked 

eggs and press it down on the sesame seeds. This 

will ensure that the seeds are firmly embedded in 

the dough. Grab a handful of the cheese filling and 

form a ball. Place in the centre of the dough (sesame 

seeds facing outwards), glaze the edges with a little 

more whisked egg and fold, pinching the corners 

together to form the flaouna shape. 

Once all your flaounes are shaped, place them 

on a baking tray lined with grease proof paper, let 

them rise for about 30-45 minutes and then bake in 

a pre-heated oven at 200C for about 40 minutes, or 

until golden brown.
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Greek Orthodox Easter traditions

G
reek Easter, one of the 

most important religious 

festivals has arrived accom-

panied by the smell of spring, the 

rebirth of nature and the sweet 

smell of home cooking.... 

Greek Easter doesn’t usually 

fall on the same day as everyone 

else’s as the Orthodox Christian 

Church calculates a bit differently 

to other Christian denominations - 

it uses the Julian calendar, not the 

Gregorian. 

Two other important elements 

are Passover and the Spring Equi-

nox. In the Bible, the events that 

led up to Jesus’ arrest, execution, 

and then his resurrection, took 

place after Passover. Jesus and 

His Disciples shared a Passover 

meal (the Last Supper) together, 

shortly before His arrest.  

Generally, the date for Easter is 

set on the first full moon after both 

the Spring Equinox and Passover 

and since they fall at a different 

time each year, the date for Easter 

can vary from early to late spring. 

For Greek Orthodox, the       

celebrations for Easter begin on 

Kathara Deftara (Clean Monday), 

the beginning of Lent, by fasting 

on varieties of seafood, rice, meat 

free salads, taramosalata, halvas 

and plenty of fruit and vegetables.  

Everything should look clean 

and new, so houses are cleaned, 

painted or whitewashed, and new 

clothes are a must, especially new 

shoes.  

Holy Week is dedicated to 

people going to church in the 

morning and evening for services 

commemorating the Lord’s         

Passion. 

On Holy Sunday and Monday 

night, the church must prepare to 

unite with Christ, the bridegroom, 

for all eternity. 

On Holy Tuesday night, we 

commemorate the anointing of 

Christ with myrrh by a woman who 

wet his feet and dried them with 

her hair. Christ forgave her for       

her sins as an example to us on       

how to repent and be saved. The        

Kassiani hymn is sung as a hymn 

of repentance. 

Holy Wednesday afternoon      

or evening, the church offers the 

Sacrament of Holy Unction. During 

this service, the priest reads seven 

gospels, and seven blessings to 

bless the oil which will be used to 

heal the ailments of the body and 

soul. At the end of the service, the 

priest anoints each parishioner 

with the oil by making the sign of 

the cross on their forehead, 

cheeks, chin and hands. 

Today, Holy Thursday, most 

women do their Easter baking of 

flaounes, made of short crust with 

a cheese, egg and mint filling, 

formed into triangular and square 

shapes. 

Koulouria are also baked with 

milk, spices and a little sugar,       

and Tsoureki, a rich yeast bread 

formed of braided strands of 

dough flavoured with orange and 

mehlepi. 

Eggs are dyed as well.              

Traditionally they are dyed red, 

symbolising the blood Christ shed 

for our sins on the cross, but        

dyes in other colours are also 

available. 

In the evening, a representation 

of Christ’s Crucifixion takes place 

in church, where icons are draped 

in black. The priest reads 12      

Gospels that tell all of Christ’s      

suffering that led to his Crucifixion.           

After each Gospel reading, a      

candle is also lit. 

Good Friday begins with every-

one taking flowers to church so 

that the young girls can decorate 

the Epitaphio (Holy Sepulchre). 

The whole structure is completely 

decorated with flowers, a job that 

takes the greater part of Good     

Friday morning.  

At lunchtime the traditional Faki 

Xidati (vinegar and lentil soup) is 

eaten, containing vinegar because 

it is said that when Christ asked  

for water on his way to Calgary, he 

was given vinegar instead.  

From early afternoon you will 

see streams of cars and pedes-

trians going from church to church 

to pay their last respects to Christ 

and to compare the decoration of 

their own parish Epitaphios with 

that of the others. 

Meanwhile, all the streets along 

which the Epitaphios will pass in 

the solemn procession later that 

night are decorated with coloured 

lights. The procession starts after 

the evening service with the priests 

preceding, then the Scouts or 

young men carrying the litter of 

Christ and then the choir, singing 

hymns. The whole congregation 

then follows. 

On Holy Saturday, during 

morning Mass, as the priests        

announces Jesus’ resurrection, 

the black drapes drop from the 

icons and the members of the 

congregation rap their seats to   

express their joy. 

In the evening, dressed in their 

best Easter clothes, people gather 

in churches and squares in cities, 

towns and villages carrying white 

candles (lambades) to listen to the          

Kalo Logo (Good Word). 

The real sermon of resurrection 

is at about midnight. Everybody 

goes to church with a candle and 

the sermon is held. When the       

priest proclaims that “Christ has 

risen”, all candles are lit, church 

bells are rung and everyone 

greets everyone else with “Chris-

tos Anesti” (Christ has risen), to 

which the other answers “Alithos 

Anesti” (Indeed He has risen).  

People embrace and continue 

the celebrations at home. They 

eat traditional avgolemono soup 

(egg and lemon rice soup) or       

magiritsa (made from the organs 

of the lamb) and crack eggs to 

symbolise Christ’s breaking from 

the tomb. 

On Sunday morning most 

people who have not taken Holy 

Communion during the Holy 

Week take it now. At home, red 

eggs are cracked, flaounes eaten 

and the fast broken.  

At lunchtime, family gatherings 

are held all over the world where 

everyone celebrates the resurrec-

tion of Christ; lambs are roasted 

on the spit (lamb is the preferred 

choice because Jesus is known 

as the Lamb of God) and wine is 

enjoyed freely!  

KALO PASCHA!  
 

Photos: Alexios Gennaris

Easter recipes



Rita Wilson         

on celebrating 

Orthodox Easter 
 
Greek-American actress/ 

producer Rita Wilson penned 
this article several years ago 
and it immediately went viral 
among the Greek and Cypriot 
communities around the world. 
It talks about Rita’s Greek heri-
tage and how she’s managed 
to turn her husband, actor Tom 
Hanks, into a full-blooded Greek.  

 
Once every few years, Greek 

Easter falls the same week as 

“American Easter,” as it was called 

when I was growing up. 

In order for “Greek Easter” to 

be celebrated the same week as 

“American Easter,” Passover has 

to have been celebrated already. 

We Greeks don’t do Easter until 

after Passover, because how can 

you have Easter BEFORE Pass-

over. Jesus went to Jerusalem      

to celebrate Passover, after all. 

Unless it is one of the years when 

the two holidays align. 

Here are some of the things 

that non-Greeks may not know 

about Greek Easter: We don’t do 

bunnies. We don’t do chocolate. 

We don’t do pastels. 

We do lamb, sweet cookies, 

and deep red. The lamb is roasted 

and not chocolate, the sweet 

cookies are called Koulourakia 

and are twisted like a braid, and 

our Easter eggs are dyed one 

color only: blood red. There is no 

Easter Egg hunt. There is a game 

in which you crack your red egg 

against someone else’s red egg 

hoping to have the strongest egg, 

which would indicate you getting 

a lot of good luck. 

Holy Week, for a Greek Ortho-

dox, means you clear your calen-

dar, you don’t make plans for that 

week at all because you will be in 

church every day, and you fast. 

Last year, in addition to not eating 

red meat and dairy before com-

munion, my family also gave up 

sodas for the 40-day Lenten period. 

During one particularly stressful 

moment, there were many phone 

calls amongst our kids as to 

whether or not a canned drink 

called TING, made with grapefruit 

juice and carbonated water was, 

in fact, a soda and not a juice, 

which our then 10-year-old decided 

it was, so we had a Ting-less Lent. 

No matter where I find my self 

in the world I never miss Easter, or 

as we call it, Pascha. I have cele-

brated in Paris, London, New York 

City, Los Angeles, and in Salinas, 

California at a small humble 

church that was pure and simple. 

When we were kids, our parents 

would take us, and now as parents 

ourselves we take our children to 

many of the Holy Week services 

including the Good Friday service 

where you mourn the death of 

Jesus by walking up to the Epita-

phio, which represents the dead 

body of Christ, make your cross, 

kiss the Epitaphio, and marvel      

at how it was decorated with a  

thousand glorious flowers, rose 

petals and smells like incense. 

Some very pious people will 

crawl under the Epitaphio. I have 

always been so moved to see this. 

There is no self- consciousness 

in this utter act of faith. There is no 

embarrassment to show symbolic 

sorrow at the death of our Saviour. 

At a certain point in the Good 

Friday service, the Epitaphio is 

carried outside by the deacons of 

the church, as if they are pall 

bearers, followed by worshippers 

carrying lit candles protected from 

dripping on your clothes and on 

others by having a red plastic cup 

that sits below the flame to catch 

the wax drippings. Every Greek 

person knows all too well the smell 

of burning hair. 

One time, in London, I smelled 

something and turned to look at 

where the smell might be coming 

from, only to be horrified that it 

was coming from me and my 

head was on fire. But I digress. 

It is sombre and quiet as we 

follow the Epitaphio, in candle-

light, from the altar to the outdoors, 

in order for it to circle the church 

before it returns back to the altar. 

We sing beautiful lamentations 

that make your heart break with 

their pure expression of sadness 

and hope. 

One of my favorite services 

during Easter is Holy Unction. 

This happens on the Wednesday 

of Holy Week. Holy Unction is a 

sacrament. It is for healing of our 

ills, physical and spiritual. It is  

preparing us for confession and 

communion. This sacrament has 

always been so humbling to me. 

When you approach the priest 

for Holy Unction, you bow your 

head and as he says a prayer and 

asks you your Christian name, he 

takes a swab of blessed oil and 

makes the sign of the cross on 

your forehead, cheeks, chin, backs 

of your hands and palms. It is a 

powerful reminder of how, with faith, 

we can be healed in many ways. 

The holy oil is then carefully 

dabbed with cotton balls provided 

by the church so you don’t leave 

there looking as if you’re ready to 

fry chicken with your face, and 

before you exit the church, you 

leave your cotton balls in a basket 

being held by altar boys, so as 

not to dispose of the holy oil in a 

less than holy place. The church 

burns the used cotton balls. 

There have been times when I 

have left church with my cotton 

ball and have panicked when I 

am driving away. At home I take 

care of it. Imagine a grown 

woman burning cotton balls in her 

sink. But that is what I do. 

Midnight Mass on Saturday 

night, going into Sunday morning 

is the Anastasi service. We will 

arrive at church at around 11 p.m., 

when it starts, and listen to the 

chanter as he chants in preparation 

for the service. My kids, dressed 

in their suits and having been 

awakened from a deep sleep to 

come to church, groggily sit and 

wait holding their candles with red 

cup wax catchers. 

As the service progresses, the 

moment we have all been waiting 

for approaches. All the lights in the 

church are turned off. It is pitch 

black It is dead quiet. The priest 

takes one candle and lights his one 

candle from the one remaining lit 

altar candle, which represents the 

light of Christ’s love ( I believe). 

From this one candle, the priest 

approaches the congregation and 

using his one candle he shares 

his light with a few people in the 

front pews. They in turn share 

their light with the people next to 

them and behind them. In quiet 

solemnity, we wait until the entire 

church is lit with only the light of 

candles, the light that has been 

created by one small flame has 

now created a room of shared light. 

And at a moment that can only 

be described as glorious, the priest 

cries out, “Xristos Anesti!” “Christ 

is Risen!” We respond with “Alithos 

Anesti!” “Truly, He is Risen!” We 

sing our glorious Xristos Anesti 

song with the choir. That moment, 

which happens about an hour, to 

an hour and half into the service 

and seems as if the service is over, 

actually marks the beginning of 

the service. The service then con-

tinues for another hour and a half. 

When I was a kid, after the 

service was over, we would go     

to the Anastasi Dinner that the 

church would throw in the church 

hall, where we would break our 

fast, drink Cokes at 2:30 in the 

morning, dance to a raucous Greek 

band and not go home until our 

stomachs were full of lamb, eggs, 

Koulouraki, and we saw the sun 

rise. Or was it the Son rise? 

But usually now, after Midnight 

Mass, we drive home with our 

still-lit candles. I always love      

seeing the looks on people’s 

faces as they pull up to our car 

seeing a family with lit candles 

calmly moving at 65 m.p.h. down 

the highway. When we get home, 

we crack eggs, eat cookies, drink 

hot chocolate (so not Greek) and 

I burn a cross into our doorways 

with the carbon from the candle 

smoke to bless our house for the 

year. 

There have been many times 

when painters touching up the 

house have wondered why there 

was this strange black cross 

burned into our doorways. The 

next day is usually followed by a 

late sleep in, then getting up and 

doing the same thing you just did 

but in the daytime at the Easter 

Picnic, usually held at a local park. 

I have to say, the Greeks know 

how to do Easter. Make no mis-

take. This is the most important 

holiday in our church. It is a beau-

tiful week. I haven’t even begun to 

touch on what the week is really 

like. This is a sampling of a       

sampling of what it is like. It is so 

much more deep, so much richer 

than I have written here. 

But one thing is clear. It is a 

powerful, beautiful, mysterious, 

humbling, healing and moving 

week. It is filled with tradition and 

ritual. It is about renewal and 

faith. And even though it is still  

too early to say, Xristos Anesti! 

Alithos Anesti! 

 

Rita Wilson, whose parents 
were both born in Greece,    
produced ‘My Big Fat Greek 
Wedding’ and its sequel ‘My Big 
Fat Greek Wedding 2’ which 
she also starred in.
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Andrea Georgiou 
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D
uring these difficult times, 

people are still hopefully 

trying to maintain their 

dignity with a little personal groom-

ing. It may be hard, especially if 

you usually go to a hairdresser      

or beauty salon for professional 

treatments, but thankfully we have 

supermarkets and chemists that 

have aisles full of hair and beauty 

products and you can always 

order online. You can even use 

things at home as an alternative.  

Following on from my previous 

article, here are some more   

treatments that a little guidance, 

can be done to a satisfactory level 

at home. 

 

Fringe/Bangs Hair Cut 

Cutting a fringe, or bangs as 

sometimes known, seems simple 

enough but can look really awful 

if done incorrectly. This will need 

attending to in order to have good 

vision and see through comfortably. 

If you choose to do this whilst 

wet, bear in mind that the hair is a 

third longer when wet and will 

shrink up when dry, so you will have 

to allow for this when cutting. It will 

shrink and appear to dry up, even 

more so if you cut tight curly hair.  

1. Using a pair of hairdressing 

scissors and straight flat barber 

comb and holding a section of  the 

hair you want shorter between your 

fingers, cut at the centre of your nose 

area, just below eyebrow level. 

2. Then take a little of the       

previous section you have just cut 

with some of the side section of 

fringe hair so you can see this cut 

section and use it as a guideline 

to follow line with. Cut the uncut 

section at an angle downwards of 

eyebrow and just below brow level, 

again tapering towards ear side, 

temple. Always take a little section 

of previous cut hair section and 

add to new uncut section. Do this 

on both sides until it resembles a 

sad face smile line, facing down.  

Make sure hair is fully wet and 

not half wet/dry or you will have an 

uneven result. It is better to do this 

twice over if not short enough the 

first time, rather than too short the 

first time round. You can take more 

off but can't add hair back on.  

 

Eyebrow Shaping 

Eyebrows frame our face and 

are naturally also there to order to 

protect our eyes from water or any-

thing running straight into them. It 

is for this reason that they defini-

tely should not be overplucked, 

waxed or shaved off. Keeping 

them in order and in a nice shape 

yourself may appear difficult but 

following one of the correct 

methods should hopefully give 

you at least a basic, tidy shape. 

Add some warm water to cotton 

wool pads or a sterilized flannel, 

hold onto eyebrow area to open 

the pores, or as an ideal time, do 

straight after the shower or bath.  

1. Using a long orange wood 

stick or thin pencil, hold it from 

inner corner of eye to corner of 

nose. Any hair beyond this angle 

in centre area above nose can be 

plucked or removed. 

2. Next, holding pencil at the 

outer corner of the eye and corner 

of the nose should give a clear 

line. Remove any hair beyond this 

line on the outer corner. 

3. Now using the orange wood 

stick or pencil, hold it in front of 

your eye and keep in line with your 

pupil as you look straight ahead. 

This should be the highest point 

of brow, so bare this in mind as you 

pluck or remove any hairs below 

and around this area.  

If you use tweezers, keep them 

clean by constantly wiping them 

with a clean damp tissue or cotton 

wool pad or they will not pick up 

hair effectively.  

When you have finished remov-

ing any hair, apply a little antiseptic 

cream and leave for approximately 

five hours to settle and to close 

pores in order to avoid infection.  

 

Hair Removal/Depilation 

Removing unwanted hair may 

not now be as easy if you went 

regularly for waxing. You can of 

course try home kits. 

1. Hair and skin needs to be 

clean and dry for effective removal 

of hair. Using talc powder on skin 

can help the hair adhere to wax 

and prevent skin being dry and 

flaky after process. 

2. Apply melted wax in the direc-

tion of hair growth. Apply paper or 

fabric strips on top and pull against 

the direction of hair growth, quickly 

backwards to remove the hair.  

Hot wax, when melted down, 

quickly dries to a hard yet flexible 

texture. The hairs dry within it and 

can be pulled off without fabric or 

paper strips required. It is ideal  

for any superfluous hair on face, 

underarm or bikini line area. 

Cold wax is warmed up in a pot 

but can also be placed in a micro-

wave or stood up in hot water. 

This needs paper or fabric strips 

to be applied on top of the melted 

wax to pull off and remove hairs. 

It does not dry back to a hard  

texture like the hot wax does. 

This wax is ideal for larger areas 

like legs. Do it like a professional! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
  

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Professional beauty 

treatments at home

T
wenty-two Cypriot artists have contributed 

to the fight against the coronavirus        

pandemic by uniting their voices to send 

a hopeful message - that together, we can! 

The project began as an initiative of 

songwriter Stavros Stavrou who appealed to his 

Facebook friends to respond to a post with a 

word of their choice. The purpose was to write 

a song in 24 hours including all these words, to 

demonstrate that together we can do this. 

The response was great with more than 200 

words submitted within a few hours. The lyricist 

used the words to compile a song – ‘To Tragoudi 

Mas’ - and after publishing the lyrics the follow-

ing day, various composers arranged them to 

music, posting their versions on their personal 

pages. One of them was young composer       

Nikolas Savvidis. 

The project further developed after singer 

Salina Gavala lead 22 Cypriot artists from           

all musical backgrounds, to join their voices       

together, from the comfort of their own homes, 

to create a song that speaks about all the   

beautiful things in the world, the small things in 

life that are now so much bigger than the 

greater things it has to offer. 

‘To Tragoudi Mas’ is performed by Hovig 

Angelos Augoustis, Salina Gavala, Stella   

Georgiadou, Loukas Giorkas, Andreas Ektoras, 

Evridiki, Annita Konstantinou, Michalis Marinos, 

Dimitris Mesimeris, Tefkros Neokleous, Alex 

Panagi, Giorgos Papadopoulos, Katerina Paras-

chou, Elena Patroklou, Sophia Patsalidou,      

Mariella Savvidou, Nikolas Savvidis, Ermogenis 

Skitinis, Giorgos Stamataris, Valanto Tryfonos 

and Konstantinos Christoforou. 

All proceeds from the song will be donated 

by its producers and the record label DNG      

Motivation Music - 14 Music, to the Republic of 

Cyprus, to support the fight against coronavirus. 

Cyprus President Nikos Anastasiades, in a 

social media post, sent his congratulations to 

the artists for the project. 

View the video at www.youtube.com/ 

watch?v=L_EfskrMlFY 

Prior to the release of the single, famous 

Cypriot and Greek artists, instigated by actor 

Andreas Georgiou, took to social media for their 

rendition of the emotional ‘Hrysoprasino Fillo’, 

offering hope and optimism to the people. 

In a moving post on Andreas’ social media 

platforms, well-known actors, singers and        

journalists are each shown performing a few 

lyrics to the song, moulded together into one 

video. 

They include Anna Vissi, Chrysanthos       

Tsouroullis, Andri Karantoni, Koullis Nikolaou, 

Christina Pavlidou, Michalis Sophocleous, Loui 

Patsalides, Elli Kyriakidou and Tasos Tryfonos 

amongst many others. 

View it at www.facebook.com/mowgli.gio/ 

videos/10218881740606833 

Cypriot artists join forces to  
support battle against Coronavirus

No More Walls 
Poem by Peter Droussiotis 

We listened to the news attentively 

A dark path awaited our long journey 

But this was no path through green trees or a 

golden field or a multi-coloured wood 

We could hear no birds chirping or tweeting 

This pathway was surrounded by dark walls and 

was totally silent 

We never knew such loneliness 

Despite all the gadgets we possessed and the 

stream of information we received incessantly   

We were all alone 

In this empty space 

We kept walking as though transfixed by fear 

But also determined to get through this 

We knew there was an end to this walk 

We kept moving, holding hands 

Together, we knew we would find our way to the 

other side 

Where there was light 

That conviction kept us moving 

Our pace quickened, the longer this went on 

We walked fast, as though time was running out 

Traumatised and exhausted 

We hoped ceaselessly that we would soon see 

the light at the end of this long and airless tunnel 

We talked to each other in short sentences, 

sometimes with just one word 

And signalled with our eyes 

To preserve our energies 

What mattered was to never give up 

Aspire endlessly, strive continuously to get to the 

other side 

This nightmare, we knew, had an end 

And we would not allow it to swallow us up in its 

total darkness 

We walked fast to reach the light of life 

Far in the distance a glimmer of it appeared 

We looked back, as though to see the distance 

we had travelled 

But this was impossible to measure 

We ran and ran 

Faster and faster, despite our breathlessness 

The glow grew larger 

Hundreds of faces 

No, thousands of faces 

So many faces 

It was a sea of faces 

Underneath the enriching light 

We got closer and closer 

A mass of people holding hands 

In a circle 

Looking at each other 

Smiling  

Under the light of life 

We knew we had made it to the other side 

We stood still 

We embraced 

Our eyes met 

The walled tunnel had disappeared behind us 

The darkness retreated 

The silence was replaced by soothing orchestral 

sounds and the murmur of young singing voices 

A choir of hope 

We cried out 

No more walls 

No more walls 

No more walls 

We are all one 

We are all one 

We shall for ever be all one 

Our souls were suddenly bathed in resplendent 

light 

We had rediscovered ourselves 

We had reconnected with our oneness 

Happiness 

Finally. 

 

 

© Peter Droussiotis 

Easter Sunday, 2020
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Michael Yiakoumi

UK Cypriot football 

community mourn the 

loss of popular  

Andrew Georgiou

W
e sadly announce the 
passing away of An-
drew Georgiou (Pa-

tata,Spud). 
Andrew Georgiou passed away 
Wednesday April the 8th 2020 
at the age of 70 and leaves be-
hind his wife Irene, two daugh-
ters Alexandra and Kristina a 
grandson Ocean. and three 
sisters Dora, Julie and Thalia. 
Andrew was the co founder 
player manager of Dynamo FC 
that used to play in the KOPA 
League. He also played for 
PAOK and Anorthosis in the 
KOPA League. 
Andrew Georgiou was born in 
Famagusta the son of Christo-
foros (Taki) and Loulla Georgiou 
from Komi Kebir and Fama-
gusta respectively 
. He was one of a family of four 
with three sisters Dora, Julie 
and Thalia. 
At the age of two he immigrated 
with his family to London then 
after two years to Liverpool 
where his Father worked in  
building construction  and 
opened a fish and chip shop 
and lived there for ten years and 

accounts for Andrew supporting 
Everton. 
They later moved to London 
where Andrew attended Hol-
loway School and Southbank 
College and became a quantity 
surveyor and to later join his 
father Taki who had started a 
sucessful building construction 
company called G&S Formwork 
that were helping to build mas-
sive buildings all over the coun-
try which included Heathrow Air-
port terminals. 
On April the 8th 1979 he mar-
ried  Irene the daughter of 
Hambi and Maroulla Michael 
from Khirokitia and Ora respec-
tively.  
Hambi was a former editor of 
Vema Cypriot newspaper in 
London. 
The day he passed away was 
Andrew and Irenes 41st wed-
ding anniversary. 
He later became a partner in a 
successful estate agents Des 
Res Properties in Belsize Park. 
He will be sorely missed. 
Parikiaki newspaper extend 
their condolences to the family.

A
 -ustria, which has started 
loosening its coronavirus 
lockdown, said on  

Wednesday it would allow some 
sports compatible with social 
distancing like tennis and golf 
to resume from May 1. 
The Alpine republic acted early 
in its outbreak to close restau-
rants, bars, theatres, schools, 
non-essential shops and other 
gathering places roughly four 
weeks ago. The public have 
been told to stay at home and 
work from there if possible. 
Unlike in some other countries, 
however, members of the public 
have remained relatively free to 
do exercise like jogging or cy-
cling, provided they respect so-
cial distancing rules. 
There is no need for a note as 
in France nor is there a limit of 
one outing per day as in Britain. 
“Of course, individual sports 
where there is no immediate 
contact will be given priority 
more quickly over team sports 
where contact is generally un-
avoidable, or contact sports,” 
Vice Chancellor Werner Kogler, 
who is also sports minister, told 
a news conference. 
Outdoor facilities that will no 
longer be off-limits to the public 
include athletics tracks, tennis 
courts, golf courses, equestrian 
centres, shooting ranges and 
archery ranges, he added. 
He said dangerous outdoor 
sports like ski touring, which is 
often conducted away from ski 

resorts, would be allowed but 
he urged those doing them to 
stick to “something easy” to 
avoid accidents. 
Austria has reported 393 coro-
navirus deaths in total so far, 
fewer than some larger Euro-
pean countries have been re-
porting daily. It has had more 
than 14,000 confirmed cases. 
There was frustration in Vienna 
that some of the capital’s big-
gest parks, like the grounds of 
the former imperial palace at 
Schoenbrunn, were closed, but 
those reopened on Tuesday, the 
day that Austria first loosened 
its lockdown by letting DIY 
stores, garden centres and 
smaller shops reopen. 
Roughly 600 top athletes will be 
allowed to resume training, in-
cluding indoors with stricter 
limits on distancing, next week. 
Plans are also being made to 
restart Austria’s top soccer 
league, with strict testing re-
quirements and matches being 
played in empty stadiums.As for 
how sports like tennis should be 
practiced safely, Kogler said 
that was best left to federations. 
“It is hard to believe some of the 
questions that come up - what 
about the ball?  
What about handling in the lit-
eral sense?” he said. 
Initial consultations with tennis 
federations had produced 10 
recommendations, such as 
marking players’ balls so their 
opponent does not touch them. 

Austria to allow 

tennis, golf and other 

social-distancing-

friendly sports

FA offers Wembley to 

help Premier League 

complete season

E
 ngland’s Football Associ-
ation (FA) has offered 
Wembley Stadium and St 

George’s Park, the National 
Football Centre, as venues to 
help the Premier League com-
plete the season, the Times has 
reported citing a source familiar 
with the matter. 
Wembley could host multiple 
matches on the same day while 
limiting travel between venues 
once restrictions are eased, the 
report said, adding that fans 
were unlikely to be allowed to 
attend.Football in England has 

been suspended since March 
13 and its return has been 
made contingent on medical ad-
vice and government support. 
“When we know about the 
length of lockdown and exit 
mechanisms we can see which 
options are viable,” the source 
told the Times. 
St George’s Park, which has a 
hotel with 228 guest rooms on 
site as well as 13 pitches, five 
of which are floodlit, could be 
used as a quarantined training 

centre, the report added. 

Portugal donate half of 

Euro 2020 qualifying 

prize money

E
 uropean champions Por-
tugal will donate half of 
their prize money for 

qualifying for the now-post-
poned Euro 2020 champion-
ships to support amateur foot-
ball amid the coronavirus 
outbreak, the team said. 
The virus has shut down many 
countries and has wreaked 
havoc with the sporting calen-
dar across the globe. 
The team did not give any fi-
nancial details of their qualifica-
tion prize money.  
The support fund is expected to 
share a total of 4.7 million euros 

($5.13 million) among regional 
associations and amateur 
clubs. 
Most European leagues have 
been shut for more than a 
month and clubs are edging to-
wards severe financial trouble 
due to the revenue drought. 
Portugal has reported almost 
17,000 cases of coronavirus 
with some 535 deaths. The 
league has been suspended in-
definitely since March 12. 
On Sunday, Sporting became 
the first of the country’s three 
major football clubs to an-
nounce a 40% salary cut amid 
coronavirus losses. 

The Sports section 

would like to wish all 

its readers  

Α Ηappy Easter
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  Άννας Κυριάκου σε ηλικία 81 ετών,  
δυστυχώς από την πανδημία του  κορωνοϊού. 

Αφήνει τα παιδιά της: Mαρία, Γιάννης, Κυριάκο, το γαμπρό της Άντρο, τη νύφη της Ελένη, 6 εγγόνια, 
 4 δισέγγονα, αδέλφια: Aντρίκο και Πόπη. 

Η εκλιπούσα ήρθε στο Λονδίνο το 1958 και παντρεύτηκε τον Ματθαίο (απεβίωσε 28/01/19). Αρχικά εργαζόταν σαν μηχανικούδα στο σπίτι και 
φρόντιζε τα τρία της παιδιά. Από το 1983 μέχρι το 1999 που αφυπηρέτησαν διατηρούσαν την δική τους επιτυχημένη επιχείρηση, εστιατόριο 

 fish & chips στο Βarking και μετά στο Gosport.  Όπου εργαζόταν και ζούσε πάντοτε έκανε φίλους. Η Άννα ήταν ένας καλοσυνάτος, γενναιόδωρος 
συμπονετικός χαρακτήρας, που έκανε τα πάντα για την οικογένεια της. 

 Τα τελευταία χρόνια θα την βρίσκατε καθημερινά εκεί στο Αρώμα το ζαχαροπλαστείο της Mαρίας και του Άντρος,  
να κάθετε στη γωνιά της χαιρετώντας τους πελάτες με ένα πλατύ χαμόγελο.  

Θα μας λείψει πάρα πολύ. 

H κηδεία θα γίνει στις 7 Μαΐου 2020 στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν 
 να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Άννα Κυριάκου 
(Από τον πάνω Πύργο, Τηλλυρίας) 

It is with deep sadness, that we announce our beloved Mother, sister, grandmother and great-grandmother, Anna Kyriacou, passed away 

on Monday 6th April, 2020, at the age of 81, from complications of a chest infection, later established as COVID-19. 
Anna was a generous, compassionate, and selfless person, who would do anything to help her family and others in need. She will be very 

much missed by her family and the wider community. 
The deceased came to England in 1958 and married Matheos in 1960 and they went on to have three children. She was a machinist who 

used to work from home, whilst not only caring for her own 3 children, but also 7 others. Later on, she worked at various clothes factories in 
North London, as a specialist overlocker. 

In the 1980s, Anna and Matheos run very successful fish and chip shops in Barking, and later on, in Gosport. Wherever they lived and 
worked, they were valued pillars of their community, and made many life long friendships. 

When Matheos became ill in 1999, they retired to North London. Matheos sadly passed away on 28th January 2019. 

In recent years, the deceased could often be found in her daughter Maria's shop, Aroma Patisserie, sitting in the corner, greeting 

customer's with a welcoming smile, and always ready for a friendly chat. 
She is survived by her brother Andrico, her sister Bobi, her daughter Maria, sons John and Kyriacos, son-in-law Andros, daughter-in-law 

Helen, 6 grandchildren and 4 great grandchildren. 

"The funeral will be held on the 7th May at St Mary's in Wood Green followed by the burial at New Southgate Cemetery. 
Due to the ongoing pandemic we will be holding a very small intimate funeral with only immediate family in attendance."  

Anna Kyriacou
(from Pano Pyrgos, Tillirias)

23.04.1938 - 06.04.2020 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Tάκης (Χριστάκης) Κυριακίδης 
(από την Λευκωσία)  

Eίναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλλουμε τον θάνατο του Τάκη 
 (Χριστάκη) Κυριακίδη, σε ηλικία 79 ετών.  

Ακόμη ένας Κύπριος θύμα του Κορωνοϊού.  
Ο αγαπημένος μας Τάκης απεβίωσε την Tετάρτη 08.04.2020,  

σε νοσοκομείο του Νοτιοδυτικού Λoνδίνου. 
Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Eλπίδα,  
Παιδιά: Σoύλλα, Αντρέα, Νικόλα και Γιώργο, 7 εγγόνια  

και τις 4 του αδελφές και τις οικογένειες τους. 
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. 
Σας παρακαλούμε, όταν περάσει όμως το αυτό το κακό, ανάψτε ένα κερί 

στην μνήμη του. Σας ευχαριστούμε για τα 
θερμά συλλυπητήρια που δεχόμαστε.  

Αγαπητέ Τάκη, θα μας λήψεις. 
Αιώνια του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Takis (Christakis) Kyriakides 

(from Νicosia)  
It is with our deepest sorrow that we announce another  

AngloCypriot victim to the coronavirus in London. 

Our beloved husband, father, family and friend Takis 
(Christakis) Kyriakides passed away on Wednesday 

08.04.2020 in hospital in South East London at the age of 79. 

 He is survived by his wife Elpida and siblings Soulla,  
Andreas, Nicolas and George and seven grandchildren as 

well as his 4 sisters and their respective families. 

No funeral date as yet. 

With the current restrictions on the number of people allowed 
to be at a funeral, we'll ask you all to remember him at that 

time and, if possible light a candle. 
Thank you to all of you family and friends for your condolences.  

Dearest Taki, 
 Rest in peace and may the soil be light that covers you.20.12.1940 - 08.04.2020

23.12.1936 - 28.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Παναγή 
(από την Ορόκλινη, Λάρνακα)  

Απεβίωσε το Σάββατο 28.03.2020, ο Γιώργος Παναγή σε ηλικία 83 ετών. 
Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Άρτεμη, 

Θυγατέρες: Helen, Penny, Niki, Εγγόνια: Γιώργο, Κώστα,  
Georgina, το δισέγγονό του Αντρέα και τον γαμπρό του Φαίδρο.  

Ο εκλιπών ήρθε στο Λονδίνο το 1964 και για χρόνια διατηρούσε την δική του  
επιχείρηση στην ενδυματοβιομηχανία στο Wightman Rοad.  
Ήταν ένας καλός οικογενειάρχης και αγαπητός στον κόσμο. 

 Θα μας λείψει πολύ. 
Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 21.04.2020 η ώρα 1:00μμ στην εκκλησία της 

Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 
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 

George Panayi
 

(from Οroklini, Larnaca)  
It is with great sadness that we announce the death of our  

beloved George Panayi, on Saturday 28.03.2020 at the age of 83. 
He leaves behind his beloved wife Artemis,  

Daughters: Helen, Penny, Niki, Grandchildren: George, Costas,  
Georgina, Great-grandchildren, Andreas and Son-in-law, Phedros. 

George Panayi came to Lοndon in 1964 and for years he was running  
his own rag trade buisiness in Wightman Road. 

He was nice humble family man with values, kind and generous.  
He will be greatly missed. 

The funeral will take place on Tuesday 21.04.2020, 1:00pm  
at the St.Mary’s Church in Wood Green and the burial  

at Southgate Cemetery. 
Due to the current world pandemic situation there will be a very small 

private funeral with only immediatefamily in attendance.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 
Aντρέας Zαχαρία (Τσιουρούτη)  

(από την Αχερίτου/Αμμόχωστο) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο τoυ αγαπημένου μας Αντρέα Zαχαρία από  

την Αχερίτου, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 78 ετών.  

Εγκαταλείπει τη σύζυγό του Συγκλητική Παιδιά: Xρίστος και Νίκη, το γαμπρό του Δαβίδ, 

νύμφες: Λίζα και Μαράντα, εγγόνια: Λούκα, Σοφία, Αντρίκο, Λoυίζα, Ιάκωβο, Mόνικα και 

Αλέξανδρο, συγγενείς και φίλους. 

Ο Αντρέας ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας, παππούς και θείος.  

Πολύ περήφανος για την οικογένεια του. Άνθρωπος με αρχές, καλοσυνάτος, αξιοπρεπείς 

και πολύ γενναιόδωρος. 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 

Αndreas Ζacharia (Tsiourouti) 
(from Acheritou/Famagusta) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved, Andreas 

Zacharia (Tsiourouti) from Acheritou on Saturday 28.03.2020 aged 78. 

He was a loving husband, father, grandfather, father in law, uncle and  

extremely proud of all his family. He will be remembered for his strong family 

values, patient, kind heart, generous nature and integrity.  

He was dearly loved and respected, and will be greatly missed by all. 

He leaves his wife Singlitiki, Children: Chris and Niki, son-in law David, 

daughters-in law Lisa and Marinda, grand children: Luke, Sophie, Andrico, 

Louise, Jack, Mοnica, Alexander, relatives and friends. 

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

with only immediate family in attendance. 

20.01.1942 - 28.03.2020

14.06.1939 - 06.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aντρέας Παναγιώτου 
(από τoν Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσός)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας,  

Αντρέα Παναγιώτου σε ηλικία 80 ετών, την Δευτέρα 06.04.2020. 

Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Άννα, 

Παιδιά: Γιώργο, Aμέρσια, Εγγόνια: Έλενα, Αντρέας, Μιχάλης, Άννα, το  

δισέγγονό του Αντόνιο, Αδέλφια: Μιχάλη (Πoύλλος), Ήβη, Μάμα, Σαββάκη.  

Ο εκλιπών ήταν ένας πολύ καλός οικογενειαρχης, χαμηλών τόνων 

και αξιοπρεπείς άνθρωπος. 

 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 Panayiotou
 

(from Αgios Athanasios, Limassol)  

Sadly passed away on Mοnday, 06.04.2020, at the age of 80. 

He leaves behind his beloved wife Anna,  

Children: George, Αmersia, Grandchildren: Εlena, Andreas, Michael, 

Anna, Great-grandchildren, Antonio,  

Siblings: Michael (Poullos), Evie, Mamas, Savvakis. 

The Deceased will be remembered for being humble, low key family man 

with dignity. 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.
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01.07.1955 - 04.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σίμος Συμεού 
(από τo Λoνδίνο)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας,  
Σίμου Συμεού το Σάββατο 4 Απριλίου σε ηλικία 64 χρονών, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. Αφήνει πίσω την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Ντόνα,  
το γιο του Mιχάλη, Αδέλφια: Σοφία, Μάριο, Χαρούλλα, Άντρο.  

Ο Σίμος ήταν καλός οικογενειάρχης που απολάμβανε την συντροφιά της 
 συζύγου του Ντόνα και του γιου του Μιχαλάκη. Είχε πολύ καλές σχέσεις με τα 
 αδέλφια του και απολάμβανε όλες τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Του άρεσε 

να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα Chelsea, να παίζει ποδόσφαιρο  
και εκτός από αυτά τα χόμπι του ήταν, το paintball  

και τα παιχνίδια πολεμικών αναπαραστάσεων. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 1 Μαΐου 2020. 
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 

Simon Symeou
 

(from Lοndon)  

Ιt is with great sadness that we announce the death of our beloved Simon 
Symeou on Saturday, 04.04.2020, at the age of 64. 

He leaves behind his beloved wife Donna, his son Michael and  
Siblings: Sophie, Mario, Haroulla and Andros. 

The cause of death is coronavirus. 

‘Simon enjoyed spending time  with his wife and his son Michael.  

He thoroughly enjoyed family gatherings and watching his team  
Chelsea play. His hobbies included paintball and war enactment.’ 

The funeral will be held on 1st may 2020 unfortunately 
 due to the current climate the funeral will be attended 

 by the immediate family only.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

25 Αpril 2020 is the 1st year memorial for our beloved 

wife, mother and grandmother. 

Husband: Charalambos    Children: Antonis, Sotiris, Rula 

Grandchildren: Peter and Leo 

 
   Αντριανή (Πεπού) Σωτήρη (από το Αυγόρου) 
Due to the current world pandemic situation the memorial 

service will not take place this year.  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία (Ρακώσκι) Κόσσιφος 
(από τα πάνω Λεύκαρα, Λάρνακα)  

Απεβίωσε το Σάββατο 04.04.2020,  στο νοσοκομείο του 

Νorth Middlesex από Κορωνοϊό σε ηλικία 73 χρονών. 

Αφήνει πίσω την θυγατέρα της Ατέλα και τον γαμπρό της 

Αντρέα, τα εγγόνια της Σοφία (18) και Λεωνίδα (10), 

αδέλφια: Xριστάκη και Μιχαλάκη, ανίψια, ξαδέλφια και 

οικογένεια.  

Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν στον οίκον ευγηρίας Αnastasia 

Lodge και ήταν πολύ αγαπητή στο προσωπικό του. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του 

Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο 

ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria (rakowski) Kossifos  
(from Pano Lefkara, Larnaca)  

Sadly passed away on Saturday 04.04.2020  

 at North Middlesex hospital (Covid-19)  at the age of 73. 

She leaves behind her daughter Adela and her  son-in-law 
Andreas, 2 grandchildren, Sophia (18) and Leonidas (10), 

two older brothers Christakis and Michalakis, many 
nieces and nephews and extended family. 

She spent her last years at Anastasia lodge in  

Winchmore hill where she became one of their 
 main characters.  

No funeral dates as yet. 

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

 family in attendance.
26.10.1946 - 04.04.2020
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30.07.1936 - 03.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Nίτσα Κυριάκου (Σταφυλάρι) 
(από τα Κάτω Λεύκαρα)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας,  

Νίτσας Kυριάκου την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, σε ηλικία 83 ετών. 

 Αφήνει πίσω τα παιδιά της Gug και Γεωργία, Εγγόνια: Σωκράτης και Eλένη.  

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 21 Απριλίου 2020, η ώρα 1:30μμ στην εκκλησία του 

Αγίου Ελευθερίου, Leyton. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί 

συγγενείς της εκλιπoύσας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο  

ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

Eάν επιθυμείτε, μπορείτε να στείλεται λουλούδια μέχρι την Δευτέρα 20.04.2020, στο 

Demetriou & English, Funeral Directors Ltd, 131-133 Myddleton Road, Wood 

Green, London N22 8NG - Tel: 020 8889 9888. 

 † DEATH ANNOUNCEMENT 

Νitsa Κyriacou (Stafilari)
 

(from Κato Lefkara)  

Ιt is with great sadness that we announce the death of our beloved 

 Νitsa Kyriacou (Stafilari) on Friday, 03.04.2020, at the age of 83. 

She leaves behind her son Gug, daughter Georgina, 

 grandchildren, Socrates and Eleynie. 

The funeral will take place on Tuesday 21st of April at 1.30pm at St. Eleftherios 

Church, Leyton.  

Note: Due to the current situation friends and relatives will not be able to  

attend but if you wish please send your flowers οn Monday 20th of AprIl to: 

Demetriou & English, Funeral Directors Ltd, 131-133 Myddleton Road, Wood 

Green, London N22 8NG - Tel: 020 8889 9888. 

02.02.1924 - 30.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτα Χαραλάμπους 
Θυγατέρα του Γιώργου Ζαχαρία (Κυθρέα) και της Χατζή Κατερίνας (Δαύλος)  

Η πολυαγαπημένη μας Παναγιώτα (θυγατέρα της Κατερίνας και του Γιώργου Ζαχαρία) απεβίωσε  
την Δευτέρα 30 Μαρτίου σε ηλικία 96 ετών. 

Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1949 και εργαζόταν στην ενδοματοβιομηχανία. To 1954 παντρεύτηκε τον 
Αντρέα από τον Δαυλό ιός του Χαμπή Χατζηαδάμου και Σωτήρας (Σίκαλου). 

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Αντρέα, 3 θυγατέρες: Σωτήρα και τον σύζυγό της Φώτη, Κατίνα και το  
σύζυγο της Σώζο και Φωτούλα, 7 εγγόνια: Σωτήρη, Μαρία, Ελένη, Αντρέας, Παναγιώτα, Αντριάνα και Χλόη, 

5 δισέγγονα: Aλέξαντρο, Γιώργο, Φοίβη, Θίο και Κάθριν. 
Η Παναγιώτα ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος. Πρόσφερε πάντα απεριόριστη αγάπη και συμβουλές σε όλους. 

Μας έκανε να νιώθουμε σημαντικοί. Θα μας λείψει πολύ, αλλά θα την έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. 
Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 12.05.2020, στην εκκλησία της Παναγίας, Camberwell και η  

κηδεία στο κοιμητήριο του Streatham. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο 
οι στενοί συγγενείς της εκλιπoύσας θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην  

εκκλησία και στο κοιμητήριο. Μπορείτε να προσευχηθήτε μαζί μας για  να αναπαυτεί η ψυχή της.  
Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική πραγματικότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο, 

όπου θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους, ώστε να τιμήσουμε όλοι μαζί την μνήμη της, όπως της 
αξίζει. Λουλούδια και εισφορές μπορούν να σταλούν στην εκκλησία.

 † DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayiota Haralambous 
Daughter of Georgios Zacharia (Kythrea) and Hadji Katerina (Dhavlos) 

Our beloved Panayiota passed away peacefully on Monday 30th March 2020. Panayiota Zacharia came to 

England in 1949, working in Textiles and married Andreas, son of Hambi Hadjiadamos  

and Sotira (Sikalou), (Dhavlos), in October 1954. 

 She leaves behind her beloved husband Andreas, three daughters Sotira married to Photis,  

Katina married to Sozos, Fotoulla, seven grandchildren: Sotiris, Maria, Eleni, Andreas, Panayiota, Andreana and 

Chloe, and five great-grandchildren Alexander, George, Phoebe, Theo and Cathryn.  

 Panayiota was a remarkably strong woman who offered unrestricted love and guidance. She made us all feel 

so special. She will be sadly missed but we will treasure her memory. 

 The Funeral will take place on Tuesday 12th May at St Mary’s Greek Orthodox Church,  

Camberwell, followed by the burial at Streatham Park Cemetery. We have been advised that due to the  

Coronavirus situation only immediate family  of six members will be able to attend the Church service and burial.  

Please join us with virtual prayers. We will hold a memorial service when permitted. 

 Flowers and or donations to the church, if desired will be welcomed then.
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Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  Γιάννη που απεβίωσε την Τρίτη 7 Απριλίου 2020 σε ηλικία 51 ετών. 

Αφήνει την πολυαγαπημένη του σύζυγο Λυδία τα παιδιά του: Τζόσεφ και Aγγελίνα, τους γονείς του Ιωσήφ και Χρυστάλλα 

 την αδελφή του Φούλλα,το σύζυγό της Πέτρο και το γιο τους Ιωσήφ, τον αδελφό του Αντώνη την αρραβωνιαστικιά του  
Ελένη και το γιο τους Λεωνίδα, αλλά και μια μεγάλη οικογένεια στο Λoνδίνο και στην Κύπρο. 

Ο Γιάννης γεννήθηκε στο Λoνδίνο με γονείς μετανάστες από τον Κορμακίτη. Ήταν αγαπητός και δημοφιλής στην Κυπριακή και Μαρωνίτικη 

παροικία. Ο Γιάννης ήταν ένας πολύ καλός σύζυγος και ένα υπόδειγμα πατέρα για τα παιδιά του Tζόσεφ και Αγγελίνα, ο οποίος θα τους λείψει 

πάρα πολύ. Όπως θα λείψει και στην υπόλοιπη οικογένεια του, στους συγγενείς και στους φίλους του, που είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν. 

Eκείνοι οι οποίοι γνώριζαν τον Γιάννη τον περιέγραφαν ως γενναιόδωρο, ευγενικό, φιλεύσπλαχνο, πιστό, φιλάνθρωπο αλλά πάνω από όλα 

πραγματικό Κύριο, ο οποίος πάντοτε σου μιλούσε με χαμόγελο. Πάντοτε έβαζε πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό του. Πάντοτε ήταν 

παρών για να βοηθά και να στηρίζει την οικογένεια και τους φίλους του. Έφυγε αλλά δεν θα ξεχαστεί. Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή του. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών, θα μπορέσουν 
 να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στο κοιμητήριο.  

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική πραγματικότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο όπου θα καλέσουμε  
όλους τους συγγενείς και φίλους, ώστε να τιμήσουμε όλοι μαζί την μνήμη του, όπως του αξίζει.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Γιάννης Ιωσήφ Γουσελλή
(Από τον Κoρμακίτη, Κύπρος) 

It is with great sadness to inform you that our beloved John passed away on 7th April 2020 at the age of 51. 

He leaves behind his beloved wife Lydia, Children: Joseph and Angelina, his parents Joseph and Christalla, his sister Foula, 

her husband Petros, and their son Joseph, his brother Antony, his fiancée Helen and their son Leonidas and his extended 

family both here in the UK and in Cyprus. 

John was born here in the UK after his parents emigrated here from Kormakitis in Cyprus and was a very popular figure and 

very much loved in both the Cypriot and Maronite communities here in the UK. 

John was a wonderful husband to Lydia and amazing father to Joseph and Angelina who will miss him dearly. As will the rest 

of his family and many friends who were privileged to have known him. Those who knew John will describe him as generous, 

kind, caring, loving, loyal, but above all a true gentleman who always had a smile on his face. He would always put others 

first and was always there to help and support his family and friends. 

Due to the current circumstances, there will be a very small private funeral on Friday 17th April with only immediate family in 

attendance. There will be a memorial service later on in the year as soon as it is reasonably  

possible where everyone will be invited to attend to pay their respects. 

Gone but never forgotten. May he rest in peace.

Jοhn Joseph Youselli
(from Kοrmakitis, Cyprus)

06.02.1969 - 07.04.2020 
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