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Η επιτροπή Μεταφορών και Του-

ρισμού του Κοινοβουλίου προτρέ-

πει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 

συντάξει ευρωπαϊκό σχέδιο δρά-

σης για τον τομέα του τουρισμού 

που πλήττεται από την κρίση...    

                         Σελ 7

Σχέδιο δράσης για τον τουρισμό
Νέο σκάνδαλο που αφορά 

απάτη έναντι του κοινοτικού 
προϋπολογισμού είδε το φως 
της δημοσιότητας, με τα χρή-
ματα να έχουν αποσταλεί από 
κοινοπραξία σε καζίνο και ξενο-
δοχείο στην Κύπρο... 

                        Σελ 5

Η Κύπρος ως χώρα πλυντήριο Διαπραγματεύσεις Βρετανίας και ΕΕ

σελ   15 

 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Οι εξελίξεις για καταπολέμηση του Covid-19 (ΣΕΛ 7)

Αισιοδοξία για το μέλλον, δείχνουν οι αριθμοί για την παροικία μας (ΣΕΛ 2)

σελ  6

Έντεκα εβδομάδες μετά το Brexit, 
η Βρετανία και η ΕΕ ελπίζουν επι-
τέλους να σημειώσουν προόδους 
προς μια εμπορική συμφωνία, με 
την πρώτη εβδομάδα των τηλεδια-
σκέψεων να έχει ξεκινήσει. Τα επό-
μενα στάδια των διαπραγματεύ-
σεων είναι...            Σελ 3

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΥΠΡΟΣ: Οδικός χάρτης με τα πρώτα εργοτάξια και τις μικροεπιχειρήσεις (ΣΕΛ 4)

 ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ BΡΕΤΑΝΙΑ: Δοκιμές εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε ανθρώπους  (ΣΕΛ 3)
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Συνολικά 181 κοντέινερ διαμονής και υγειονομικού εξοπλισμού για  
προσφυγικούς καταυλισμούς, ως συμβολή της στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης 

εξάπλωσης του κορωνοϊού, αποστέλλει η Αυστρία στην Ελλάδα.
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"Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ 
τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνη-
γμένοι." 
 
Αγαπητοί μου εν Κυρίω, 
Η παραπάνω περικοπή, παρμένη από το Κατά Ιωάννην 
Ευαγγέλιο (20:19), περιγράφει την κατάσταση που επι-
κρατούσε το πρωί του πρώτου Πάσχα. Φαίνεται ότι η πε-
ρικοπή αυτή περιγράφει και την κατάσταση που επικρατεί 
στον κόσμο μας, καθώς εορτάζουμε το φετινό Πάσχα. Οι 
θύρες των Εκκλησιών είναι κλειστές, αλλά οι καρδιές των 
πιστών είναι ανοικτές και έτοιμες να δεχθούν το χαρμό-
συνο μήνυμα της Αναστάσεως.  
Όπως γνωρίζετε, όλοι ζήσαμε ημέρες και ώρες δοκιμασίας 
και κάποιοι αισθάνονται άδειοι και χαμένοι. Κάποιοι επέ-
τρεψαν στον φόβο να εισβάλει στην καρδιά και στο μυαλό 
τους, βιώνοντας σύγχυση και ποικίλους πειρασμούς. Ως 
Χριστιανοί, ωστόσο, καλούμαστε να έχουμε ελπίδα και αι-
σιοδοξία ακόμα και στους πλέον δυσχερείς καιρούς και 
να μην αφήνουμε τον φόβο και την απελπισία να γίνονται 
η αφορμή να χάνουμε το δρόμο μας. Θυμόμαστε ότι και 
οι μαθητές έπεσαν σε αυτόν τον πειρασμό, αλλά και ακόμα 
περισσότερο δεν λησμονούμε ότι ο Χριστός εμφανίστηκε 
σε αυτούς προκειμένου να τους καθησυχάσει και να κα-
τευνάσει τον φόβο τους. Διότι ο Χριστός, ο Οποίος είναι 
αγάπη "ἔξω βάλλει τὸν φόβον." (Α. Ιω. 4.18) 
Στους καιρούς αυτούς της δοκιμασίας, ανακαλούμε στη 
μνήμη μας την προφητεία των ξηρών οστέων (Ιεζεκιήλ 
37) και την υπόσχεση του Κυρίου ότι θα εμφυσήσει ζωή 
στο λαό Του. Ο κορωνοιός μας άφησε άδειους, άθυμους 
και άκαμπτους, όπως τα ξηρά οστά. Τώρα όμως, η Ανά-
σταση του Κυρίου έρχεται να εξαλείψει την κενότητα, τον 
πόνο και την θλίψη και να μας γεμίσει με ευφροσύνη, ελ-
πίδα και ζωή. Διότι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και ανοίγει 
τις θύρες του Παραδείσου για εμάς και για όλες τις μελλο-
ντικές γενεές. Ο καιρός της νηστείας εξέλιπε και τώρα κα-
λούμαστε να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου και να εορ-
τάσουμε το ανεπανάληπτο γεγονός της Αναστάσεως. 
Εργαστήκαμε και κοπιάσαμε στο στάδιο της Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής και τώρα εισήλθαμε στον ασφαλή λιμένα του 
Πάσχα. Οι θυσίες και οι κόποι μας δεν έγιναν μάταια. 
"Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, 
ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πά-
ντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ." 
(Α' Κορ. 15.58) 
 
Στο σκοτάδι της νύχτας μια μικρή, αλλά άσβεστη φλόγα 
έρχεται σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το σκότος. Είναι 
το φως του Κυρίου και το μήνυμα της ελπίδας, διότι Εκεί-
νος είναι που μας λέει "μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι· μὴ 
πλανῶ, ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε." (Ησαΐου 
41.10) Έρχεται, ακόμη μια φορά, σε αυτή την κρίσιμη κα-

μπή της ιστορίας, να μας χαρίσει τη χαρά στη θέση της 
λύπης, την ελπίδα στη θέση της απελπισίας, την αλήθεια 
στη θέση της απάτης. Αν και θα είμαστε μακριά ο ένας 
από τον άλλο, η χαρά της Αναστάσεως μας ενώνει και 
μας δίνει το θάρρος να πούμε στους άλλους ότι ακόμη πι-
στεύουμε. Έχουμε πίστη τόσο ισχυρή όσο η πίστη των 
γυναικών που παραστάθηκαν στο Σταυρό, όσο η πίστη 
της Θεοτόκου που περίμενε στον Τάφο, όσο η πίστη των 
Μυροφόρων γυναικών.  
Για αυτή τη δύναμη της πίστεως, ο Άγιος Ρωμανός, ο με-
γάλος ποιητής και υμνογράφος, γράφει: "Tὸν πρὸ ἡλίου 
Ἥλιον, δύναντά ποτε ἐν τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, 
ἐκζητοῦσαι ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς 
ἀλλήλας ἐβόων, ὢ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν 
ὑπαλείψωμεν, Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον, σάρκα 
ἀνιστῶσαν τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνή-
ματι, ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσκυ-
νήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς δῶρα τῷ μὴ 
ἐν σπαργάνοις, ἀλλ' ἐν σινδόνι ἐνειλημένῳ, καὶ κλαύσω-
μεν, καὶ κράξωμεν, Ὢ Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι 
παρέχων ἀνάστασιν." (Οίκος Αναστασίμου Όρθρου) 
Ελάτε, επομένως, αδελφές και αδελφοί μου, ελάτε να προ-
ϋπαντήσουμε τον Ήλιο της Δικαιοσύνης και να δούμε ότι 
ανέστη εκ νεκρών. Και ας ψάλλουμε, όπως ψάλλει ο Με-
λωδός καταληκτικώς στο μεγάλο κοντάκιο του Πάσχα: 
“Με Σένα ας αναστηθή, Σωτήρα,  
η πεθαμένη μου ψυχή.  
Η λύπη μην την καταφάη και ξεχάση  
το λοιπόν ετούτα τα τραγούδια  
που της προσφέρουν αγιασμό. 
Ναι Ελεήμων, ικετεύω Σε,  
μη με εγκαταλείπης  
τον καταστιγματισμένο από τα κρίματα. 
Πραγματικά μέσα σε ανομίες κι αμαρτίες  
συνέλαβεν εμένα η μητέρα μου Άγιε  
και Σπλαχνικέ Πατέρα μου,  
δοξασμένο πάντα τ’όνομά Σου απ’το στόμα μου  
και τα χείλη μου απ’ τη φωνή και τα τραγούδια μου. 
Καθώς θα Σε υμνολογώ, στείλε μου χάρι,  
αφού μπορείς να το κάμης  
Εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανάστασι” 
Χριστός Ανέστη - Christ is Risen - Hristos a inviat - Christos 
Voskrese 
Gei Do Fuk Wood La 
Άγιον Πάσχα 2020 
Ο Αρχιεπίσκοπος 
       � ο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας

Πασχάλιο Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
 και Μεγάλης Βρετανίας

Με μεγάλη θλίψη μάθαμε τον άδικο χαμό 
πολλών συμπατριωτών μας από τον Κο-
ρωνοϊό, covid-19. Η επιτροπή του Συν-
δέσμου Αμμοχώστου Βρετανίας εκφράζει 
τα ειλικρινά της  συλλυπητήρια σε όλους 
όσους έχασαν συγγενείς, φίλους και 
γνωστούς. 
Ταυτόχρονα απευθυνόμενοι σε όλους, 
θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση, όπως 
σε αυτές τις δύσκολες ημέρες υπάρξει 
πειθαρχία  στους Κυβερνητικούς κανόνες 
για αυτοαπομόνωση και εφαρμογή στις 
οδηγίες υγιεινής προστασίας έναντι σε 
πιθανές λοιμώξεις από τον ιό. 
Μία έστω και μηδαμινή παράβαση μπο-
ρεί να καταστεί μοιραία στην δική σας 
την ζωή αλλά και της οικογένειας σας. 
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου εκφράζει την 
αλληλεγγύη του σε όλους τους Κύπριους 
που εμπλέκονται στον αγώνα για την 
αντιμετώπιση αυτής της θανάσιμης  νό-
σου και για τη θεραπεία των αμέτρητων 
θυμάτων. 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε φόρο τιμής 
για δύο σημαντικά πρόσωπα της παροι-
κίας που δυστυχώς έχασαν την μάχη με 
τον αόρατο αυτό εχθρό, τον Κορωνοϊό, 
covid-19. 
Ο ένας είναι ο Theologos Papapavlou. 
Ένας αληθινός πατριώτης, ακούραστος 
αγωνιστής για την Δημοκρατία και Ελευ-
θερία, για την απελευθέρωση της Κύ-
πρου μας από την Τούρκικη εισβολή και 
κατοχή. Ο πάντα χαμογελαστός Θεολό-
γος υπηρέτησε ανιδιοτελώς από τις επι-
τροπές της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυ-
πρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Lobby 
for Cyprus, της ΕΔΕΚ, και του Συνδέ-
σμου Αντιστασιακών Αγωνιστών που 
ήταν και Πρόεδρός του. 
Θα θυμούμαστε τον Θεολόγο για τα εξαι-
ρετικά χαρίσματα ευγένειας και σεβα-
σμού, μαχητικότητας, γενναιότητας, τις 
συγκινητικές και αγωνιστικές του ομιλίες, 
τις πετυχημένες του εκδηλώσεις, αλλά 
και την εσωτερική του δύναμη που πή-
γαζε από τις ευγενικές, αλτρουιστικές και 
αγωνιστικές του αρχές. 
Η δεύτερη απώλεια που πραγματικά μας 
κατα-στενοχώρησε ήταν ο άδικος θάνα-
τος από τον Κορωνοϊό, covid-19, του Mi-
chael Petrou, μέλους του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου Βρετανίας. 
Μεταξύ άλλων ο Michael ήταν ένας από 
τους πιο δραστήριους παράγοντες στην 
παροικία μας στα αθλητικά και ειδικά στα 
ποδοσφαιρικά δρώμενα. Και ανάλωσε 
ένα μεγάλο μέρος της ζωής του κάνοντας 

ανιδιοτελή εργασία για το καλό της Κύ-
πρου και της Κυπριακής Παροικίας του 
Λονδίνου. Ο Michael ήταν ένα δραστήριο 
μέλος του Συνδέσμου Αμμοχώστου. Πά-
ντοτε με το χαμόγελο στα χείλη ήταν 
πρόθυμος να βοηθήσει και να υποστη-
ρίξει κάθε προσπάθεια που έκανε η επι-
τροπή του Συνδέσμου Αμμοχώστου για 
την πολυπόθητη επιστροφή. Ήταν πά-
ντοτε θετικός στο να λαμβάνει μέρος στις 
εκδηλώσεις μας ακόμη και να συνεισφέ-
ρει. Όπως στο ειδικό λεύκωμα που κά-
νουμε και παρουσιάζουμε στις χοροε-
σπερίδες μας. Και πάντα με το χαμόγελο 
στα χείλη να λέει. ‘Καλή επιτυχία, μην 
ανησυχείτε πάλι θα τα καταφέρουμε!’. 
Ολόκληρη η Παροικία θρηνεί αλλά ταυ-
τόχρονα τιμά το άξιο τέκνο της, το ακού-
ραστο παλληκάρι, τον άξιο αγωνιστή της 
Κύπρου μας, της παροικίας μας, τον συ-
ναγωνιστή για την επιστροφή στην αγα-
πημένη μας πόλη Αμμόχωστο και για μια 
Κύπρο ελεύθερη χωρίς στρατούς κατο-
χής και έποικους. 
Τιμούμε τα δύο αυτά τα εξέχοντα και άξια  
παλληκάρια της Κύπρου και της Παροι-
κίας μας και υποσχόμαστε ότι θα συνε-
χίσουμε τους αγώνες τους και πάντα θα 
τιμούμε την μνήμη τους. 
Εμείς ένα πράγμα μόνο μπορούμε να 
διαβεβαιώσουμε και τους δύο, και αυτό 
είναι η υπόσχεση, ότι θα κρατήσουμε 
ψηλά την σημαία του αγώνα, ώσπου ο 
ήλιος της λευτεριάς  και της δικαιοσύνης 
θα ανατείλει στην πόλη μας και σε όλα 
τα κατεχόμενα εδάφη μας. 
Ο Θεός ας αναπαύσει τις ψυχές τους. 
Αιωνία τους η μνήμη. 
  
Μετά τιμής  
Δρ. Βασίλης Μαύρου 
Πρόεδρος Συνδέσμου Αμμοχώστου Η.Β

  Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου εκφράζει 
την αλληλεγγύη του στην παροικία
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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κυκλοφορούν στα μέσα ενη-
μέρωσης της Βρετανίας το τελευταίο 24ωρο δείχνουν ότι οι θάνατοί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι αργά χθες το απόγευμα ανήλθαν 
στους 18.100, ενώ περισσότερο από 140.000, έχουν μολυνθεί με 
τον ιό. Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν τους αριθμούς 
που δημοσιεύονται και μιλάνε για υπερδιπλάσιους αριθμούς νε-
κρών. Η εφημερίδα Financial times είναι η πρώτη που ανάφερε σε 
άρθρο της ότι οι θάνατοί στο Ηνωμένο Βασίλειο πιθανόν να έχει 
ξεπεράσει τις 40 χιλιάδες ανάλυση η οποία βασίζεται στα πιο πρό-

σφατα δεδομένα της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας (ONS), τα 
οποία δημοσιεύθηκαν την περασμένη Τρίτη. Η ανάλυση υποστη-
ρίζει επίσης ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η κορύφωση των θανάτων 
λόγω της νόσου Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν στις 8 Απρι-
λίου, με το ποσοστό θνησιμότητας από τότε να έχει την τάση να 
μειώνεται, παρά τους 823 θανάτους νοσηλευόμενων που ανακοι-
νώθηκαν την Τρίτη, οι οποίοι ήταν κατά πολύ περισσότεροι από 
τους 449 του προηγούμενου 24ώρου. 
Ενώ ο ιός συνεχίζει να κτυπά αλύπητα την Βρετανία η παροικία 
μας συνεχίζει να μετρά θύματα από τον φονικό ιό. Kατόπιν από 
έρευνα που έκανε η εφημερίδα μας με τοπικά νοσοκομεία, εκκλη-
σίες, τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, με διευθυντές γραφείων 
κηδειών και από αγγελίες θανάτου που δημοσιεύθηκαν στην εφη-
μερίδα μας,  σε πάνω από 235 Κύπριους της Βρετανίας έχει πι-
στοποιηθεί ότι ο θάνατός τους προήλθε από τον κορωνοϊό, ενώ 
αρκετοί από αυτούς αποτελούσαν ευάλωτες ομάδες. Πολλοί είναι 
οι συμπατριώτες μας που έχουν μολυνθεί από την ασθένεια και 
κάποιοι από αυτούς βρίσκονται στο νοσοκομείο.   
Tα θύματα από τον κορωνοϊό, βρίσκονταν οι 5 στο Μπέρμιγχαμ, 
οι τρεις από το Weston-super-Mare, μέλη της ίδιας οικογένειας, 
ένα από το Ντέρμπι, ένα από το Λόουστοφτ, ένα από το Κέιμπριτζ, 
ένα από το Τσέλτενχαμ, ένα από το Λίβερπουλ, ένα από το Λούτον 
και ένα από το Σάουθεντ, τα υπόλοιπα θύματα ήταν κάτοικοι του 
Λoνδίνου. Εκτός από τα 3 άτομα που απεβίωσαν και προέρχονταν 

από την ίδια οικογένεια, τραγική ιστορία αποτελεί και ένα αντρό-
γυνο, Κύπριοι κάτοικοι Λονδίνου, οι οποίοι «έφυγαν» ο ένας μετά 
τον άλλο σε διάστημα λίγων ωρών. 
Οι αριθμοί σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα εκπέμπουν 
ένα αίσθημα αισιοδοξίας και ελπίδας ότι βδομάδα με την βδομάδα 
με την τήρηση όλων των μέτρων της κυβέρνησης θα μειώνονται 
τόσο τα νέα κρούσματα όσο και οι θάνατοί και η παροικία μας δεν 
θα θρηνήσει άλλα θύματα.  
Παρ’όλα αυτά εμείς, ως κοινότητα, εξακολουθούμε να ανησυχούμε 
πολύ για το ότι υπάρχουν «αναδυόμενα στοιχεία» που υποδηλώ-
νουν ότι ο κορωνοϊός έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στους Κυπρίους 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντιμετωπίζουμε σχεδόν το 5,5 τοις 
εκατό όλων των θανάτων που σχετίζονται με το Covid-19 στην 
πρωτεύουσα. Έχουμε μειώσει το 1,5% από 7% σε δύο εβδομάδες, 
κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να διανύ-
σουμε πολύ δρόμο και πρέπει να εξακολουθούμε να ανησυχούμε. 
Οι παγκόσμιες περιπτώσεις κορωνοϊού πλησιάζουν τα 2.580.729, 
693.093  εκατομμύρια και ο αριθμός των θανάτων πλησιάζει τους 
178.371 χιλιάδες. Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερους από 45.473 ενώ 
16 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Κύπρο 12 στις ελεύθερες και 4 
στις κατεχόμενες περιοχές. 121 είναι οι νεκροί στην Ελλάδα. Στην 
Ιταλία, 24.648 έχασαν τη ζωή τους από τον ιό, και στην Ισπανία 
21.717. Η Κίνα κατέγραψε 4.632 θανάτους, τη Γαλλία 20.796 και 
την Τουρκία 2.259. 
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Η Metro (22/04), όπως και πολλές άλλες  εφη-
μερίδες της Τετάρτης, επικεντρώθηκαν στην είδηση 
ότι οι δοκιμές σε ανθρώπους για ένα εμβόλιο κο-
ρωνοϊού ξεκινούν σήμερα Πέμπτη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η καθηγήτρια Σάρα Γκίλμπερτ (Sarah Gil-
bert) του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία 
είναι επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι ο εμβο-
λιασμός θα μπορούσε να είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο 
και είναι 80% σίγουρη ότι θα είναι αποτελεσματικός.  

Η Daily Express επικαλείται τον υπουργό Υγείας 
Ματ Χάνκοκ ο οποίος υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο θα “ρίξει τα πάντα” στην έρευνα με την ελ-
πίδα ότι η χώρα θα μπορέσει να ηγηθεί της προ-
σπάθειας που καταβάλλουν πολλά κράτη για να ανα-
καλυφθεί το πρώτο εμβόλιο κατά του φονικού ιού.  

Ο κ. Χάνκοκ ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση της 
σχετικής προσπάθειας με 20 εκατομμύρια λίρες για 
την επιτάχυνση της έρευνας με τη διεξαγωγή μεγα-
λύτερων δοκιμών σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού, καθώς και την ενίσχυση με 22,5 
εκατομμύρια λίρες ενός άλλου ερευνητικού προ-
γράμματος για την ανακάλυψη του εμβολίου κατά 
του νέου κορωνοϊού που έχει αρχίσει στο Imperial 
College του πανεπιστημίου του Λονδίνου , μας ενη-
μερώνουν οι Times.  

Η Daily Telegraph ισχυρίζεται ότι τα τεστ για 
τον  κορωνοϊό στα οποία υποβλήθηκε το προσω-
πικό του NHS βρέθηκαν ελαττωματικά, πράγμα 
που σημαίνει ότι χιλιάδες γιατροί και νοσοκόμες 
που πίστευαν ότι ήταν απαλλαγμένοι από τον ιό 

και επέστρεψαν στη δουλειά τους μπορεί να είναι 
φορείς της νόσου.  Η Δημόσια Υγεία της Αγγλίας 
τόνισε  ότι κανένα διαγνωστικό τεστ δεν είναι 100% 
αξιόπιστο και ότι οι δοκιμές αποδείχθηκαν αναπο-
λεσματικές σε  λιγότερο από το 2% των δειγμάτων.  

Συνεχίζεται η κριτική για την αδυναμία του υπουρ-
γείου Υγείας να αποκτήσει και να διανείμει τις τερά-
στιες ποσότητες προστατευτικού εξοπλισμού που 
απαιτούνται για τους εργαζόμενους στο NHS.     

Η Daily Mirror (21/04) γράφει ότι χιλιάδες πλα-
στικά καλύμματα ενδέχεται να σταλούν στο εξωτερικό 
από μια εταιρεία στο Νότιγχαμ επειδή η παραγγελία 
που έχει γίνει δεν ήταν μεγάλης κλίμακας. Κλειστά 
παραμένουν τα περισσότερα διαγνωστικά κέντρα 
για τον κορωνοϊό. 

Η Daily Telegraph γράφει ότι ο υπουργός 
Υγείας Ματ Χάνκοκ προαλέιφεται για “εξι-
λαστήριο θύμα” της κυβέρνησης για τά 
λάθη που έγιναν αναφορικά με την αντι-
μετώπιση της 
π α ν δ η μ ί α ς . 
Κατά την Tele-
graph, οι υπο-
σ χ έ σ ε ι ς  
του υπουργού 
Υγείας για τα 
τεστ έχουν επι-
κριθεί από πη-
γές της Ντάου-
νινγκ Στριτ ως 

“αυθαίρετες και παράλογες”. Από την άλλη μεριά 
οι σύμμαχοι του κ. Χάνκοκ σημειώνουν στην εφη-
μερίδα ότι ο υπουργός Υγείας είναι το θύμα σε 
“ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών” καθώς οι υπουρ-
γοί και οι σύμβουλοι της κυβέρνησης προσπαθούν 
“να νίψουν τας χείρας των” από τη λήψη των βα-
σικών αποφάσεων για την πανδημία του κορωνοϊού 
επειδή αντιλαμβάνονται ότι στο εγγύς μέλλον είναι 
πολύ πιθανό να αρχίσει έρευνα την αντιμετώπιση 
της κρίσης όταν εκδηλώθηκε η νόσος. H συζήτηση 
σχετικά με το αν οι άνθρωποι πρέπει να φορούν 
μάσκες για να προστατευτούν από τον κορωνοϊό 
είναι κύριο άρθρο στους Times. Διαβάζουμε στην 
εφημερίδα ότι ανώτερα στελέχη του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας (NHS) έχουν προειδοποιήσει την 
κυβέρνηση ότι υπάρχει κίνδυνος οι υπηρεσίες 

υγείας να αντιμετωπίσουν 
ελλείψεις σε προστατευτι-

κές μάσκες εάν γίνει υποχρεωτική 
και γενικευθεί η χρήση της μάσκας. 
Οι επιστήμονες που συμβουλεύουν την κυβέρνηση 
αναμένεται να εξετάσουν τα στοιχεία για τις μάσκες σή-
μερα προτού κάνουν επίσημη σύσταση στους υπουρ-
γούς , μας ενημερώνουν οι Times. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας θεωρείται ότι είναι έτοιμος να εκ-
δώσει νέα οδηγία σχετικά με τη χρήση της μάσκας 
σε καταστήματα, στις δημόσιες συγκοινωνίες και 
σε άλλους πολυσύχναστους χώρους ως μέρος 
των μέτρων για έξοδο από το lockdown – τον 
υποχρεωτικό εγκλεισμό - και για τη σταδιακή επά-
νοδο στην κανονικότητα. 

Ωστόσο, οι Times αναφέρουν ότι υπάρχει ανη-
συχία ότι η οποιαδήποτε έγκριση αναφορικά με τη 
χρήση της μάσκας θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους 
να αγοράσουν προστατευτικές μάσκες που χρη-
σιμοποιούνται στα νοσοκομεία, γεγονός που θα 
μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές στα ύψη. 

H κυβέρνηση παραμένει διχασμένη για το πόσο 
γρήγορα θα πρέπει να χαλαρώσουν τα περιορι-
στικά μέτρα.  Σύμφωνα με τον Guardian, ο 
υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ , ο 
υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Μάικλ Γκοβ 
και και η υπουργός Εμπορίου Λιζ Τρας είναι γνω-
στό ότι συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που εκ-
φράζουν την ανησυχία τους για τον αρνητικό αντί-
κτυπο μιας “μακρόχρονης καραντίνας”.

Δοκιμές εμβολίου κατά του κορωνοϊού σε ανθρώπους 

Brexit Megxit

Η αγαπημένη νύφη της Ελισάβετ καλύπτει το κενό MegxitΒρετανία και ΕΕ σε διαπραγματεύσεις  

Έντεκα εβδομάδες μετά το Brexit, 
η Βρετανία και η ΕΕ ελπίζουν επι-
τέλους να σημειώσουν προόδους 
προς μια εμπορική συμφωνία, με 
την πρώτη εβδομάδα των τηλε-
διασκέψεων να έχει ξεκινήσει. 
Τα επόμενα στάδια των διαπρα-
γματεύσεων είναι προγραμματι-
σμένα για τα μέσα Μαΐου και τις 
αρχές Ιουνίου. 
Η Βρετανία εξακολουθεί να ανήκει 
στην τελωνειακή ένωση και την 
ενιαία αγορά της ΕΕ, ακολουθεί 
τους κανόνες της ΕΕ και συνει-
σφέρει στον προϋπολογισμό της. 
Όμως αν δεν υπάρξει συμφωνία 
για τη μελλοντική σχέση μεταξύ 
τους μέχρι το τέλος της μεταβατι-
κής περιόδου, το διαζύγιο του 
Λονδίνου από τις Βρυξέλλες θα 
είναι σκληρό και θα έχει αρνητικές 

επιπτώσεις για την οικονομία. 
Στον πρώτο γύρο των διαπρα-
γματεύσεων στις αρχές Μαρτίου 
και οι δύο πλευρές παραδέχθη-
καν ότι οι απόψεις τους απέχουν 
πολύ. 
Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής 
Μισέλ Μπαρνιέ ανακοίνωσε στη 
συνέχεια ότι προσβλήθηκε από 
τον κορωνοϊό, με τον Βρετανό 
ομόλογό του Ντέιβιντ Φροστ να 
μπαίνει σε καραντίνα. 
Τελικά πραγματοποιήθηκαν μόνο 
συνομιλίες μεταξύ ειδικών για το 
ενδεχόμενο κείμενο της συμφω-
νίας. “Πραγματική, απτή πρό-
οδος” θα πρέπει να επιτευχθεί 
τον Ιούνιο, παραδέχθηκαν και οι 
δύο πλευρές την προηγούμενη 
εβδομάδα.

Η αιφνίδια αποχώρηση της Μέγκαν και του Χάρι άφησε ένα κενό 
στο Μπάκιγχαμ που δεν μπόρεσαν να αποκρύψουν ούτε οι μετέ-
πειτα προσεκτικά χορογραφημένες κινήσεις της βασίλισσας, εν 
μέσω πανδημίας. Η απόφαση του δούκα και της δούκισσας του Σά-
σεξ να αποποιηθούν τα καθήκοντά τους, συνέτριψε την επιχείρηση 
επανεφεύρεσης και ανανέωσης του κατά τ’ άλλα άκαμπτου θεσμού. 
Ενός θεσμού που τείνει να θεωρείται από πολλούς απαρχαιωμένος. 
Η ένταξη, όμως, μιας 36χρονης διαζευγμένης Αφροαμερικανίδας 
απογόνου σκλάβων, όπως και να το δει κανείς, έφερε έναν αέρα 
δροσιάς στον οίκο των Ουίσδωρ.  
Το Μegxit όμως απέδειξε ότι ο αέρας αυτός ήταν μία βραχύβια 
ανάσα, αναδεικνύοντας ακόμα περισσότερο τα ασφυκτικά πλαίσια 
που κρύβουν οι χρυσοποίκιλτες πόρτες του παλατιού. 
 Παρόλο που ο Κάρολος είναι υπέρμαχος μίας πιο εξορθολογισμένης 
και περιορισμένης βρετανικής μοναρχίας, η γνωστή και ως «επιχεί-
ρηση» απαιτεί λαμπερά και γοητευτικά μέλη. Όχι μόνο για να κόβουν 
κορδέλες και να φωτογραφίζονται, αλλά για να υπενθυμίζουν με την 
παρουσία τους τη διαχρονικότητα και κυρίως την αντοχή του Θε-
σμού. Και κάπως έτσι, επελέγη ένα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό 
άτομο να πιάσει δουλειά. Η Σοφία, Κόμισσα του Ουέσσεξ, είναι η 

σύζυγος του πρίγκιπα Εδουάρδου και αγαπημένη νύφη της Ελισά-
βετ. Αυτό φαίνεται να είναι το σχέδιο-απάντηση της βασιλικής οικο-
γένειας στην πρόσφατη απώλεια. Η αλλοτινή μεσοαστή και νεο-
φερμένη στην οικογένεια, μετατράπηκε στην τέλεια 
δευτεραγωνίστρια, μετά την Κέιτ Μίντλετον.  
Η Σόφι έδωσε το στίγμα της πριν το ξέσπασμα του κορωνοϊού. Εκ-
προσώπησε την βασιλική οικογένεια σε πληθώρα περιστάσεων. 
Ακόμα και εν μέσω καραντίνας, συνέχισε να παραβρίσκεται διαδι-
κτυακά σε διάφορες εκδηλώσεις. Η Σόφι Ράις – Τζόουνς παντρεύτηκε 
τον Εδουάρδο το 1999, όταν ήταν 34 ετών. Είχαν ήδη κλείσει πέντε 
χρόνια ως ζευγάρι. Εκείνη εργαζόταν ως στέλεχος εταιρείας δημο-
σίων σχέσεων και γνωρίστηκαν όταν ανέλαβε την προώθηση ενός 
τουρνουά τένις, στο οποίο εκείνος συμμετείχε. Έως τότε ήταν η λι-
γότερη πιθανή πριγκίπισσα. Η Νταϊάνα ανήκε σε μία αριστοκρατική 
οικογένεια και η γιαγιά της ήταν κυρία επί των τιμών στη Βασιλομή-
τωρα. Η Φέργκι, σύζυγος του Αντρέα, κινούταν στην περιφέρεια της 
βασιλικής τροχιάς, καθώς ο πατέρας της ήταν ο δάσκαλος του πόλο 
του Πρίγκιπα Φιλίππου. Αντίθετα, η Σόφι ήταν μία κλασική «γυναίκα 
καριέρας της μεσαίας τάξης». Κόρη ενός πωλητή ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων και μίας νοικοκυράς, η οποία εργάστηκε περιοδικά ως 
γραμματέας, περιέγραψε η Sally Bedell Smith στη βιογραφία της 
βασίλισσας Ελισάβετ.  
Η ταπεινή καταγωγή της ενέπνευσε αρκετά κουτσομπολιά. Ένας 
«βασιλικός παρατηρητής» είχε σχολιάσει τη μέρα του γάμου της ότι 
αν και «γοητευτική, η κόρη ενός πωλητή ελαστικών δεν παντρεύεται 
το γιο της βασίλισσας της Αγγλίας». Παρ’ όλα αυτά, η Ελισάβετ δεν 
εξέφρασε καμία ενόχληση.  
Η Σόφι και ο Έντουαρντ είχαν εκφράσει την επιθυμία να διατηρήσουν 
το γάμο τους αρκετά διακριτικό, γεγονός που γοήτευσε ένα μέρος 
του αμερικανικού κοινού που χαρακτήρισε το ζευγάρι ως ένα μίγμα 
παραδοσιακού και μοντέρνου. Το ζευγάρι υιοθέτησε χαμηλό προφίλ 
και αφιερώθηκε στις λιγότερο λαμπερές πτυχές της «βασιλικής ερ-
γασίας». Ανέλαβε 70 φιλανθρωπικές οργανώσεις, παραμένοντας 
επίμονα κάτω από το ραντάρ των μέσων ενημέρωσης.
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Αγώνας ταχύτητας για επανεκκίνηση της οικονομίας από τις αρχές Μαΐου 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Οδικό χάρτη έχουν καταστρώσει οι κρατικές υπηρεσίες για επα-

νεκκίνηση της οικονομίας μετά την υιοθέτηση από την κυβέρνηση 

της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί. Σύμφωνα με πηγές από τον 

προεδρικό περίγυρο, οι αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο δεν είναι 

άσχετες με το τι πράττουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη κατεύ-

θυνση που δίνουν οι κυρίαρχοι κύκλοι των Βρυξελλών, ενώ την  

ίδια ώρα πιέσεις για έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων 

ασκούν οι οργανώσεις των εμποροβιομηχάνων  και των μεγαλοε-

πιχειρηματιών στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Οι κύκλοι αυτοί προ-

βάλλουν έντονα και τις πληροφορίες που φέρουν τις «αρχές» στο 

κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου να αρχίζουν τη σταδιακή άρση των 

περιορισμών από το τέλος του τρέχοντος μήνα.  

Οι ανησυχίες των οικονομικών παραγόντων είναι πως η πλευρά 

που θα εκκινήσει πρώτη, θα έχει το πλεονέκτημα της προσέλκυσης 

των μεγάλων τουριστικών πρακτόρων στον νευραλγικό τομέα του 

τουρισμού αφού θα δώσει την πρώτη εικόνα ότι βγήκε από την κα-

τάσταση εκτάκτου ανάγκης.  

Πάντως σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που ετοιμάστηκε, η επα-

νεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας θα ξεκινήσει από τον  Τομέα 

των κατασκευών και τις μικρές επιχειρήσεις,  στις αρχές Μαΐου, 

ενώ ο τομέας του τουρισμού θα μείνει για το τέλος αφού η πορεία 

του θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της πανδημίας και στις υπόλοιπες 

χώρες. 

Ο οδικός χάρτης για επανεκκίνηση της οικονομίας θα κατατεθεί 

στο Υπουργικό Συμβούλιο την επόμενη Τετάρτη 29 Απριλίου και 

θα περιλαμβάνει τρία στάδια. Ο χρόνος και ο τρόπος που θα γίνει 

η μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο θα εξαρτηθεί από τους 

εξής τέσσερις παράγοντες: 

Για την ετοιμασία του οδικού χάρτη έχει συσταθεί διυπουργική 

επιτροπή στην οποία συμμετέχουν συνολικά επτά υπουργοί και 

υφυπουργοί (Οικονομικών, Υγείας, Εμπορίου, Μεταφορών, Εργα-

σίας, Έρευνας και Τουρισμού), ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται 

συσκέψεις με κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς συνδέ-

σμους. 

Την περασμένη Τρίτη πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις υπό 

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στις οποίες συμμετείχαν στην πρώτη 

οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις και στη δεύτερη οι 

φορείς της οικοδομικής βιομηχανίας. Επίσης, την επομένη πρα-

γματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό με τη συμμετοχή της επι-

δημιολογικής ομάδας για τον κορονοϊό, ενώ αύριο (σήμερα) Πέμπτη 

θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και 

ακολούθως σύσκεψη του Συμβουλίου των Αρχηγών των πολιτικών 

κομμάτων. 

Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η επανεκκίνηση της οικο-

νομίας τοποθετείται χρονικά για τις αρχές Μαΐου. Σημειώνεται επί-

σης ότι η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, αλλά και η επα-

νεκκίνηση της οικονομίας θα γίνει σταδιακά, ενώ θα υπάρξει επίσης 

περίοδος παρακολούθησης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τον Δε-

κέμβριο του 2021. 

Όπως προκύπτει από τις συσκέψεις στο Προεδρικό, το πρώτο 

στάδιο του οδικού χάρτη για επανεκκίνηση της οικονομίας περι-

λαμβάνει τις κατασκευές, μικροκαταστήματα και μικροεπιχειρήσεις, 

και εργασίες σε ανοικτούς χώρους. Στη συνέχεια και ανάλογα με 

την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων θα ακολουθήσουν οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και χώροι στους οποίους συνα-

θροίζεται μεγαλύτερος αριθμός προσώπων. 

Ο τομέας ο οποίος θα μείνει τελευταίος είναι ο τουρισμός, αφού 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η πορεία της πανδημίας 

στις υπόλοιπες χώρες, ποια αεροδρόμια θα λειτουργήσουν και 

πότε, ποιες αεροπορικές εταιρείες θα ξεκινήσουν πτήσεις από και 

προς την Κύπρο και με ποια συχνότητα, πόσο θα είναι το ύψος 

των ναύλων ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια και ποιοι θα είναι οι νέοι 

κανονισμοί οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε τοπικό, αλλά 

και διεθνές επίπεδο σε σχέση με τα αεροπορικά ταξίδια. 

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο στρατηγικής, το οποίο ετοιμάστηκε 

για τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, δίνει τη δυνατότητα 

για εφαρμογή διαφορετικών μέτρων σε κάθε επαρχία ή/και πε-

ριοχή. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σε-

ντώνας δήλωσε ότι πρόκειται να ετοιμαστεί ολοκληρωμένη πρόταση 

για την πρώτη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας και τη χαλά-

ρωση των μέτρων διακίνησης των πολιτών, η οποία θα παρουσια-

στεί από την επιστημονική ομάδα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

και την αρμόδια διυπουργική επιτροπή σε σύσκεψη, την Τρίτη 28 

Απριλίου 2020. Ακολούθως, πρόσθεσε, το Υπουργικό Συμβούλιο 

θα συνέλθει την Τετάρτη, 29 Απριλίου, για λήψη σχετικών αποφά-

σεων. 

 Σε δηλώσεις του, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη σύσκεψη του 

Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τη συμβουλευ-

τική επιστημονική ομάδα για τον κορωνοϊό, ο κ. Σεντώνας είπε ότι 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε σήμερα από τον 

Υπουργό Υγείας και τα μέλη της συμβουλευτικής επιστημονικής 

ομάδας, για την κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση της πανδη-

μίας του κορωνοϊού στη χώρα μας. 

Σημείωσε ότι, "σε καμιά απολύτως απόφαση δεν έχουν ληφθεί 

αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης της πρώτης φάσης χαλά-

ρωσης των περιοριστικών μέτρων, όπως και καμιά απόφαση δεν 

έχει ληφθεί για τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που 

θα επαναλειτουργήσουν κατά την πρώτη φάση". 

Τα μέλη της επιστημονικής ομάδας, ανέφερε, εξέφρασαν την 

ικανοποίησή τους για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των μέτρων 

που λήφθηκαν, σημειώνοντας τη σταθερή καθοδική πορεία των 

κρουσμάτων. 

Κατά τη σύσκεψη, είπε ο κ. Σεντώνας, τα μέλη της επιστημονικής 

ομάδας αναφέρθηκαν σε τομείς της οικονομίας που θα μπορούσαν 

να επαναδραστηριοποιηθούν στην πρώτη φάση, καθώς και στα 

μέτρα χαλάρωσης της διακίνησης των πολιτών, πάντοτε υπό την 

προϋπόθεση ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα και επιδημιολογικοί 

δείκτες το επιτρέψουν. 

Επανέλαβαν, σημείωσε, ότι με κανένα τρόπο δεν θα πρέπει να 

υπάρξει εφησυχασμός για να μην καταστρέψουμε ό,τι με πολλές 

θυσίες και υπομονή κατόρθωσε ο λαός μας να επιτύχει το τελευταίο 

διάστημα. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση, είπε ο κ. Σε-

ντώνας, θέλουν ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουν τους συμπολίτες 

μας για την υπευθυνότητα, την αυτοπειθαρχία και την κοινωνική 

ευαισθησία που έχουν επιδείξει όλο αυτό το διάστημα με συνέπεια 

να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα που καταγράφονται  σε σχέση 

με την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Διαμαρτυρία ΠΟΒΕΚ 

Έντονη διαμαρτυρία εξέφρασε η ΠΟΒΕΚ με επι-
στολή της προς τον Διευθυντή του Γραφείου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας για το γεγονός ότι σε 
επανειλημμένες συσκέψεις του Προέδρου, Νίκου 
Αναστασιάδη με επαγγελματικές, συνδικαλιστικές 
και εργοδοτικές οργανώσεις για τα θέματα της υγει-
ονομικής και οικονομικής κρίσης, λόγω COVID-19, 
η οργάνωση σε καμία δεν έχει προσκληθεί. 
Στην επιστολή που δόθηκε στην δημοσιότητα από 
την ΠΟΒΕΚ, η οργάνωση σημειώνει ότι με άλλη 
επιστολή της από τις 12/03/2020 ζήτησε συνάντηση 
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως επίσης 
μέσω ανοικτών επιστολών και ανακοινώσεων 7 
και 9 Απριλίου 2020 παράθεσε σειρά εισηγήσεων 
και μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων και 
συνεπειών της πανδημίας από τον COVID-19. 
"Εκπροσωπώντας χιλιάδες μέλη πολύ μικρών, μι-

κρών και μεσαίων επιχειρήσεων από όλους τους 
τομείς της οικονομίας, λιανικό εμπόριο, μεταφορές, 
υπηρεσίες και τεχνικά επαγγέλματα που αποτελούν 
την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας, 
θεωρούμε επιβεβλημένο να σας μεταφέρουμε τις 
έντονες ανησυχίες τους για το μέλλον και τη βιωσι-
μότητα των επιχειρήσεων τους". 
Ο ΓΓ της ΠΟΒΕΚ, Στέφανος Κουρσάρης, που υπο-
γράφει την επιστολή ζητεί επείγουσα συνάντηση 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. 
Αναφέρει επίσης ότι δημιουργείται διάκριση μεταξύ 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού 
όσων αφορά την δωρεάν εξέταση, λαμβανομένου 
υπόψη και του γεγονότος ότι όλοι καταβάλλουν 
ΓεΣΥ και από την άλλη σε κάποιες επαγγελματικές 
κατηγορίες υπάρχει και πρόσθετο κόστος για έκ-
δοση πιστοποιητικού υγείας.  

Για μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων το 
κόστος των €110 πλέον ΦΠΑ / ανά εργαζόμενο, εί-
ναι δυσβάστακτο, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτές 
οι επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στα προγράμματα 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων για μείωση του κύκλου εργασιών τους πέ-
ραν του 25%, προστίθεται. 
Με βάση όλα αυτά η ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι θεωρεί 
ότι χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός της όλης 
προσπάθειας εντοπισμού και περιορισμού διάδο-
σης του Covid-19. Θα πρέπει να γίνουν δεύτερες 
σκέψεις όσων αφορά το χρονοδιάγραμμα και την 
επιβολή προστίμων(!!!), την υποχρέωση και ευθύνη 
του κράτους για δωρεάν εξετάσεις, όπως επίσης 
και την αύξηση του αριθμού εξετάσεων της επιδη-
μιολογικής μελέτης, καταλήγει.

Διαμαρτύρεται και ζητά συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη η ΠΟΒΕΚ
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Κορωνοϊός :  Eξελίξεις Κύπρος

Κύπρος: Διαφθορά

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε ξεκάθαρο εξ αρχής ότι 
αποδοκιμάζει τις τουρκικές γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω 
από την Κύπρο, ενώ συνεχίζει να ζητά αποκλιμάκωση, 

δήλωσε στο ΚΥΠΕ Εκπρόσωπος της Βρετανικής Ύπα-
της Αρμοστείας στην Κύπρο. 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει με συνέπεια τη 
στήριξη στα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας να εκμεταλλεύεται το πετρέλαιο και το φυσικό 
αέριο στην διεθνώς συμφωνημένη αποκλειστική οικο-
νομική ζώνη της» πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση 
για την κάθοδο του τουρκικού πλοίου-γεωτρύπανου 
«Γιαβούζ» στην κυπριακή ΑΟΖ και τη νέα εξαγγελθείσα 
παράνομη γεώτρηση. 
«Πιστεύουμε ότι ο πιο διαρκής τρόπος επίλυσης δύ-
σκολων ζητημάτων, όπως αυτό, είναι η επίτευξη μιας 
λύσης του Κυπριακού» ανέφερε, εκφράζοντας την εν-
θάρρυνση προς όλα τα μέρη να διπλασιάσουν τις προ-

σπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο της Κύπρου πρέπει να αναπτυχθούν 

προς όφελος όλων των Κυπρίων», καταλήγει ο Εκ-

πρόσωπος της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας. 

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η βιντεοδιάσκεψη των 

μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης αναμένεται να εγείρει το θέμα της 6ης 

κατά σειρά εξαγγελθείσας παράνομης γεώτρησης της 

Τουρκίας εντός της (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περιοχή που καλύπτει μέ-

ρος των ερευνητικών τεμαχίων 6 και 7, τα οποία έχουν 

αδειοδοτηθεί στις εταιρείες ΕΝΙ και ΤΟΤΑL.

Αποδοκιμάζει τουρκικές γεωτρήσεις και ζητά αποκλιμάκωση η Βρετανία

Η Κύπρος για ακόμα μια φορά εκτίθεται διεθνώς ως χώρα πλυντήριο

Σταδιακή χαλάρωση των μέτρων – Ποιά τα πρώτα μέτρα
Νέα εφαρμογή  

για θύματα  
κακοποίησης

Εντός των επόμενων λίγων 

ημερών αναμένεται να είναι 

έτοιμη νέα εφαρμογή στα κι-

νητά για χρήση από θύματα 

κακοποίησης και βίας στην 

Κύπρο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Φωνή, Αναστασία Παπαδο-

πούλου. Είπε επίσης πως το 

Σπίτι του Παιδιού συνεχίζει 

κανονικά τις εργασίες του και 

οι θεραπείες γίνονται με τη 

χρήση, όπως παντού, της τε-

χνολογίας. 

  

Η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε 

ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε 

διαδικασία με την CYTA και τη 

συνεργασία της Αστυνομίας 

για τη δημιουργία εφαρμογής 

SOS, μέσω της οποίας να 

μπορεί ένα θύμα να ζητήσει 

άμεση παρέμβαση και βοή-

θεια από την Αστυνομία, εάν 

αντιμετωπίζει βία. 

 

Σύμφωνα με την κ. Παπαδο-

πούλου, οι γραμμές βοήθειας 

και το chat λειτουργούν επί-

σης κανονικά, είτε μέσω της 

ιστοσελίδας του Συμβουλίου 

Φωνή, είτε απευθείας στο 

Hope For Children που προ-

σφέρει τη συμβουλευτική 

υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο. 

Τίθενται ερωτήματα που απαιτούν άμεσες απαντήσεις 

Νέο σκάνδαλο που αφορά απάτη έναντι του κοινοτικού προϋπο-

λογισμού είδε το φως της δημοσιότητας, με τα χρήματα να έχουν 

αποσταλεί από κοινοπραξία σε καζίνο και ξενοδοχείο στην Κύπρο. 

Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωσή του ζητά απαντήσεις. 

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατα-

πολέμησης της Απάτης (OLAF) αναφέρει ότι ένα έργο που στόχευε 

στη βελτίωση της ανίχνευσης πυρκαγιών στα δάση, που χρημα-
τοδοτήθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA), ανα-
μένετο να τεθεί σε λειτουργία από μια κοινοπραξία πέντε μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων με έδρα τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη 
Ρουμανία και την Ισπανία. «Καθώς το έργο προχώρησε, η REA 
ανησυχούσε ότι ορισμένες αξιώσεις για έξοδα προσωπικού που 
υπέβαλε η κοινοπραξία ενδέχεται να είναι ψευδείς και ανέφερε αυ-
τές τις υποψίες στην OLAF». Κατά συνέπεια, η OLAF ξεκίνησε 
έρευνα για πιθανή κατάχρηση κοινοτικών κονδυλίων έρευνας», 
αναφέρει η ΟLAF στην ανακοίνωσή της. 
«Με πολλούς επιτόπιους ελέγχους και ψηφιακές εγκληματολογικές 
έρευνες, επικουρούμενες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι ερευ-
νητές της OLAF διαπίστωσαν ότι η κοινοπραξία δεν είχε ποτέ την 
επιχειρησιακή ικανότητα εκτέλεσης του έργου», καταγράφει. 
«Στην πραγματικότητα, η αρχική αίτηση χρηματοδότησης και οι 
επακόλουθες εκθέσεις προόδου βασίστηκαν σε ψέματα και δικαιο-
λογούνται από ψευδή έγγραφα», τονίζει. «Η εμπεριστατωμένη 
έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της κοινοπραξίας ανακατεύθυναν τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία της κοινοτικής χρηματοδότησης που προ-
βλέπεται για αυτό το περιβαλλοντικό ερευνητικό έργο. Τα περισ-
σότερα από τα κλεμμένα χρήματα της ΕΕ εκτράπηκαν από τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, προς ένα 

καζίνο και ξενοδοχείο στην Κύπρο», καταγγέλει η OLAF. 

Για το θέμα, που ας σημειωθεί ανακίνησε από το Σάββατο, η «Χ»  

επικοινώνησε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο ζη-

τώντας ένα πρώτο σχόλιο. Ο κ. Κουσιος ζήτησε χρόνο ώστε να ενη-

μερωθεί και μετά να τοποθετηθεί, το ίδιο ζήτησε και η Αστυνομία. 

Πηγές από τη ΜΟΚΑΣ ανέφεραν στην «Χ» ότι η Μονάδα δεν είχε 

τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ωστόσο, αν η Αστυνομία αποφαν-

θεί ότι προκύπτει θέμα δήμευσης των χρημάτων, είναι δεδομένη η 

συνεργασία και ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών. 

Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις 

Το ΑΚΕΛ, με γραπτή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου, Στέφανου 

Στεφάνου, σημειώνει πως «σε ακόμα ένα διεθνές σκάνδαλο η Κύ-

προς δυστυχώς φαίνεται ξανά να έχει την τιμητική της» και παρα-

θέτει ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης. 

1. Σε ποιο έργο καζίνο/ξενοδοχείο στην Κύπρο αναφέρεται η OLAF; 

2. Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο; 

3. Ενημερώθηκαν η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες (όπως 

για παράδειγμα η ΜΟΚΑΣ) για το σκάνδαλο; 

4. Μετά από τη σχετική ανακοίνωση του OLAF ενδιαφέρθηκε κανείς 

από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες για να ζητήσει πε-

ρισσότερες πληροφορίες και να προβεί στη δέουσα έρευνα;

Αρχές Μαΐου αναμένεται να γίνει η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, 
ανάφερε μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας, 
Καθηγητής Μικροβιολογίας-Μοριακής Ιολογίας, Πέτρος Καραγιάννης, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι η χαλάρωση των μέτρων θα γίνεται ύστερα από σταθεροποίηση και αυ-
στηρή επιτήρηση. «Με κάθε χαλάρωση θα ακολουθείται και μια περίοδος σταθερο-
ποίησης πριν προχωρούμε σε χαλάρωση μέτρων του δεύτερου κύματος. Η εισήγηση 
μας είναι να μεσολαβεί μια περίοδος δύο εβδομάδων στο ενδιάμεσο κάθε χαλάρωσης, 
αν υπάρξει υποτροπή, θα επανέλθουμε πίσω σε κάποια από τα μέτρα. Επομένως 
θα υπάρχει σταδιακή χαλάρωση και επιτήρηση αυστηρή», είπε. 
Σε ερώτηση ποιες επιχειρήσεις θα ανοίξουν πρώτα, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι 
«έχει γίνει νύξη από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, καθώς και από κάποιους Υπουρ-
γούς. Ίσως θα αρχίσουμε από επιχειρήσεις ή εργασίες που είναι βασικές για την οι-
κονομία. Οπωσδήποτε θα ανοίξουν τα εργοτάξια. Τα άτομα αυτά, εργάζονται σε εξωτε-
ρικούς χώρους κυρίως, επομένως η πιθανότητα μετάδοσης είναι πολύ περιορισμένη». 
Κληθείς να σχολιάσει τοποθετήσεις άλλων ειδικών ότι ο ιός θα είναι μαζί μας στους 
επόμενους έξι μήνες, σημείωσε ότι δεν συμφωνεί. «Ως νησί που είμαστε, αν κατορ-
θώσουμε και πλήξουμε όλα τα κρούσματα που έχουμε, η μόνη πιθανότητα να επα-
νέλθει ο ιός είναι είτε να μας έρθει από τα κατεχόμενα είτε να μας έλθει από το 
εξωτερικό όταν πολύ αργότερα θα ανοίξουν τα αεροδρόμια», ανέφερε. 
Αλλά αυτό, συνέχισε, θα είναι κάτι που θα αποφασίσουμε αργότερα και θα ζυγίσουμε 
τα πράγματα τι συμβαίνει στο εξωτερικό και από ποιες χώρες θα δεχθούμε τουρίστες. 
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H Αυστρία στέλνει στην Ελλάδα κοντέινερ 
και υγειονομικό εξοπλισμό

Κορωνοϊός: Προσφυγικό

Το σχέδιο της κυβέρνησης για το πέρασμα στην «επόμενη μέρα»
Κορωνοϊός: «επόμενη μέρα»

ΣΥΡΙΖΑ Χίου: Η Κυβέρνηση έχει αποτύχει οικτρά και στο θέμα του προσφυγικού

«Αντί λοιπόν να , πανηγυρίζουν για την ανύπαρκτη 
αποσυμφόρηση, με τον Κ.Μηταράκη να έχει δη-
λώσει το αμίμητο ότι θα μεταφέρει,10 χιλιάδες πρό-
σφυγες από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στην 

ενδοχώρα το 1ο τρίμηνο του 2020 και ενημερωτικά 
μόλις 1805 μετάφερε, ας φανούν υπεύθυνοι πριν 
γίνουν απλοί θεατές σε τραγικές εξελίξεις. 
Δεν είναι όλα επικοινωνία, δηλώσεις με ύφος 100 
καρδινάλιων και σώου για τις κάμερες, αλλά στην 
πραγματικότητα όλα μπάχαλο» επισημαίνει η Ν.Ε 
ΣΥΡΙΖΑ Χίου. 
Η ανακοίνωση της Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Χίου:  
Η Κυβέρνηση της ΝΔ, εδώ και 9 μήνες αντί να 
αποσυμφορήσει τα νησιά μας ,κάτι που αποτελεί 
πάγιο αίτημα μας, όπως και της τοπικής κοινω-
νίας, κατάφερε να δημιουργήσει το απόλυτο χάος. 
Εγκλώβισε στην ΒΙΑΛ, σχεδόν 6000 ανθρώ-
πους,-πενταπλάσιος αριθμός της αρχικής χωρη-
τικότητας της, στοιβαγμένους μαζί με τους εργα-
ζόμενους, σε πανάθλιες συνθήκες και 
σκορπισμένους στα γύρω χωράφια. Σε όλα αυτά 

προστέθηκε και η ανασφάλεια που δημιουργείται 
στους εγκλωβισμένους ανθρώπους, από την 
πανδημία του κορωνοιού 
Τα περιστατικά του Μ. Σαββάτου με κάψιμο οικί-
σκων ,σκηνών και αυτοκινήτων ,είναι απολύτως 
συνδεδεμένα με όλα αυτά. Από την μία ο εγκλω-
βισμός και από την άλλη ο φόβος. Ο Φόβος που 
δημιουργήθηκε από τον θάνατο μιας άτυχης Ιρα-
νής, η οποία αν και αρνητική στο ιό, πέθανε αβοή-
θητη μέσα στην ΒΙΑΛ, με ότι μπορεί να προκα-
λέσει αυτό στους άλλους πρόσφυγες-μετανάστες 
που βιώνουν την πλήρη εγκατάλειψη, την ανε-
παρκή ιατρική περίθαλψη και την εκδικητικότητα 
της κυβέρνησης. Για εμάς καμία ζωή δεν έχει με-
γαλύτερη ή μικρότερη αξία από μία άλλη. 
Η Κυβέρνηση είναι ολοφάνερο, έχει αποτύχει οι-
κτρά και στο θέμα του προσφυγικού-μεταναστευ-

τικού. Αντί λοιπόν να, πανηγυρίζουν για την ανύ-
παρκτη αποσυμφόρηση, με τον Κ.Μηταράκη να 
έχει δηλώσει το αμίμητο ότι θα μεταφέρει,10 χι-
λιάδες πρόσφυγες από τα νησιά του Βορείου Αι-
γαίου στην ενδοχώρα το 1ο τρίμηνο του 2020 και 
ενημερωτικά μόλις 1805 μετάφερε, ας φανούν 
υπεύθυνοι πριν γίνουν απλοί θεατές σε τραγικές 
εξελίξεις. 
Δεν είναι όλα επικοινωνία, δηλώσεις με ύφος 100 
καρδινάλιων και σώου για τις κάμερες, αλλά στην 
πραγματικότητα όλα μπάχαλο. 
Ως ΣΥΡΙΖΑ , το έχουμε πει επανειλημμένα: «ΑΠΟ-
ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΡΑ» ,με πρώτη προτεραιότητα 
,στις ευπαθείς ομάδες, και άμεση μεταφορά τους 
σε δομές στην ενδοχώρα. Μόνο έτσι θα διασφα-
λιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση των προσφύγων 
και η ανακούφιση των τοπικών κοινωνιών.

Το σχέδιο της «επόμενης μέρας» μετά την καραντίνα του 
κορωνοϊού –εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά- εξετάζει η κυ-
βέρνηση σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή 
του ΕΟΔΥ. Επί της ουσίας, ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιό-
δρας, λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα επιδημιολογικά δε-
δομένα, θα εισηγηθεί στον πρωθυπουργό τις κινήσεις που 
απαιτούνται να γίνουν σταδιακά για την άρση των περιο-
ρισμών και την επιστροφή στην κανονικότητα. 
Επικεφαλής του σχεδίου που ονομάζεται «στρατηγική για 
τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα» είναι ο υφυ-
πουργός Άκης Σκέρτσος, ο οποίος σε συνεργασία με τα 
αρμόδια υπουργεία, θα λάβει τις εισηγήσεις και αφού αυτές 
συνδιαμορφωθούν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ανα-
κοινωθούν επίσημα, κοντά στις 27 Απριλίου, τα πρώτα 
μέτρα που θα αποδεσμεύουν από τους περιορισμούς την 
οικονομία και θα επιτρέψουν τη σταδιακή επιστροφή στην 
κανονικότητα. 
Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή 
της σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των πολιτών το Πάσχα 
–καθώς δεν βγήκαν από τα σπίτια τους και δεν ενισχύθηκε 

ο κίνδυνος διασποράς του ιού- εξετάζεται τώρα το πότε 
ακριβώς θα μπορούν να αρθούν τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας. 
Αν όλα πάνε καλά και αν τα επιδημιολογικά δείγματα που 
θα έχει στα χέρια της η κυβέρνηση θα είναι θετικά, τότε το 
σχέδιο της «επόμενης ημέρας» προβλέπει άρση του πε-
ριορισμού των μετακινήσεων κάπου κοντά στα μέσα 
Μαΐου. Εξυπακούεται ότι διαφορετική αντιμετώπιση θα 
έχουν οι συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ηλικία άνω 
των 65 ετών, καθώς και οι λεγόμενες ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού, για τις οποίες μελετάται να καθυστερήσει η 
έξοδός τους από το σπίτι. 
Σε ό,τι αφορά στα σχολεία, που για την κυβέρνηση είναι 
το μεγαλύτερο «αγκάθι», διότι βρίσκονται μπροστά μας οι 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, εκείνο που συζητείται -και αν όλα 
πάνε καλά- είναι να ανοίξουν τα σχολεία για δύο μήνες 
και μέσα στον Ιούλιο να έχουν ολοκληρωθεί και οι Πανελ-
λαδικές με μειωμένη τη διδακτέα ύλη τους, όπως έχει ήδη 
ανακοινωθεί. 
Πριν από τα μέσα Μαΐου, η κυβέρνηση θα έχει λάβει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξετάσει και τι θα γίνει με 
το θέμα του ανοίγματος των μικρών καταστημάτων λιανι-
κής πώλησης. 
Στις 4 Μαΐου, και αν το επιτρέπουν τα υγειονομικά δεδο-
μένα, τότε θα γίνουν και οι πρώτες ανακοινώσεις για το 
άνοιγμα υπό προϋποθέσεις των μικρών καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου. 
Στη συνέχεια θα ανοίξουν καφετέριες και μπαρ, τηρώντας 
όμως τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, όπως αποστάσεις 
ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα. 
Επίσης, με βάση το σχέδιο επιστροφής στην κανονικότητα, 
προβλέπεται και το άνοιγμα των ξενοδοχείων με αυστη-
ρούς υγειονομικούς όρους.

Συνολικά 181 κοντέινερ διαμονής και 
υγειονομικού εξοπλισμού για προσφυγι-
κούς καταυλισμούς, ως συμβολή της 
στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης εξά-
πλωσης του κορωνοϊού, αποστέλλει η 
Αυστρία στην Ελλάδα, όπως ανακοινώ-
θηκε την περασμένη Δευτέρα από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.  
Η Αυστρία έθεσε σε διάθεση της Ελλά-
δας τα ειδικής κατασκευής κοντέινερ 
μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματο-
δοτήσει την μεταφορά τους, αναφέρεται 
σχετικά. 
Όπως σημειώνεται στην είδηση, ο αρ-
μόδιος για διαχείριση κρίσεων Επίτρο-
πος της ΕΕ, Γιάνεζ Λέναρτσικ, ευχαρι-
στώντας την Αυστρία για την συμβολή 
της, τόνισε ότι «η πανδημία του κορω-
νοϊού έχει πλήξει όλη την Ευρώπη, συ-

μπεριλαμβανομένων των προσφύγων 
και των μεταναστών στην Ελλάδα». 
Ο ίδιος, επισήμανε ότι χάρη στην αυ-
στριακή συμβολή, η Ελλάδα θα είναι κα-
λύτερα εξοπλισμένη για να αποτρέψει 
την εξάπλωση του ιού μεταξύ των ιδιαί-
τερα ευάλωτων προσφύγων. 
Η Αυστρία είχε συνδράμει την Ελλάδα 
και στην προστασία των συνόρων στον 
Έβρο, με την αποστολή τον περασμένο 
Μάρτιο 13μελούς ειδικής ομάδας της ει-
δικής μονάδας της αυστριακής Αστυνο-
μίας Cobra, όπως επίσης ενός τεθωρα-
κισμένου ειδικού οχήματος, αλλά και 
ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους ενός 
εκατομμυρίου ευρώ. 
Την αποστολή στελεχών της Cobra, η 
οποία βρέθηκε στον Έβρο, συγκεκριμένα 
στις Καστανιές, από τις 9 Μαρτίου έως 
τις 2 Απριλίου, συνδράμοντας τις μονά-
δες ΕΚΑΜ για την προστασία των συνό-
ρων, ο Αυστριακός υπουργός Εσωτερι-
κών Καρλ Νέχαμερ είχε χαρακτηρίσει 
«ιστορικής διάστασης στην αυστριακή 
πολιτική ασφάλειας». Όπως είχε τονίσει 
ο ίδιος, κατά την επιστροφή της μονάδας 
στη Βιέννη στις 3 Απριλίου, «στον Έβρο 
δεν προστατεύσαμε μόνο τα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, αλλά και τα δικά μας σύ-
νορα». «Μία ανοικτή Ευρώπη στο εσω-
τερικό, μπορεί να λειτουργήσει μόνο με 
μία αποτελεσματική προστασία των εξω-
τερικών συνόρων».

Περίπου 1.500 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 
αναμένεται να μετακινηθούν το ερχόμενο Σαβ-
βάτο από το ΚΥΤ της Μόριας στην ενδοχώρα.  
Η μετακίνηση θα γίνει με ειδικά ναυλωμένο πλοίο 
και εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλει 
το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για 
την αποσυμφόρηση των καταυλισμών στα νησιά 
από ευάλωτες στις επιπτώσεις από την πανδημία 
του κορωνοϊού περιπτώσεις. 
Συνολικά από τα πέντε ΚΥΤ των νησιών έχει σχε-
διασθεί η μετακίνηση σε σκάφη ναυλωμένα από 
την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρό-

σφυγες 2.380 άτομα από τα οποία, σύμφωνα με 
ενημέρωση του υπουργού Νότη Μηταράκη στο 
δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη, τα πρώτα 
1.500 θα φύγουν από τη Μόρια. 
Ας σημειωθεί ότι άλλα 100 άτομα από ευάλωτες 
κατηγορίες μεταφέρθηκαν από την Ύπατη Αρ-
μοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε δομές 
φιλοξενίας που νοικιάστηκαν στη Θερμή και στη 
Βαρειά της Μυτιλήνης. 
Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρόσφυγες ή εκτοπι-
σμένες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να πέ-
σουν θύματα έμφυλης βίας εν μέσω της κρίσης 

του κορωνοϊού, προειδοποίησε σήμερα η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR), ζητώντας να υιοθετηθούν συγκεκρι-
μένα μέτρα. 
Η καραντίνα οδηγεί σε περιορισμό των μετακι-
νήσεων και κλείσιμο πολλών υπηρεσιών. 
«Πρέπει να δώσουμε προσοχή άμεσα στην προ-
στασία των γυναικών και των κοριτσιών προσφύ-
γων, εκτοπισμένων ή απάτριδων εν μέσω της 
πανδημίας», επεσήμανε η Γκίλιαν Τριγκς ανα-
πληρώτρια ύπατη επίτροπος για την Προστασία 
στην UNHCR.

Στην ενδοχώρα ακόμη 1.500 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο από τη Μόρια



 7 | Πέμπτη 23 Aπριλίου 2020

Ο Τραμπ ανακοινώνει την 'παύση' της  
μετανάστευσης για 60 ημέρες 

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ 

Πούτιν και ο Τούρκος ομόλο-

γος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

γάν, σε τηλεφωνική συνομιλία 

που είχαν χθες Τετάρτη, συ-

ζήτησαν για την ενίσχυση των 

κοινών προσπαθειών στον 

τομέα της αντιμετώπισης του 

κορωνοϊού, για την κατά-

σταση στην Συρία, την συνερ-

γασία στον ενεργειακό τομέα 

και σε άλλους τομείς αναφέ-

ρεται σε ανακοίνωση του 

Κρεμλίνου. 

 

"Οι πρόεδροι της Ρωσίας και 

της Τουρκίας αντάλλαξαν λε-

πτομερώς απόψεις για την 

κατάσταση την Συρία και για 

την πορεία της εφαρμογής 

των συμφωνιών στην αποκλι-

μάκωση στην ζώνη της 

Ιντλίμπ", αναφέρεται στην 

ανακοίνωση του Κρεμλίνου. 

 

Παράλληλα στην ίδια ανακοί-

νωση επιβεβαιώθηκε από τις 

δύο πλευρές η αναγκαιότητα 

να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι 

αρχές της κυριαρχία και της 

εδαφική ακεραιότητας της Συ-

ρίας.

Πούτιν και Ερντογάν 

Oι ευρωβουλευτές ζητούν ξεκάθαρο σχέδιο  
δράσης για τον τουρισμό

Η Π Α Τουρισμός και πανδημία

Η επιτροπή Μεταφορών και Του-

ρισμού του Κοινοβουλίου προ-

τρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να συντάξει ευρωπαϊκό σχέδιο 

δράσης για τον τομέα του τουρι-

σμού που πλήττεται από την 

κρίση. 

Τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

τόνισαν εκ νέου, κατά τη συζή-

τηση με τον επίτροπο Εσωτερι-

κής Αγοράς Thierry Breton, ότι ο 

τομέας του τουρισμού χρειάζεται 

περισσότερη στήριξη εν μέσω 

της πανδημίας του COVID-19 

μέσω συγκεκριμένων μέτρων, 

χρηματοδότησης, ενισχυμένου 

συντονισμού σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο και ενός στοχευμένου σχε-

δίου εξόδου από την κρίση. Το 

αίτημα για την κατάρτιση σχεδίου 

ανάκαμψης και στοχευμένης 

στρατηγικής στηρίχθηκε από ευ-

ρωβουλευτές από όλο το πολι-

τικό φάσμα. 

Προστασία του τουριστικού 

τομέα 

Ο επίτροπος Breton αναγνώρισε 

ότι ο τουρισμός ήταν ο πρώτος 

τομέας της οικονομίας που 

έπληξε ο κορωνοϊός και είναι πι-

θανό να αποτελέσει και τον τε-

λευταίο που θα ανακάμψει από 

την κρίση. «Πρέπει να δώσουμε 

σθεναρή απάντηση», εξήγησε ο 

επίτροπος. «Ο τουρισμός είναι 

προτεραιότητά μας και προσπα-

θούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε 

με τους υπάρχοντες πόρους». 

Πέραν της παροχής ασφάλειας 

μέσω της βραχυπρόθεσμης χρη-

ματοδότησης, ο επίτροπος είπε 

ότι θα πρέπει να γίνει εκτεταμένη 

χρήση των κονδυλίων από τα 

μακροπρόθεσμα πακέτα για την 

ανάκαμψη στον τομέα του του-

ρισμού, τα οποία θα χρηματοδο-

τηθούν από το επόμενο μακρο-

πρόθεσμο προϋπολογισμό της 

ΕΕ (2021-2027). Στηρίζει την 

ιδέα της θέσπισης ειδικής κατη-

γορίας στον προϋπολογισμό «με 

το απαραίτητο βάθος και ισχύ 

που χρειαζόμαστε για να βγει ο 

τομέας από την κρίση». 

Ο επίτροπος πρόσθεσε επίσης 

ότι ο απώτατος στόχος είναι να 

μεταρρυθμιστεί και να αναπρο-

σαρμοστεί ριζικά ο τουρισμός, 

προτείνοντας να πραγματοποι-

ηθεί μια Ευρωπαϊκή Διάσκεψη 

για τον Τουρισμό με θέμα τον 

βιώσιμο τουρισμό το προσεχές 

φθινόπωρο. 

Ξεκάθαρο τοπίο για τους πε-

ριορισμούς πριν την καλοκαι-

ρινή περίοδο 

Αρκετοί ευρωβουλευτές ζήτησαν 

επιπλέον περισσότερη σαφήνεια 

όσον αφορά τους περιορισμούς 

στα ταξίδια και τις μετακινήσεις 

για τους προσεχείς μήνες, συ-

μπεριλαμβανομένων των 

όποιων πιθανών απαγορεύσεων 

ή περιορισμών σχετικά με τη 

χρήση των παραλιών λόγω των 

μέτρων κοινωνικής αποστασιο-

ποίησης. Ο επίτροπος εξήγησε 

ότι θα χρειαστούν επαρκείς δια-

βεβαιώσεις σχετικά με την ασφά-

λεια των πολιτών πριν αρθούν 

αυτοί οι περιορισμοί και πρό-

σθεσε ότι η δουλειά για τη διευ-

κόλυνση των μεταφορών συνε-

χίζεται με στόχο να ξεκαθαρίσει 

το τοπίο πριν το καλοκαίρι. 

Σχετικά με ερωτήματα που αφο-

ρούν τα δικαιώματα των επιβα-

τών και τη χρήση «voucher» από 

τις εταιρείες μετά τις ακυρώσεις 

πτήσεων, ο επίτροπος διαβεβαί-

ωσε τους ευρωβουλευτές ότι οι 

επιβάτες συνεχίζουν να προστα-

τεύονται και ότι τα κράτη μέλη 

της ΕΕ ήδη στηρίζουν τις τουρι-

στικές επιχειρήσεις παρέχοντας 

ρευστότητα, μεταξύ άλλων και 

για την κάλυψη των απαιτήσεων 

των επιβατών για την επιστροφή 

των χρημάτων τους.

Οι εξελίξεις για καταπολέμηση του Covid-19

Προκλινικές δοκιμές εμβολίου 

κατά του κορωνοϊού από 

ερευνητικό κέντρο της Ρωσίας  

Το κρατικό ερευνητικό κέντρο 

ιολογίας και βιοτεχνολογίας της 

Ρωσίας Vector έχει συγκεντρώ-

σει μια ομάδα εθελοντών ηλι-

κιών από 18 μέχρι 60 χρονών 

για προκλινικές δοκιμές εμβο-

λίου κατά του νέου κορωνοϊού, 

δήλωσε η ερευνήτρια Νατάλια 

Ντουμτσένκο. 

Όπως μεταδίδει το Ταςς, o Γε-

νικός Διευθυντής του Vector, Ρί-

νατ Μακσιούτοφ ανέφερε στις 

αρχές Απριλίου ότι οι προκλινι-

κές δοκιμές θα αρχίσουν αρχές 

Μαΐου και θα ολοκληρωθούν 

έως τις 22 Ιουνίου. Το εμβόλιο 

έχει ήδη δοκιμαστεί σε ζώα. 

«Έχουμε συγκεντρώσει μια 

προκαταρκτική ομάδα εθελο-

ντών, ηλικιών μεταξύ 18 και 60, 

με επιβεβαιωμένη την καλή 

τους υγεία. Με άλλα λόγια 

έχουμε υγιείς εθελοντές χωρίς 

χρόνιες παθήσεις», είπε η κ. 

Ντουμτσένκο σε συνέντευξή της 

στο κέντρο πληροφοριών που 

παρακολουθεί την κατάσταση 

σε σχέση με τον νέο κορωνοϊό. 

Ανέφερε ότι η πλειοψηφία αυ-

τών των εθελοντών είναι εργα-

ζόμενοι στο Vector, οι οποίοι 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη του 

εμβολίου και στην αξιολόγηση 

της ποιότητάς του. 

«Πριν τη διαδικασία εμβολια-

σμού, όχι νωρίτερα από μια 

εβδομάδα πριν να αρχίσει, θα 

διενεργηθούν επιπρόσθετες εξε-

τάσεις υγείας για να επιβεβαι-

ωθεί η καλή κατάσταση υγείας 

τους και η απουσία αντισωμά-

των στον ιό», πρόσθεσε η ίδια. 

Ξεκίνησε στη Γερμανία και η 

παραγωγή γρήγορου τεστ 

αντισωμάτων για τον κορωνοϊό  

Η φαρμακοβιομηχανία Roche 

δημιούργησε και ξεκίνησε την 

μαζική παραγωγή στο εργοστά-

σιο της, στο Μανχάιμ της Γερ-

μανίας, ενός νέου τεστ με το 

οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα θα δίνεται η δυνατό-

τητα να διαπιστώνεται εάν υπάρ-

χουν αντισώματα του κορωνοϊού 

μέσα στο ανθρώπινο σώμα.Το 

τεστ έχει ξεκινήσει να παράγεται 

μαζικά στο εργοστάσιο του Μαν-

χάιμ από τις αρχές Μαρτίου. 

Με το τεστ αυτό μπορεί να απο-

δειχθεί το εάν κάποιος είχε μο-

λυνθεί στο παρελθόν από τον 

κορωνοϊό, χωρίς καν να έχει εκ-

δηλώσει συμπτώματα. 

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Roche, Σέβεριν 

Σβαν, το τεστ αυτό θα βρίσκεται 

στην αγορά στις αρχές Μαΐου. 

Για τον Σβαν το τεστ θα πρέπει 

πρώτα να γίνει στις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού, ενώ τα 

αποτελέσματα του θα γίνονται 

γνωστά μέσα σε μια ημέρα. 

Ανάλογα τεστ αντισωμάτων βρί-

σκονται στο στάδιο δοκιμής από 

δύο άλλες μεγάλες γερμανικές 

εταιρείες. 

Εγκρίθηκε το πρώτο 

μοριακό τεστ ανίχνευσης 

του κορωνοϊού στις ΗΠΑ 

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρ-

μάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε 

-χρησιμοποιώντας επείγουσες 

διαδικασίες- το πρώτο μοριακό 

τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, 

το οποίο μπορεί να γίνει στο 

σπίτι. 

Τo τεστ, δημιουργήθηκε και από 

την αμερικανική εταιρεία Labo-

ratory Corporation, το οποίο 

επιτρέπει στον χρήστη να συλ-

λέξει δείγμα από τη μύτη του με 

μία ειδική μπατονέτα. Στη συνέ-

χεια πρέπει να ταχυδρομήσει 

στην εταιρεία το δείγμα μέσα σε 

ένα ειδικό μονωμένο πακέτο 

που περιέχεται στο «κιτ» τού 

τεστ, προκειμένου να ακολου-

θήσει ο εργαστηριακός έλεγχος. 

Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

Η επικεφαλής της ερευνητικής 

ομάδας του πανεπιστημίου της 

Οξφόρδης  έχει δηλώσει ότι με 

την κατάλληλη χρηματοδότηση 

το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο 

ίσως και τον Σεπτέμβριο - Ση-

μείωσε ότι δεν είναι απίθανο να 

προσβληθεί και δεύτερη φορά 

κάποιος από κορωνοϊό 

Την πιθανότητα να υπάρξουν 

περισσότερα κύματα κορω-

νοϊού έθιξε η επικεφαλής της 

ερευνητικής ομάδας του Πανε-

πιστημίου της Οξφόρδης, Σάρα 

Γκίλμπερτ, τονίζοντας ότι η 

ομάδα της θα αρχίσει τις πρώ-

τες κλινικές δοκιμές εμβολίου σε 

ασθενείς, προς το τέλος αυτής 

της εβδομάδας.

Αντιμέτωπος με τεράστια αύ-
ξηση της ανεργίας, ο Ρεπου-
μπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ ανακοίνωσε την περα-
σμένη Τρίτη ότι θα επιβάλλει με 
εκτελεστικό διάταγμα "παύση" 
της μετανάστευσης προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερι-
κής, αρχικά για 60 ημέρες, δι-
ευκρινίζοντας ότι αφορά εκεί-
νους που επιδιώκουν να 
εξασφαλίζουν τις λεγόμενες 
πράσινες κάρτες - άδειες μόνι-
μης παραμονής - και όχι όσους 
ζητούν βίζες προσωρινής δια-
μονής και εργασίας . 
Λιγότερες από 24 ώρες αφότου 
ανήγγειλε, με ένα πολύ αόριστο 
tweet, την προσωρινή ανα-
στολή της μετανάστευσης για 
"να προστατευθούν οι θέσεις 
εργασίας" των Αμερικανών, ο 
ένοικος του Λευκού Οίκου. Δεν 
θα έχει εφαρμογή για τους επο-
χικούς εργαζόμενους, διαβεβαί-
ωσε, αλλά για όσους επιδιώ-
κουν να λάβουν πράσινη κάρτα, 
ενώ θα προβλέπονται κάποιες 
εξαιρέσεις. "Πρέπει να δώσουμε 
προτεραιότητα στον Aμερικανό 

εργαζόμενο", υπογράμμισε ο 
Τραμπ, έξι μήνες πριν από τις 
προεδρικές εκλογές στις οποίες 
πρόκειται να διεκδικήσει δεύ-
τερη συναπτή τετραετή θητεία. 
Διαβεβαιώνοντας πως "η 
παύση της μετανάστευσης θα 
βάλει τους άνεργους Αμερικα-
νούς στις μπροστινές θέσεις της 
ουράς για τις θέσεις απασχόλη-
σης όταν ξανανοίξει η Αμερική", 
επέμεινε πως "θα ήταν άδικο οι 
Αμερικανοί να αντικατασταθούν 
από ξένα εργατικά χέρια". Ο νε-
οϋορκέζος επιχειρηματίας των 
ακινήτων κέρδισε τις εκλογές 
του 2016 εν μέρει χάρη στην 
υπόσχεσή του να μειώσει τη με-
τανάστευση προς τις ΗΠΑ και 
να οικοδομήσει τείχος στα σύ-
νορα της χώρας του με το Με-
ξικό. "Αυτή η παύση θα ισχύσει 
για περίοδο 60 ημερών", ανέ-
φερε, διευκρινίζοντας πως θα 
εξεταστεί η παράταση του μέ-
τρου όταν θα πλησιάζει η χρο-
νική στιγμή της λήξης της 
ισχύος του. Αυτή θα εξαρτηθεί 
από τις οικονομικές συνθήκες. 
Η μεγαλύτερη οικονομία του κό-

σμου είναι αντιμέτωπη με ανερ-
γία που φάνταζε αδιανόητη όταν 
ξεκινούσε η χρονιά, καθώς 
στους καταλόγους των ανέργων 
έχουν γίνει μέσα σε μερικές 
εβδομάδες 22 εκατομμύρια νέες 
εγγραφές. Η δραστηριότητα πα-
ρέλυσε λόγω των μέτρων για 
την αποτροπή της εξάπλωσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Κατά επίσημα στοιχεία, οι ΗΠΑ 
χορήγησαν άδειες μόνιμης πα-
ραμονής σε 557.000 ανθρώ-
πους κατά τη διάρκεια του οικο-
νομικού έτους 2019. Οι άδειες 
προσωρινής διαμονής και εργα-
σίας ανήλθαν σε 462.000, μει-
ώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση 
με τις 617.000 βίζες που είχαν 
χορηγηθεί το 2016. Στο πλαίσιο 
των μέτρων που λαμβάνει η κυ-
βέρνησή του για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού, ο Τραμπ επέβαλε 
περιορισμούς στην είσοδο στη 
χώρα ταξιδιωτών από την Κίνα, 
προτού απαγορεύσει τα ταξίδια 
από τις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης στα μέσα Μαρτίου. 
Το μέτρο που ανήγγειλε ο 
Τραμπ πυροδότησε εξαρχής 
έντονες αντιδράσεις, με πολιτι-
κούς του αντιπάλους να τον κα-
τηγορούν ότι προσπαθεί να 
χρησιμοποιήσει την πανδημία 
για να προωθήσει τη σκληρή 
του γραμμή στο ζήτημα της με-
τανάστευσης. Ο Δημοκρατικός 
βουλευτής Χοακίν Κάστρο, που 
εκλέγεται στο Τέξας, κατήγγειλε 
έναν ελιγμό με "σκοπό να εκτρα-
πεί η προσοχή από την αποτυ-
χία του Τραμπ να σταματήσει 
την εξάπλωση του κορωνοϊού". 
Μίλησε για "απόφαση αντάξια 
αυταρχικού καθεστώτος, που 
προσπαθεί να εκμεταλλευθεί μια 
κρίση ώστε να προωθήσει το 
αντιαναστευτικό πρόγραμμά 
του".
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Υλισμός ή ιδεαλισμός Παροικία  Πενθεί και Μαζί της η Υφήλιος
Υλισμός ή ιδεαλισμός 

το θέμα μου. 
Υλιστική αντίληψη, ερ-

μηνεία του κόσμου ή ιδε-
αλιστική.  

Στην ιδεαλιστική αντί-
ληψη, ερμηνεία μέσα και 
η θρησκεία ως αναπό-
σπαστο μέρος, λογικά, 
φυσιολογικά.  

Γράφω από αριστερά, 
από αριστερή σκοπιά.  

Ο κάθε άνθρωπος σ’ 
αυτόν τον πλανήτη έχει 
το δικαίωμα να πιστεύει 
ό,τι θέλει. Δεν έχει, όμως, 
το δικαίωμα να παρα-
ποιεί την μια ή την άλλη 
κοσμοθεωρία.  

Χιλιάδες, εκατομμύρια θρησκευόμενοι έλαβαν και λαμ-
βάνουν μέρος σε πολύμορφους αγώνες για ένα καλύτερο 
αύριο, για έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα, δυστυχία, 
πολέμους και οικολογικές καταστροφές. Οι αγώνες για 
εθνική – κρατική ανεξαρτησία, λευτεριά, δημοκρατία και 
κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι μονοπώλιο της Αριστεράς. 
Κοινοί είναι οι στόχοι τών σύγχρονων σκλάβων, θρησκευό-
μενων ή μη, ασυζητητί.  

Το θέμα μου, όμως, είναι άλλο. 
Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω ορισμένα 

πράγματα,έννοιες που έχουν παρεξηγηθεί.  
Η  μαρξιστική θέση για τη θρησκεία πόρρω απέχει από 

τις λανθασμένες απόψεις, τα αφελέστατα επιχειρήματα 
και τις ιδεολογικές – φιλοσοφικές εξισώσεις που κάνουν 
κάποιοι, που επιεικώς μόνο σαν ανέκδοτες ιστορίες εκλαμ-
βάνονται, ακόμα και από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν 
περισσότερα από πέντε πράγματα περί μαρξισμού. Ται-
ριάζει γάντι το δελφικό παράγγελμα «γνώθι σαυτόν» σε 
όλο του το βάθος και εύρος. Αν δεν ξέρεις ένα θέμα, δεν 
είναι σωστό να λες ό,τι νομίζεις. Με έναν αέρα σιγουριάς, 
κάποιοι  στέλλουν αποπροσανατολιστικά μηνύματα. Υπο-
κειμενικά και επιπόλαια διαστρεβλώνουν το διαλεκτικό και 
ιστορικό υλισμό, που είναι η πεμπτουσία του επιστημονι-
κού σοσιαλισμού. Άγαρμπα και ανεπιτυχώς προσπαθούν  
να συμφιλιώσουν  διαμετρικά αντίθετες αντιλήψεις, να πα-
ντρέψουν με το έτσι θέλω την επιστήμη με τη θρησκεία. 

Ακόμα,προσπαθούν να στηρίξουν τον ανιστόρητο ισχυ-
ρισμό ότι ένας κουμμουνιστής μπορεί να είναι και χριστια-
νός και να κάνει και θρησκευτικές κηδείες.  

Κατά τον Λένιν, που ήταν διαλεκτικός υλιστής, κομμου-
νιστής, αλλά όχι χριστιανός, μουσουλμάνος ή εβραίος, η 
θρησκεία είναι «μια παραπλανητική, φανταστική αντανά-
κλαση, μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων, των φυσικών 
και κοινωνικών δυνάμεων που κυριαρχούν επάνω τους,· 
μια από τις ποικιλίες των μορφών της πνευματικής κατα-
πίεσης που βαραίνει πάντα και παντού επάνω στις λαϊκές 
μάζες, που συντρίβονται κάτω από το βάρος μιας αστα-
μάτητης δουλειάς για λογαριασμό άλλων, κάτω από την 
εξαθλίωση και την απομόνωση». 

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε θρησκείας είναι η πίστη 
σε υπερφυσικές δυνάμεις που διευθύνουν τον κόσμο και 
η λατρεία αυτών των δυνάμεων. Η θρησκεία και η ιδεαλι-
στική φιλοσοφία έχουν κοινές γνωσιολογικές ρίζες και αρ-
κετά κοινά χαρακτηριστικά: αποσπάνε τις ιδέες και τις αντι-
λήψεις από τη φύση, από τα αντικείμενα της υλικής 
πραγματικότητας, προσωποποιούν τη φύση και αποδί-
δουν στα υλικά αντικείμενα και στα φυσικά φαινόμενα 
πνευματικές ιδιότητες, τα «πλουτίζουν» με ένα πνεύμα, 
με μια ψυχή. Ο φιλοσοφικός ιδεαλισμός αποτελεί έναν 
τρόπο και ένα μέσον υπεράσπισης της θρησκείας. 

Χωρίς να είναι αιώνιες και αμετάβλητες οι θρησκευτικές 
δοξασίες ή η λατρεία και οι άλλοι θρησκευτικοί θεσμοί (εκ-
κλησίες κ.λπ.), αποτελούν εν τούτοις γνώρισμα όλων των 
καθυστερημένων κοινωνιών, γεννιούνται και αναπτύσσο-
νται κάτω από ιστορικές συνθήκες κοινωνικής καθυστέ-
ρησης. Για μια εξαιρετικά μακρά περίοδο, οι άνθρωποι 
δεν γνώριζαν και δεν είχαν καμία θρησκεία. Για χιλιάδες 
χρόνια! Η εμφάνιση των θρησκευτικών δοξασιών και των 
θρησκειών στην πρωτόγονη κοινωνία συνέπεσε με την 
ανάπτυξη της σκέψης και της έναρθρης γλώσσας. Η θρη-
σκεία αντανακλούσε την αδυναμία τού πρωτόγονου αν-
θρώπου μπροστά στα φαινόμενα της φύσης, που ήταν 
φοβερά και ακατανόητα γι’ αυτόν. Αυτή η αδυναμία μπρο-
στά στη φύση, γέννησε μέσα στο κεφάλι τού πρωτόγονου 
ανθρώπου την ιδέα της ύπαρξης μέσα στα πράγματα και 
τα φαινόμενα του κόσμου που τον περιέβαλε, κάποιων 
άγνωστων, ιδιαίτερων όντων, με υπερφυσικές ιδιότητες, 
τα προσωποποίησε και προσπάθησε να επιδράσει πάνω 
τους, να στρέψει τη δράση τους προς όφελός του, με τρό-
πους και μεθόδους ανθρωπομορφικές, με μαγείες, με γοη-
τείες, με ιεροτελεστείες, θυσίες κ.λπ. Στοιχεία και υπολείμ-
ματα μαγείας υπάρχουν και σήμερα ακόμη σε όλες τις 
σύγχρονες θρησκείες. Στις ταξικές κοινωνίες, οι θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις και δοξασίες έχουν ουσιαστικά προ-
έλευση ταξική. Η αδυναμία των ανθρώπων να ερμηνεύ-
σουν τις αυθόρμητες διαδικασίες της εξέλιξης τής φύσης 
και της κοινωνίας, όπου κυριαρχεί η εκμετάλλευση, γεννάει 
αναπόφευκτα την πίστη σε θαύματα, σε υπερφυσικές δυ-
νάμεις, σε μια 

καλύτερη μεταθανάτια ζωή, στο υπερπέραν… 

Η κοινωνική καταπίεση των εργαζο-
μένων και η απόλυτη φαινομενικά 
αδυναμία τους εμπρός στις τυφλές 
δυνάμεις που διέπουν το καπιταλι-
στικό σύστημα, που προκαλεί κάθε 
μέρα φοβερές δοκιμασίες στους ερ-
γαζόμενους, πολέμους κ.τ.λ., είναι το 
έδαφος όπου πρέπει να αναζητή-
σουμε σήμερα τις βαθύτερες ρίζες της 
θρησκείας. Για τα δεινοπαθήματα που 
προκαλεί ο καπιταλισμός, οι άνθρωποι 
αναζητούν καταφύγιο και σωτηρία 
στους παράλογους μύθους περί παραδείσων και ουράνιας 
βασιλείας. Σαν ένα από τα βασικότερα στοιχεία του εποι-
κοδομήματος, η θρησκεία παίζει έναν ενεργητικό ρόλο για 
τη διατήρηση και διαιώνιση της αντίστοιχης οικονομικής 
βάσης του καθεστώτος, που στηρίζεται στην υποδούλωση 
και στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Η θρησκεία, και όχι οι θρησκευόμενοι, που στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία είναι θύματα άγριας εκμετάλλευσης 
και καταπίεσης, παίζει πάντα έναν ρόλο αντιδραστικό: 
Αναγορεύει σε νόμο την αδυναμία των ανθρώπων μπρο-
στά στη φύση και χρησιμεύει σαν όπλο καταπίεσης των 
εργαζομένων. Με το να κηρύττει την υποταγή και την 
εγκαρτέρηση, την παραίτηση από κάθε δικαίωμα πάλης 
για τη μεταβολή του κόσμου, εν ονόματι μιας μεταθανάτιας 
αμοιβής στον άλλο κόσμο, η θρησκεία βοηθάει στη στα-
θεροποίηση της κυριαρχίας τής αστικής τάξης. 

Σήμερα, η γνωστή φράση του Μαρξ “η θρησκεία είναι το 
όπιο του λαού” ισχύει όσο ποτέ.  

Ακόμα, σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας η θρη-
σκεία δεν είναι απλά το όπιο του λαού, αλλά και κατάρα! 
Βιβλικές καταστροφές στο Ιράκ, στη Συρία και αλλού. Εκα-
τομμύρια τα θύματα, εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Μπροστά 
η θρησκεία και πίσω ο ιμπεριαλισμός, το τελευταίο στάδιο 
του καπιταλισμού, που δεν έχει ιερό ούτε όσιο. Όλα στο 
βωμό του μέγιστου κέρδους. Ακόμα και σήμερα με την 
πανδημία του κορωνοϊού, οι μεγάλοι καρχαρίες του κεφα-
λαίου και οι κρατικοί και θεσμικοί εντολοδόχοι τους, με-
τρούν και ξαναμετρούν τα χρήματα που θα διαθέσουν για 
τους σύγχρονους υπηκόους τους που δοκιμάζονται 
σκληρά. 

 Όπως το είπε ο Μαρξ πριν πολλά χρόνια, όπιο η θρη-
σκεία,  για όλους τους λαούς που στενάζουν κάτω από τα 
δεσμά του ξοφλημένου παρασιτικού καπιταλισμού – ιμπε-
ριαλισμού.  

Με το να επιδιώκει να πείσει με όλα τα μέσα τούς αν-
θρώπους πως ό,τι γίνεται στη φύση και στην κοινωνία, γί-
νεται με τη θέληση τού Θεού, με το να απορρίπτει την 
ύπαρξη αντικειμενικών νόμων που διέπουν τα φυσικά και 
κοινωνικά φαινόμενα, με το να αρνιέται, πως είναι δυνατόν 
να γίνει γνωστός ο κόσμος, η θρησκεία εμποδίζει τους 
ανθρώπους να εμβαθύνουν, να γνωρίσουν τους νόμους 
της φύσης και της κοινωνίας και να τους χρησιμοποιήσουν 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η θρησκεία κα-
ταπολέμησε και καταπολεμά κάθε τι προοδευτικό. Ό,τι θε-
τικό και προοδευτικό (από κοινωνική και πολιτική πλευρά, 
σίγουρα όχι από επιστημονική ή φιλοσοφική), εμφανίστηκε 
ιστορικά σε όλες τις θρησκείες, πολυθεϊκές ή μονοθεϊκές, 
στην πορεία χάθηκε μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι αρνήσεων 
και αντιφάσεων, που διαιωνίζει την επίγεια κόλαση μέσα 
στην οποία ζουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Ιστορικά, οι 
κοινωνικοί στόχοι της κάθε θρησκείας δεν σταύρωσαν 
κόκκινες γραμμές, γιατί ήταν πάντα μέσα στα όρια του 
συμβιβασμού με το κατεστημένο. 

Οι κοινωνικές ανισότητες δεν διορθώνονται με ελεημο-
σύνη ή αν θέλετε, με γενναιοδωρίες από καλούς χριστια-
νούς, έχοντες και κατέχοντες, αλλά με την ταξική πάλη, 
που έχει σαν τελικό στόχο της την κατάργηση κάθε αδικίας.  

Με την επικράτηση του σοσιαλισμού, που δεν θα είναι 
το αποτέλεσμα προσευχών, αλλά κοινωνικής επανάστα-
σης, καταργούνται και οι υλικές βάσεις που στηρίζουν τις 
θρησκευτικές δοξασίες. Με την κατάργηση τού αστικού 
κοινωνικού καθεστώτος, εξαφανίζονται και οι συνθήκες 
που συντηρούν τη θρησκεία. 

Στον καπιταλισμό, αλλά και στον σοσιαλισμό, οι κομ-
μουνιστές υπερασπίζονται το δικαίωμα του κάθε πολίτη 
να πιστεύει ό,τι θέλει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το διαίωμα 
να πιστεύει ή να μην πιστεύει στον Θεό. Αυτό είναι ζήτημα 
της συνείδησής του και όχι ζήτημα κομματικής ντιρεκτίβας 
ή επιβολής. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα, όμως, που αγωνίζεται για να 
ελευθερώσει τον λαό από κάθε καταπίεση, δεν μπορεί να 
πάρει ουδέτερη στάση απέναντι στη θρησκεία, η οποία 
αποτελεί πνευματική δύναμη καταπίεσης. Βοηθάει τους 
ανθρώπους, με όλες του τις δυνάμεις, να απαλλαγούν 
από τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις και να αποκτή-
σουν επιστημονική αντίληψη για τον κόσμο.  

Η διάδοση της μαρξιστικής θεωρίας, η μορφωτική και 
εκπολιτιστική δραστηριότητα των μαζών, η πλατειά διά-
δοση των πολιτικών και επιστημονικών γνώσεων, συντεί-
νουν στον ύψιστο βαθμό στην καταπόλεμηση των θρη-
σκευτικών προλήψεων.  

Στα άρθρα του «Σοσιαλισμός και Θρησκεία», «Για τη 
στάση του εργάτη απέναντι στη θρησκεία» κ.ά., ο Λένιν 
φωτίζει άπλετα το ζήτημα της θρησκείας και καθορίζει τη 
στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντί της.

του 
Βασίλη Κωστή 

 Όταν τον άλλο τον κυριεύει η μεγαλο-
μανία,  τότε ίσως να υπάρχουν και οι 
πιθανότητες για να αμελήσει τα πλέον 
σημαντικά πράγματα για μία χώρα. Την 
στιγμή που θεωρεί ότι θα ήταν ένα “με-
γάλο” κατόρθωμα και ότι το Brexit θα 
ήταν ένα γεγονός, που θα θεωρείτο πως 
κερδίσαμε τον πόλεμο, εκ των υστέρων 
βλέπουμε ότι ήταν τόσο ασήμαντο για 
τον λαό τόσο γιατί μας κυβερνούν άτομα 
που φορούν παρωπίδες και δεν πλη-
ρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
ενός αρχηγού που θα μπορεί να καθο-
δηγήσει τον λαό εκεί που πρέπει και όχι 
σε ένα χάος όπως συμβαίνει σήμερα.  
Στοίχισε στον λαό πολύ ακριβά όχι μόνο 
από οικονομικής  απόψεως αλλά από 
απώλεια ζωής που δυστυχώς συνεχίζετε 
και που δεν έχει τέλος.  Ο αριθμός ανέρ-
γων αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια, 
πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει για 
πάντα, ο πληθωρισμός  θα αυξηθεί, και 
δεν γνωρίζει κανείς πόσο καιρό θα συ-
νεχίσει η όλη κατάσταση.   Δεν μπορεί 
να συνεχίσει η Κυβέρνηση Τζόνσον να 
εργάζεται τυφλά χωρίς στρατηγική η 
πρόγραμμα. Είναι καιρός πλέον να αρ-
χίσουν να εργάζονται με ειλικρίνεια και 
διαφάνεια και με ένα πρόγραμμα το 
οποίο θα βοηθηθεί η χώρα να σταθεί 
στα πόδια της. Εάν ο κύριος Johnson 
τα έπαιρνε ποιο 
σοβαρά τα 
πράγματα  με 
τον ίδιο τρόπο 
που τα προσέγ-
γισε η Πρωθυ-
πουργός της 
Νέας Ζηλαν-
δίας, τότε πιθα-
νότατα να μην 
κατέληγε ο Κος 
Τζόνσον στο 
ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο 
αλλά να έσωζε τις ζωές του κόσμου. 
“Όποιος ξοδεύει περιττά στερείτε τα 
αναγκαία”  
  Οταν σπαταλά κάποιος την ενέργεια 
και το χρήμα της χώρας στα περιττά 
έξοδα τότε χωρίς καμία αμφιβολία θα 
στερηθεί η χώρα τα αναγκαία. 
 Η Κυπριακή παροιμία λέγει “όποιος ξο-
δεύει περιττά στερείτε τα αναγκαία” 
Δεν υπήρχε λόγος για Brexit. Δεν 
υπήρχε  σοβαρός λόγος, μόνο για 
όσους φορούσαν παρωπίδες και δεν 
έβλεπαν ποιο μακριά από την μύτη τους. 
Τα δισεκατομμύρια που θα δώσει η 
χώρα όταν βγούμε από τη Ε.Ε. θα στε-
ρηθεί ή χώρα και ο λαός της τα ποιό 
αναγκαία. Μα ας δούμε σήμερα πόσο 
στερήσανε το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(NHS) που δεν έχουν τα ποιο βασικά 
στοιχεία για να αντεπεξέλθουν το πρό-
βλημα του COVID-19. 
Χρειάζονται επείγουσα Βοήθεια τα 
Νοσοκομεία και Γηροκομεία. 
Ακόμη  οι γιατροί και νοσοκόμες χρει-
άζονται τα ποιο βασικά στη προσπάθεια 
να σώσουν ζωές και ταυτόχρονα να κιν-
δυνεύουν και δεν τα έχουν. 
 Το κέντρα ευγηρίας και άλλα κέντρα, 
για εβδομάδες τώρα περιμένουν να πά-
ρουν τα μηχανήματα για εξέταση στο 
προσωπικό και ακόμη περιμένουν 
ακόμη και ιατροί GPs ακόμη  και τα PPE 
που είναι απαραίτητα έχουν έλλειψη. 
Το δημαρχείο Enfield έχει ασκήσει πίεση  
στην Κυβέρνηση για να αποστείλει τα 
απαραίτητα αντικείμενα και ακόμη πε-
ριμένουμε. 
 Οι πρόεδροι η και  πρωθυπουργοί εκλέ-
γονται για να προστατεύουν τον λαό και 
όχι να τον ξυλοκοπούν ανελέητα. 
Ίσως τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε 
σήμερα για την εκλογή μιας κυβέρνησης 
να είναι κάπως όχι μόνο λανθασμένα 
αλλά  και παράλογα. 
Να ψηφίζουμε ένα καταναγκαστικά   
ψεύτη  που δεν δίστασε να πει ψέματα 
ακόμη και στη  Βασίλισσα, τότε είναι και-
ρός πλέον να αλλάξουμε ριζικά τα κρι-
τήρια εκλογής. Εάν ο λαός είχε την εμπι-
στοσύνη σε αυτή την Κυβέρνηση 
μπορούσαν  σήμερα  τα πράγματά να 
ήταν διαφορετικά. Ας το σκεφτούμε τώρα 
που είμαστε εσώκλειστοι, αν στα αλή-
θεια  πράξαμε σωστά κατά τις εκλογές 
που διαλέξαμε τέτοια  “περιβόητη” Κυ-
βέρνηση  με ένα  εντελώς “αχάπαρο”  

Πρωθυπουργό 
που δεν είχε ιδέα 
πόσο σοβαρό 
ήταν το θέμα 
γύρω από τον 
COVID  -19. 
Άδικος ο Χαμός  
To αποτέλεσμα 
είναι ο άδικος χα-
μός τόσων αν-
θρώπων. Τι περι-
μέναμε από μία 
κυβέρνηση που δεν έλαβε εγκαίρως τα 
μέτρα  της  για να προστατεύσει  τον 
λαό.  Μα φθάσαμε στους εξαψήφιους  
αριθμούς αποθανόντων. 
Χάσαμε συγγενείς φίλους και γνωστούς,  
χάσαμε γιαγιάδες και παππούδες, αδέλ-
φια, πατέρα η μητέρα θείους και θείες. 
Τα Συλλυπητήρια μας σε όλες τις πεν-
θούσες οικογένειες. 
Να μην μπορείς να είσαι κοντά στα αγα-
πημένα σου πρόσωπα τις τελευταίες 
στιγμές,  να μη μπορείς να είσαι παρών 
να συνοδεύσεις  στην τελευταία τους κα-
τοικία.   
 Αδιαφορία και έλλειψη διαφάνειας. 
Δεν περιμέναμε τόση αδιαφορία από μία 
Κυβέρνηση, περιμέναμε όλοι ποιο έξυ-
πνο  τρόπο προσέγγισης , αλλά ίσως 
να περιμέναμε πολλά από μίλια Κυβέρ-

νηση που πά-
ντοτε ήταν τόσο 
μακριά από την 
αλήθεια και όλη 
την ανθρώπινη 
τραγωδία και 
κακά τα ψέ-
ματα, διότι  γεν-
νήθηκαν βουτυ-
ρόπαιδα και θα 
περάσουν την 
ζωή τους σαν 
καλοθρεμμένα 

βουτυρόπαιδα  χωρίς χαρακτήρα, ήθος,  
γούστο  η συναισθήματα για τον πλη-
σίον τους,  διότι ζουν στο ψέμα και την 
υποκρισία, ακριβώς όπως συμφέρει στο 
κατεστημένο και τους θέλει  να είναι. Και 
φυσικά μία ακροδεξιά καπιταλιστική  κοι-
νωνία όπου πάντοτε ο αθώος πολίτης 
θα πληρώνει για τα σφάλματα   και τα 
ασυγχώρητα  λάθη με  ένα σορό ψευτιές 
και άδειες υποσχέσεις από τους δήθεν 
αρχηγούς κρατών. 
Μα τι μπορεί άλλο να περιμένει κανείς 
από μία κυβέρνηση που της λείπει η 
διαφάνεια αφού και αριθμοί που μας δί-
δουν επί καθημερινής βάσεως δεν είναι 
σωστοί διότι δεν συμπεριλαμβάνουν 
τους θανάτους στα γηροκομεία και άλλα 
κέντρα λες και αυτοί δεν είναι άνθρωποι 
πρόσωπα που εργάσθηκαν όλη τους 
την ζωή για την χώρα. Πρέπει να αισθά-
νονται  ντροπή οι κυβερνώντες εάν  φυ-
σικά έχουν αίσθημα ανθρωπιάς και 
υπευθυνότητας. 
Υπάρχουν και Αρχηγοί αλλά Χιλιάδες   
Μίλια Μακριά  
Η Jacinda Arden πρωθυπουργός της 
Νέας Ζηλανδίας έτρεχε κυριολεκτικά 
μπροστά από το  ιό, τον πρόλαβε και 
τον νίκησε. Ο λαός την άκουσε γιατί ήταν 
πράγματι ένας αρχηγός που έτρεφε 
εμπιστοσύνης και εκτιμήσεως από τον 
λαό της Νέας Ζηλανδίας. Έλαβε τα μέ-
τρα από τις αρχές Μαρτίου και δεν κα-
θυστέρησε ούτε λεπτό. Σε μια ειλικρινή  
ομιλία που μέσον των τηλεοπτικών κα-
ναλιών διήρκεσε μόνο 9 λεπτά έθεσε 
κάτω τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα 
που την στιγμή εκείνη υπήρχαν μόνο 52 
κρούσματα στην Νέα Ζηλανδία. Το απο-
τέλεσμα είναι ότι μόνο ένας θάνατος 
υπήρξε στην Νέα Ζηλανδία από τον 
καιρό που άρχισε η πανδημία. Να τι θα 
πει αρχηγός  με όραμα, να το τι σημαίνει 
υπευθυνότητα και όχι αλαζονεία.  
Ακόμη και η Washington Post έγραψε 
γiα την Jacinda Arden  ότι  “η Νέα Ζη-
λανδία   όχι μόνο τον έχει καταπλακώσει  
τον   COVID-19  αλλά τον έχει διαλύσει.”   
Στη Μεγάλη Βρετανία είμαστε όλοι για 
κλάματα  για την κατάντια μας και την 
συμπεριφορά  μας.  
Θα έρθουν όμως καλύτερες μέρες και 
για την ΜΒ και για την Κύπρο και τα 
πράγματά θα αλλάξουν, εξαρτάτε όμως 
και από εμάς.  
Ας όψονται οι αίτιοι  

του  
Γιώργου Α.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Ανοίγοντας ένα συρτάρι… 

Της Έλισσας Ξενοφώντος 

 

Η
 κατάσταση που επικρατεί 

έχει φτάσει τα όρια του πα-

ραλόγου. Ποιος μπορεί να 

συνειδητοποιήσει το τι συμβαίνει 

πραγματικά στον πλανήτη; Είναι 

στιγμές που η αλήθεια μοιάζει 

ψέμα και αναζητάς αποδείξεις για να κατανοήσεις 

τα ακατανόητα.     

Ανοίγοντας και κλείνοντας συρτάρια στους τοί-

χους, στο γραφείο, ντουλάπια στην κουζίνα ίσως 

να αποτελεί μια καθημερινή πράξη αφύπνισης 

του ΥΠΑΡΧΩ! Οι ίδιες κινήσεις: Άνοιξε-κλείσε! 

Βγάλε-βάλε! Αποθήκευσε-πέταξε! 

Ανοίγεις λοιπόν, ένα συρτάρι στο γραφείο σου.  

Η ματιά σου πέφτει σε πολλούς φακέλους  με 

ατακτοποίητες φωτογραφίες πολλών χρόνων. Οι 

ημερομηνίες των φωτογραφιών δεν έχουν σημα-

σία. Ανήκουν στο παρελθόν.  Τις κοιτάς προσε-

κτικά. Προσπαθείς, μέσα από το βλέμμα του κάθε  

απεικονιζόμενου, να μαντέψεις τα συναισθήματά 

του στη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή. Ένα σοβαρό 

πρόσωπο, ένα χαμόγελο, ένα γλυκό βλέμμα, μια 

στραβομουτσουνιά!. Κι εσύ χαμογελάς και νοι-

ώθεις μια απέραντη ευτυχία γιατί ποτέ δεν είχες 

τον χρόνο να αναλύσεις τις λεπτομέρειες. 

 Ο Θανάσης, η Κλαίρη, τα παιδιά! Πάσχα με την 

μισή οικογένεια στην Ελλάδα. Η κατάλευκη εκ-

κλησία στο βάθος, η βάρκα με το μπαρούτι έτοιμο 

να ανατιναχτεί την στιγμή που ο ιερέας θα ανα-

φωνήσει: «Χριστός Ανέστη!» 

 Και παίρνεις στα χέρια σου στην επόμενη φωτο-

γραφία. Σε κάποιο εστιατόριο με μουσική, επί τη 

ευκαιρία των γενεθλίων σου. Εκεί οι … κολλητοί 

σου. Ο Γιάννης, η Δέσποινα, η Μαρία, o Θεοχά-

ρης, η σύζυγός σου κι εσύ. Οι  αναμνήσεις των 

στιγμών περνούν σαν  ταινία του σινεμά στο 

μυαλό σου. Η μουσική της ορχήστρας, οι ερμη-

νείες του τραγουδιστή, οι μεζέδες στα πιάτα και 

τα μαχαιροπίρουνα να κτυπούν ρυθμικά το πιάτο 

μπροστά σου, ο θόρυβος των διπλανών τραπε-

ζιών. Τι όμορφα πέρασα εκείνο το βράδυ… 

Και η επόμενη η φωτογραφία… Την παίρνεις στα 

χέρια σου αλλά ξεγλιστρά και πέφτει στο πάτωμα. 

Σκύβεις ταπεινά και την παίρνεις.  Οι γονείς σου, 

αρραβωνιασμένοι, με τους γονείς της μητέρας 

σου μαζί. Μια αποτύπωση συντηρητικής πατριαρ-

χικής οικογένειας. Ο παππούς και η γιαγιά καθή-

μενοι και οι γονείς σου, όρθιοι. Μαυρόασπρη φω-

τογραφία. Το μαύρο και το άσπρο χρώμα όμως 

σε βοηθούν να συγκεντρωθείς στα πρόσωπα. 

Σοβαροί όλοι αφού πρόκειται για μια αναμνηστική 

φωτογραφία που θα αποτελούσε τεκμήριο της 

συγκεκριμένης στιγμής. Τεκμήριο της στιγμής  

μέσα στο περιδιάβασμα της ζωής τους. Συγκε-

ντρώνεσαι στα μάτια τους, στο ύφος τους, στην 

χαρά που ένοιωθαν και αρνιούνταν να την φανε-

ρώσουν. Τυπική κυπριακή οικογένεια. Όχι πολλά 

χαμόγελα αλλά σοβαρότητα! Και όμως ήταν η 

απεικόνιση  μιας μεγάλης χαρά που αφορούσε 

την πορεία της οικογένειάς τους. 

Και τώρα μια άλλη φωτογραφία περνά στα χέρια 

σου. Πού βρέθηκε αυτή εδώ; Είσαι σίγουρος ότι 

θα έπρεπε να είναι τακτοποιημένη στα άλμπουμ 

των φωτογραφιών των παιδιών. Πάντα τακτοποι-

ούσα τις φωτογραφίες των παιδιών με χρονολο-

γική ακρίβεια σκέφτεσαι.  Θα είχε ξεπέσει. Κι αυτή 

η φωτογραφία, Πάσχα θαρρείς θα ήταν τραβη-

γμένη. Κοιτάς τα τρυφερά προσωπάκια τους. Τα 

δύο μεγάλα αγόρια σου φοράνε κουστούμι και 

γραβάτα, όπως τον μπαμπά τους. Το μικρό κορι-

τσάκι σου, με το κοντό φορεματάκι και τα γυαλι-

στερά παπουτσάκια κοιτάει αφηρημένο κάπου 

απόμακρα. Γελαστό προσωπάκι που άθελα το 

αγγίζεις… Παίρνεις την φωτογραφία και την φιλάς, 

την ξαναφιλάς μέχρι που τα δάκρυα σου την κα-

ταβρέχουν και προσπαθείς με το μανίκι σου να 

την προφυλάξεις. Την σκουπίζεις, την ξανασκου-

πίζεις απαλά. «Τι κάνω;» συλλογιέσαι. Τα παιδιά 

σου  είναι δίπλα σου. Η συνέχεια της ζωής σου. 

Ο λόγος ύπαρξης του ανθρώπινου είδους. Νοι-

ώθεις τότε τυχερός, πολύ τυχερός γιατί έχεις τα 

παιδιά σου, κατάφερες να κάνεις παιδιά και τα 

έχεις δίπλα σου. Τι σημασία έχει αν κάποιοι σή-

μερα τα βλέπουν από το παράθυρο ή το video 

call ή εκεί στην άκρη της πόρτας σε απόσταση 

ασφαλείας; Είναι η σκυτάλη  στην σκυταλοδρομία 

της ζωής σου. Το πιο χειροπιαστό, πολύτιμο, αξιό-

λογο, μοναδικό πράγμα στη ζωή σου. Είναι αυτά 

που δεν μπορεί να σου στερήσει κανείς. Και σκέ-

φτεσαι, όχι μόνο τι συναισθήματα ανάμεικτα σου 

πρόσφερε αυτή η φωτογραφία αλλά και σε τι άλλο 

μπορείς να προσβλέπεις. «Εγγόνια πολλά, πάρα 

πολλά θα ήταν η τελευταία μου ευχή!» (Για εσένα, 

τον τυχερό που έχεις ήδη εγγονάκια θα καταλα-

βαίνεις ακριβώς τι εννοώ). Κι εκεί που τα μάτια 

σου είναι βρεγμένα από τα δάκρυα των αναμνή-

σεων, κτυπάς  δυνατά το πόδι στο πάτωμα και 

λες: «Όχι ρε φίλε, όποιος και να είσαι!  Δεν θα 

σου περάσει! Θα ζήσω και θα δω το τελευταίο 

μου όνειρο να πραγματοποιείται. Θα ζήσω για 

τις χαρές που θα ακολουθήσουν… Εγώ θα είμαι 

αυτός που θα πει: Ολοκλήρωσα τον κύκλο της 

ζωής μου! Τώρα μπορώ να φύγω!»
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• For the unlearned, old age is famine. Fot the 

learned ones it is the season of harvest! 

• Tα γηρατιά για τους αδιάβαστους είναι 

εποχή λιμού και πείνας! Για τους  

διαβασμένους, είναι εποχή συγκομηδής των 

καρπών της ζωής. 

Ερμηνεία: 

Τoυ φρονίμου τα παιδιά, πριν πεινάσουν  

μαειρεύκουν!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

«Θεέ μου σε ευκαριστώ, που έπλασες τα νιάτα, 

μα έκαμες τζιαι βάσανα, αρρώστιες τζιαι γεράματα 

τζιαι τα ’καμες σαλάτα!» 

Τουν’ την κουβένταν είπεν την, ένας Αραδιππιώτης, 

ο ταβερνιάρης Αντωνής, ο Μάστρε Λύτρας μερακλής 

ο μεζετζιής τζιαι πότης! 

Έτσι ’ναι Μάστρε Αντωνή, τροχός ζωής γυρίζει, 

γεννιέσαι φκιόρο στην αρχή, σαν δέντρο που καρποφορεί, 

μουσκοβολά, μυρίζει! 

Μα ύστερα μαραίνεται, ο κύκλος συμπληρώνεται, 

σαπίζει τζιαι βρωμίζει! 

Έτσι ’ν ο Νόμος του Θεού, της Φύσης και της Πλάσης 

χαίρου τα νιάτα της ζωής, όσο κινήσαι και μπορείς 

σύντομα θα γεράσεις!!! 

Όσα τζι΄ αν έσιεις βάσανα να μεν τα βάζεις κάτω, 

σκέφτου να ήσουνα αρνί και να σε πέρναν για σφαγή, 

το Άγιο Σαββάτο.

Δημιουργία
Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Άτιτλον με ψευδόνυμον

Τoυ Ανδρέα Κυριάκου

Εν τζι είμαι ο άσωτος ιός. Που γράφουν τα βιβλία, 

Τζείνος εν μια παραβολή τζιαι ψεφτικ’ιστορία. 

Εγιώ είμαι αληθινός με δυναμην τζιαι πίστη, 

με πίστην τζιαι απόφασην τζιαι εντολών του κτίστη. 

 

Ο κτίστης π’επλασεν την γην τ’άστρα τζιαι το φεγγάριν, 

εμιλήσεν μου σοβαρά τζιαι ζήτησεν μου χάρην. 

Να πάεις κάτω εις την γην, να βάλεις κάποιαν τάξη, 

τα πράματα όπως φαίνεται εν’ναιν καθόλου εντάξει. 

 

Έκαμα γην παράδεισον για να καλοπερνούσιν, 

τζιαι τζείνοι καταστρέψαν την τζιαι ούτε το θωρούσιν. 

Τζιαι κλαίουν ούλλα τα πουλιά π’έρκουνται κάθε χρόνον,  

για να τους δώσουσιν χαράν με τα τραούθκια μόνον. 

 

Κρούζουσιν κάμποσα δέντρα τζι’ ο τόπος ξερανίσκει, 

τζιούτε πουλιά ούτε δάσος ο τζινυός ηβρίσκει. 

Αλλού που κάνει πλυμμήρες, δήματα ξεσιειλίζουν, 

κόσμος καμπόσο χάννεται τζι’αρρώστους θερίζουν. 

 

Για ούλλα τούτα τα κακά έσι’ο άδρωπος ευθύνη, 

καθόλου εν τζιαι σκέφτεται με ψυχικήν γαλήνη. 

Βίρα κάμνει αυτοκίνητα όπλα τζι’αεροπλάνα, 

για να καλύψει δηλαδή τα άμυαλα του πλάνα. 

 

Πρέπει να καταλάβουσιν τζιαι οι μιτσιοί τζι οι μιάλοι, 

τα όπλα τζιαι τ’αυτοκίνητα κάμνουν ζημάν μεγάλην. 

Αν δεν τα καταστρέψουσιν τζιαι έβρουσιν μιαν λύσην, 

εννάρτει πιο σκληρός τζιερός τζι εν να τους διαλύσει. 

ΙΟΣ Α.Κ.ΚΑ

Μαύρη επέτειος: Επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα 
 21 Απριλίου 1967

Π
έραν των 50 χρόνων, από εκείνη τη 
μαύρη μέρα της 21ης Απριλίου 1967, 
όπου το στρατιωτικό κίνημα, που 

εξερράγη με επικεφαλής τον ταξίαρχο Στυ-
λιανό Παττακό και τους συνταγματάρχες Γε-
ώργιο Παπαδόπουλο και Νικόλαο Μακα-
ρέζο, κατέλυσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα 
και επέβαλλε μία στυγνή δικτατορία, που 
διήρκεσε επτά χρόνια. 
Το σκηνικό της εποχής... 
Η χώρα την εποχή εκείνη βρισκόταν ουσια-
στικά σε προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές 
είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου και την 
εξουσία ασκούσε από τις 3 Απριλίου η ΕΡΕ, 
με πρωθυπουργό τον αρχηγό της Πανα-
γιώτη Κανελλόπουλο, έχοντας τη συναίνεση 
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης Γεωργίου Παπανδρέου και του Βασιλιά 
Κωνσταντίνου. 
Οι στρατηγοί, το Παλάτι, κάποιοι πολιτικοί 
της Δεξιάς και οι Αμερικανοί καλόβλεπαν 
μία μικρής διάρκειας συνταγματική εκτροπή, 
που θα επανέφερε την πολιτική κατάσταση 
στην εξουσία της Δεξιάς και ενός μετριοπα-
θούς Κέντρου. «Η Χούντα των Στρατηγών» 
έμεινε στα σχέδια, καθώς τους πρόλαβαν 
με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου οι 
μικροί αξιωματικοί, με πρόσχημα τον κομ-
μουνιστικό κίνδυνο. Τέτοια περίπτωση δεν 
διαφαινόταν στον ορίζοντα, καθώς η ΕΔΑ, 
που εκπροσωπούσε την κομμουνιστική Αρι-
στερά (το ΚΚΕ ήταν εκτός νόμου), κινού-
νταν στο 11,80% των ψήφων στις εκλογές 
του 1964, σε σχέση με το 24,43% του 1958. 
Καθώς εκείνη τη περίοδο, είχαν ήδη περά-
σει 17 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου 
Πολέμου και ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν στην 
κορύφωση του, ο στρατός ήταν πανίσχυ-
ρος, με παράδοση επεμβάσεων τον 20ο αι-
ώνα, οι Αμερικανοί θεωρούσαν φέουδό 
τους την Ελλάδα, το δεξιό παρακράτος ήταν 
ισχυρό (Δολοφονία Λαμπράκη) και το Πα-
λάτι ήταν ένας αυτόνομος πόλος εξουσίας, 

«που δεν βασίλευε, αλλά κυβερνούσε». 
21 Απριλίου 1967: Τα τανκς της χούντας 
στους δρόμους της Αθήνας... 
Τα πρώτα τανκς βγήκαν στις 2 τα ξημερώ-
ματα, για να καταλάβουν όλα τα στρατηγικά 
σημεία της πρωτεύουσας.Την ίδια ώρα, ο 
συνταγματάρχης Ιωάννης Λαδάς εξαπέλυε 
πιστές στο κίνημα δυνάμεις για να συλλά-
βουν το σύνολο της πολιτικής και στρατιω-
τικής ηγεσίας. Οι πραξικοπηματίες έβαλαν 
σε εφαρμογή το ΝΑΤΟικό σχέδιο «Προμη-
θεύς», για την αντιμετώπιση του κομμουνι-
στικού κινδύνου, με αποτέλεσμα να κινη-
θούν όλες οι στρατιωτικές μονάδες της 
Αττικής. Μία από τις πρώτες ενέργειες των 
συνωμοτών ήταν να συλλάβουν τον αρχηγό 
του ΓΕΣ αντιστράτηγο Σπαντιδάκη και να 
τον αντικαταστήσουν με τον ομοιόβαθμό 
του Οδυσσέα Αγγελή, που ήταν μυημένος 
στο κίνημα. Ο νέος αρχηγός του Στρατού 
έδωσε εντολή σε όλους του μεγάλους στρα-
τιωτικούς σχηματισμούς να εφαρμόσουν το 
σχέδιο «Προμηθεύς» κι έτσι να εξασφαλι-
σθεί η υπακοή του στρατεύματος σε όλη τη 
χώρα. 
Η μοναδική ενέργεια για να αντιμετωπιστεί 
εγκαίρως το πραξικόπημα έγινε από την 
πλευρά του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, Γε-
ωργίου Ράλλη, ο οποίος προσπάθησε να 
επικοινωνήσει με τον ταξίαρχο Ορέστη Βι-
δάλη για να κινητοποιήσει το Γ' Σώμα Στρα-
τού στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβε, αφού 
το σχέδιο «Προμηθεύς» είχε ήδη τεθεί σε 
εφαρμογή, με αποτέλεσμα ο ταξίαρχος Βι-
δάλης να μην λάβει ποτέ το σήμα του Γε-
ωργίου Ράλλη. 
Νωρίς το πρωί, το ραδιόφωνο ΕΙΡ έπαιζε 
εμβατήρια και δημοτικά άσματα και οι αγου-
ροξυπνημένοι Έλληνες άκουγαν τα πρώτα 
«Αποφασίζομεν και Διατάζομεν» των δικτα-
τόρων, που ήταν η απαγόρευση των συ-
γκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων. Με 
συντακτική πράξη κατά τη διάρκεια της ημέ-

ρας ανεστάλησαν οι διατάξεις του Συντά-
γματος και ματαιώθηκαν οι εκλογές της 
28ης Μαΐου 1967. 
H ορκομωσια της κυβέρνησης  
Κωνσταντίνου Κόλλια… 
Μόνο δύο πρωινές εφημερίδες πρόλαβαν 
να περιλάβουν στην ύλη τους την εκδήλωση 
του πραξικοπήματος. Η «Καθημερινή» στην 
πρώτη της σελίδα είχε ένα μονόστηλο με 
τίτλο «Την 2αν πρωινήν εξερράγη στρατιω-
τικόν κίνημα. Συνελήφθησαν πολιτικοί άν-
δρες», ενώ η «Αυγή» πάνω από τον τίτλο 
της έγραφε: «Συνελήφθησαν από στρατιω-
τικούς οι Μ. Γλέζος, Λ. Κύρκος, Α. Παπαν-
δρέου. Ασυνήθιστες κινήσεις στρατιωτικών 
και αστυνομικών δυνάμεων». 
Στις 7 το πρωί, η ηγεσία των πραξικοπημα-
τιών επισκέφθηκε στα Ανάκτορα του Τα-
τοΐου τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να 
ορκίσει την κυβέρνησή τους. Η περιοχή 
ήταν περικυκλωμένη από τανκς για να μην 
υπάρξει περίπτωση δυναμικής αντίδρασης. 
Ο βασιλιάς, παρά την προτροπή του συλ-
ληφθέντα πρωθυπουργού Παναγιώτη Κα-
νελλόπουλου να αντισταθεί, συμβιβάστηκε 
μαζί τους «για να μην χυθεί αίμα ελληνικό» 
και αργά το απόγευμα όρκισε την κυβέρ-
νηση, με πρωθυπουργό τον εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Κόλλια. Επρό-
κειτο βέβαια για πρωθυπουργό - μαριονέτα, 
αφού τα νήματα κινούσε ο ισχυρός άνδρας 
του κινήματος, συνταγματάρχης Γεώργιος 
Παπαδόπουλος. Ο συλληφθείς και αποπεμ-
φθείς αρχηγός του ΓΕΣ Γρηγόριος Σπαντι-
δάκης, άνθρωπος του βασιλιά, όπως και ο 
Κόλλιας, προσχώρησε στους κινηματίες και 
ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. 
Την ίδια μέρα άρχισαν και οι συλλήψεις 
απλών πολιτών, ενώ είχαμε και τα πρώτα 
θύματα. Τα όργανα της Χούντας δολοφο-
νούν στον Ιππόδρομο, που είχε μετατραπεί 
σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, το στέλεχος 
της ΕΔΑ Παναγιώτη Ελή, ενώ ένας στρα-
τιώτης πυροβολεί τη νεαρή Αθηναία Μαρία 
Καλαυρά, γιατί δεν υπάκουσε στις διαταγές 
του. Δέκα ημέρες αργότερα, η Χούντα ανα-
κοίνωσε ότι οι συλληφθέντες ανέρχονταν 
σε 6509 άτομα, στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα αριστερών πεποιθήσεων. 
Η Ελλάδα από την 21η Απριλίου 1967 
μπήκε στο «γύψο», κατά την έκφραση του 
Παπαδόπουλου, για 7 χρόνια, 3 μήνες και 
3 μέρες. Η Δικτατορία κατέρρευσε σαν χάρ-
τινος πύργος στις 23 Ιουλίου 1974, μετά το 
εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και 
την τουρκική εισβολή. 
Η κατάργηση των στοιχειωδών ελευθεριών, 
οι φυλακές, οι εξορίες και τα βασανιστήρια, 
οι δολοφονίες των αντιπάλων του καθεστώ-
τος, ο πνευματικός και πολιτιστικός μεσαί-
ωνας, αλλά και δίδυμο έγκλημα εις βάρος 
του τόπου μας, καταγράφουν τη Χούντα 
των Συνταγματαρχών, ως μία από τις με-
λανότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας. 
 
Ιάκωβος Χαραλάμπους 
Συνεργάτης Γραφείου Τύπου ΚΣ ΕΔΟΝ

«Γράφω για εκείνους που δεν ξέρουν να 
διαβάσουν/ για τους εργάτες που γυρίζουνε 
το βράδυ με τα μάτια κόκκινα από τον 
άμμο./ Γράφω να διαβάζουν αυτοί που μα-
ζεύουνε τα χαρτιά απ' τους δρόμους» 
Ο Τάσος Λειβαδίτης είναι ο ποιητής του 
έρωτα και της επανάστασης. Γεννιέται στην 
Αθήνα της δεκαετίας του ’20, συγκεκριμένα 
την ημέρα της Ανάστασης του 1922 
(20/4/1922 -30/10/1988). Μεγάλωσε στην 
Αθηνά στην περιοχή του Μεταξουργείου. 
Γνώριζε τον σκοπό και ποια τέχνη θα υπη-

ρετούσε από πολύ μικρή ηλικία. Ο Τάσος 
Λειβαδίτης προοριζόταν για την ποίηση. Πα-
ρόλα αυτά κάνει τα πρώτα του ενήλικα βή-
ματα έξω από το κατώφλι της νομικής σχο-
λής Αθηνών όπου και φοιτά, αλλά δεν 
ολοκληρώνει την σπουδή αφού το ανήσυχο 
αγωνιστικό του πνεύμα δεν καθησυχαζόταν 
σε μια ζωή-έρμαιο του συστήματος. 
Ήταν μέρος της εθνικής αντίστασης ως μέ-
λος της Ε.Π.Ο.Ν κατά την διάρκεια των Δε-
κεμβριανών. Mε την λήξη τους συλλαμβά-
νεται μαζί με τους άλλους συντρόφους του 
και οδηγήθηκε στις φυλακές Χατζηκώστα. 
Μετά την συνθήκη της Βάρκιζας αφήνεται 
ελεύθερος, αλλά δεν καθησυχάζεται. Ήταν 
ακριβώς εκείνες οι στιγμές που τον πείσμω-
σαν και έτσι με την αποφυλάκιση του εμπλέ-
κεται όλο και βαθύτερα στον χώρο της Αρι-
στεράς. Αυτή η περίοδος ήταν φάρος στην 
ζωή του αφού γνωρίζει την μέλλουσα γυ-
ναικά του Μαρία Στούπα, και αποκτούν μαζί 
την κόρη τους Βασιλική Λειβαδίτη. 
Το ποίημα του «αν θέλεις να λέγεσαι άν-
θρωπος» συνοψίζει την ζωή του και το πά-
θος του για την ελευθέρια. «Αν θέλεις να 

λέγεσαι άνθρωπος μπορεί να χρειαστεί να 
σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή και περισ-
σότερα χρόνια μα εσύ και μες στη φυλακή 
θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη». 
Ήταν ιδεολόγος μέχρι τέλους χωρίς καμία 
περιστροφή με ανησυχίες ενός τεχνίτη του 
λόγου και για αυτό, η ποίηση του λογοκρί-
θηκε. Συγκεκριμένα το αμφιλεγόμενο έργο 
του «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κό-
σμου» κατασχέθηκε, μετά από δίκη του 
ίδιου του Λειβαδίτη αφού θεωρήθηκε «κή-
ρυγμα ανατρεπτικό». Στα ποιήματα του 
αποτυπώνει τις κακουχίες και τα δεινά της 
Κατοχής. Ήθελε να λέγεται άνθρωπος και 
το βίωνε πραγματικά, αγωνίζοντα. Ποθούσε 
ένα αύριο δίχως περιορισμούς, ένα μέλλον 
ελεύθερο που θα αγκάλιαζε τον άνθρωπο 
και όπου η εκμετάλλευση του θα ήταν απλά 
αδιανόητη. Οι αγώνες του και η ποίηση του 
θα συντροφεύουν και θα πρωτοστατούν 
πάντα μαζί με την αγωνιστική νεολαία αλλά 
και όσους αναζητούν την ελευθερία τους, 
αγωνίζοντας ενάντια στο άδικο.

20 Απριλίου 1922- γεννιέται ο ποιητής Tάσος Λειβαδίτης
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Η απόδραση του  
Εζεκία Παπαϊωάννου

Σ
τις 20 Απριλίου 1956 απέδρασε από το Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου.  Μια από-
δραση που αμφισβητήθηκε κι ακόμα αμφισβητείται από διά-

φορους, οι οποίοι σκόπιμα διαστρεβλώνουν τα γεγονότα που έγιναν 
εκείνη την περίοδο. Για παράδειγμα, υποβάλλουν ότι ο Εζεκίας Πα-
παϊωάννου αμέσως μετά την απόδρασή του βρέθηκε στο Λονδίνο 
όπου δρούσε ανενόχλητος. Μάλιστα για να χλευάσουν την απόδραση 
λένε ότι βρέθηκε στο Λονδίνο με τις πιτζάμες. 
Ποια όμως είναι αλήθεια; Η απόφαση για αποδράσεις 
Εκατόν τριανταπέντε στελέχη και μέλη του ΑΚΕΛ συνελήφθησαν το 
βράδυ της 13ης προς 14η Δεκεμβρίου 1955, όταν οι βρετανικές αρχές 
έθεσαν εκτός νόμου το ΑΚΕΛ. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο 
στρατόπεδο της Δεκέλειας και αργότερα στις Κεντρικές Φυλακές. 
Τα μέλη της καθοδήγησης του κόμματος τα οποία διέφυγαν των 
συλλήψεων αντιμετώπιζαν οργανωτικά προβλήματα που δυσκό-
λευαν τη δράση του κόμματος κι έτσι αποφασίστηκε ότι κάποια στε-
λέχη θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος να αποδράσουν κάποια στελέχη. 
Όπως γράφει ο τότε Β.Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Ανδρέας Φάντης η ανάγκη 
αναδιοργάνωσης του Κόμματος οδήγησε στο σχεδιασμό των απο-
δράσεων των Παυλάκη Γεωργίου και Κυριάκου Χρήστου προς ενί-
σχυση των μηχανισμών της Λάρνακας και Λευκωσίας. Όμως η ανά-
γκη απαιτούσε και την απόδραση του ίδιου του Γ. Γραμματέα. 
Η μεταφορά στο νοσοκομείο 
Ο Παπαϊωάννου είχε πράγματι προβλήματα υγείας και παρακολου-
θείτο από τον γιατρό Χατζηευτυχίου. Παλαιότερα αιτήματα του για 
μεταφορά στο νοσοκομείο απορρίπτονταν από τα διεύθυνση των 
φυλακών. Ωστόσο το βράδυ της 18ης Απριλίου ο Εζεκίας προσποι-
ήθηκε ότι ήταν βαριά άρρωστος και οι αρχές των φυλακών αποφά-
σισαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο μετά που αντιπροσωπεία 
του ΑΚΕΛ τους κατέστησε υπεύθυνους για τη ζωή του. 
Όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα και μέχρι τις 14.00 της επομένης 
(20 Απρ.) ο Παπαϊωάννου έπρεπε να βρισκόταν εκτός νοσοκομείου. 
 Σύμφωνα με το σχέδιο ο Παπαϊωάννου θα κατευθυνόταν στο πίσω 
μέρος του κτιρίου στην οδό Χίλωνος, όπου θα τον ανέμενε με το αυ-
τοκίνητο του ο Κώστας Χίππης για να τον μεταφέρει στο σπίτι του 
στον Στρόβολο όπου και θα κρυβόταν προσωρινά ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ. 
Κάτι πάει λάθος 
Ο Παπαϊωάννου στη 1.55 μ.μ. ζητά άδεια από τον Τ/κύπριο φρουρό 
του θαλάμου πολιτικών κρατουμένων του τρίτου ορόφου για να 
πάει στο μπάνιο να ξυριστεί και να πλυθεί. Ο Μουσταφά Γαλιώτης 
δίνει την άδεια στον ασθενή ο οποίος σέρνοντας τα βήματά του 
διασχίζει τον μακρύ θάλαμο και φτάνει στο συγκεκριμένο σημείο 
που είχε καθοριστεί, εκεί στη διαχωριστική ξύλινη πλάκα. Είχε ειδο-
ποιήσει τους υπεύθυνους του σχεδίου ζητώντας να καθυστερήσει 
η απόδραση για 24 ώρες, αλλά όπως φάνηκε από τα γεγονότα το 
μήνυμα δεν έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. 
Έχοντας όμως έγνοια, ο Τουφεξής στην προκαθορισμένη ώρα πήγε 
και στάθηκε στο σημείο που είχε οριστεί για κάθε ενδεχόμενο. 
Η απόφαση του αποδείχθηκε σωτήρια για τον Παπαϊωάννου. 
Ο Τουφεξής έδρασε αμέσως, κατέβηκε στο σημείο που ήταν το δια-
χωριστικό, και με φόρα έπεσε πάνω του δημιουργώντας ένα μικρό 
άνοιγμα. Έβαλε το πόδι του και κρατώντας το άνοιγμα τράβηξε με 
το χέρι του τον Παπαϊωάννου. Ήταν μια αστραπιαία κίνηση που 
χωρίς αυτήν, σίγουρα, η απόδραση θα οδηγείτο σε αποτυχία. 
Έτσι ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ βρέθηκε στα διαμερίσματα της νέας πτέρυγας 
του Νοσοκομείου. 
Ο Παπαϊωάννου καταζητείται 
Αργά το απόγευμα εκδόθηκε και η πρώτη επίσημη ανακοίνωση που 
μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο στις 7 το βράδυ. Την επόμενη μέρα 
η είδηση περιλαμβανόταν στα δημοσιεύματα των κυπριακών εφη-
μερίδων. Οι βρετανοί εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό αλλά ο Πα-
παϊωάννου ήταν άφαντος. Σε μια προσπάθεια να ανακαλύψουν πού 
πιθανόν κρυβόταν ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, σκέφτηκαν να αφήσουν ελεύθερο 
έναν από τους στενούς συνεργάτες του, τον Λουκή Αλετρά. 
Λήξη των διαταγμάτων σύλληψης και κράτησης 
Τον Απρίλιο του 1957 οι Βρετανοί αποικιοκράτες ήραν τα περιορι-
στικά μέτρα και στη βάση αυτών ακυρώθηκαν διατάγματα σύλληψης 
και κράτησης πολιτικών κρατουμένων, περιλαμβανομένων και των 
στελεχών του ΑΚΕΛ. Και ήταν τότε που ο Παπαϊωάννου ταξίδευσε 
στο Λονδίνο με προορισμό τη Μόσχα για θεραπεία.

23 Aπριλίου 

1616 - Θάνατος Γουίλιαμ Σέξ-
πιρ, άγγλος θεατρικός συγ-
γραφέας. 
1827- Θάνατος Γεώργιου  
Καραϊσκάκη, ήρωας της Ελ-
ληνικής Επανάστασης.  
Δευτερόλεπτα προτού υποκύ-
ψει στο μοιραίο χτύπημα που 
δέχτηκε την προηγούμενη 
μέρα στο Φάληρο, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι πυροβολή-
θηκε από «φίλιο» χέρι.  

24 Aπριλίου 

2004- Το σχέδιο Ανάν για την 
επίλυση του Κυπριακού τίθε-
ται σε δύο χωριστά δημοψη-
φίσματα στη μεγαλόνησο και 
απορρίπτεται από τους Ελλη-
νοκυπρίους. Κατά του σχεδίου 
τάσσεται το 75,83% έναντι 
24,17% των υποστηρικτών 
του. Αντίθετα, στα κατεχόμενα, 
«ναι» ψηφίζει το 64,91% των 
Τουρκοκυπρίων, «όχι» το 
35,01%. 
1821 - Θάνατος Αθανάσιου 
Διάκου, ήρωας της Ελληνικής 
Επανάστασης, που εκτελέ-
στηκε δια ανασκολοπισμού 
από τους Τούρκους στη Λα-
μία. 

25 Απριλίου 

1850 - Ο Πάουλ Γιούλιους φον 
Ρόιτερ, ιδρυτής του πρακτο-
ρείου ειδήσεων Reuters, χρη-
σιμοποιεί 40 περιστέρια για να 
μεταφέρει στους πελάτες του 
το κλείσιμο των τιμών του 
χρηματιστηρίου. 

26 Απριλίου 
1986 - Πυρηνική καταστροφή 
στο Τσερνομπίλ της Σοβιετι-
κής Ένωσης (Ουκρανία), το 
χειρότερο πυρηνικό ατύχημα 
στην ιστορία της ανθρωπότη-
τας. 
1987- Ιδρύεται η Ελληνική 
Αριστερά (ΕΑΡ) και γενικός 
γραμματέας του νέου κόμμα-
τος αναλαμβάνει ο Λεωνίδας 
Κύρκος. 

 28 Απριλίου 

1945 - Ιταλοί αντιφασίστες συλ-

λαμβάνουν και εκτελούν τον 
ιδρυτή του φασιστικού κινήμα-
τος Μπενίτο Μουσολίνι και την 
ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι. 
1997- Ο υπουργός Εξωτερι-
κών, Θεόδωρος Πάγκαλος, 
βαπτίζει στο Παραλίμνι της 
Κύπρου, μέσα σε συγκινητική 
ατμόσφαιρα, την κόρη του κύ-
πριου αγωνιστή και θύμα της 
αγριότητας των Γκρίζων Λύ-
κων, Τάσου Ισαάκ. 

29 Απριλίου 

1933 - θανατος 
 Κωνσταντίνος Καβάφης 
Κωνσταντίνος Καβάφης, έλλη-
νας ποιητής. 

Σαν Σήμερα24 Απριλίου 2004: Ο λαός λέει  
«ΟΧΙ» στο Σχέδιο Ανάν

Σ
τις 24 Απριλίου του 2004 οι Ελληνοκύπριοι 
είχαν απορρίψει το σχέδιο Ανάν με 76% 
ενώ οι Τουρκοκύπριοι το είχαν αποδεχθεί 

με ποσοστό 65% – Η απόρριψη του από την μία 
κοινότητα σήμαινε αδυναμία εφαρμογής του ως 
λύση του Κυπριακού. 
Συμπληρώνονται 16 χρόνια από το δημοψήφισμα 
της 24ης Απριλίου 2004 για επίλυση του Κυπρια-
κού στη βάση του σχεδίου Ανάν. 
Έγινε το άλλοθι για την Τουρκία 
Η απόρριψη του σχεδίου Ανάν από την ελληνοκυ-
πριακή πλευρά αποτέλεσε άλλοθι για τη Τουρκία η 
οποία εμφανίστηκε ως η πλευρά που επιθυμεί λύση 
του Κυπριακού. Λίγες μέρες μετά το δημοψήφισμα 
του 2004 η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε πλήρες μέ-
λος της ΕΕ με το σύνολο των εδαφών της Κύπρου 
και αναστολή εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημέ-
νου στις κατεχόμενες περιοχές. Παράλληλαη Κυ-
πριακή Δημοκρατία διήλθε μια περίοδο διεθνών 
πιέσεων και απομόνωσης η οποία θεωρήθηκε ως 
τιμωρία των μεγάλων δυνάμεων για την απόρριψη 
του σχεδίου. Στο μεσοδιάστημα πέραν της τουρ-
κικής εισβολής υπήρξαν πολλές απόπειρες δια-
πραγματεύσεων χωρίς να υπάρξει κατάληξη σε 
συμφωνημένη λύση. Τα πράγματα περιεπλάκη-
σαν το 1983 όταν ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος 
ως λεγόμενη «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύ-
πρου» και αναγνωρίστηκε μόνο από τη Τουρκία. 
 Η πορεία του Σχεδίου Ανάν 
Το σχέδιο Ανάν στην αρχική του μορφή παρου-
σιάστηκε από τον ΟΗΕ στον τότε Πρόεδρο 
Γλαύκο Κληρίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ρα-
ούφ Ντενκτάς στις 11 Νοεμβρίου 2002. 
Τον Δεκέμβριο του 2002 οι δύο πλευρές έκαναν 
εισηγήσεις επί του σχεδίου και μετά από διαπρα-
γματεύσεις με την μεσολάβηση του ΟΗΕ υπήρξε 
κατάληξη στη δεύτερη εκδοχή του σχεδίου στις 
10 Δεκεμβρίου. 
Οι προσπάθειες εντάθηκαν στη σύνοδο κορυφής 
της ΕΕ στη Κοπεγχάγη όπου θα αποφασιζόταν η 
ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. H Κύπρος μπαίνει 
σε προεκλογική περίοδο με την Γλαύκο Κληρίδη 
να ζητάει επανεκλογή με δέσμευση να παραμείνει 
στη Προεδρία για 16 μήνες ώστε να λυθεί το Κυ-
πριακό. Τις εκλογές κέρδισε στις 16 Φεβρουαρίου 
2003 ο Τάσσος Παπαδόπουλος με τις ψήφους 
του κόμματος του (ΔΗΚΟ) και του αριστερού 
ΑΚΕΛ. Στις 26 Φεβρουαρίου επισκέπτεται τη Κύ-

προ ο τότε ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν και παρουσιάζει 
στις δύο πλευρές το τρίτο σχέδιο του με κάποιες 
αλλαγές από το προηγούμενο. Αποφασίζεται 
κοινή συνάντηση στη Χάγη της Ελβετίας στις 10 
Μαρτίου 2003. Στη συνάντηση ο Ραούφ Ντενκτάς 
απορρίπτει το τρίτο σχέδιο ενώ ο Τάσσος Παπα-
δόπουλος το αποδέχθηκε με κάποιες ενστάσεις 
σε θέματα ασφάλειας και σε κενά που είχαν δια-
πιστωθεί σε σχέση με την εφαρμογή της λύσης. 
Στις 16 Απριλίου 2003 υπογράφεται στην Αθήνα 
η συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στην ΕΕ. Ο ΓΓ του ΟΗΕ Κόφι Ανάν θέλο-
ντας να προλάβει την πλήρη ένταξη της Κύπρου 
την 1η Μαίου του 2004 απαιτεί από τις δύο πλευ-
ρές να αποδεχθούν την κάλυψη των κενών με 
επιδιαιτησία από τον ΟΗΕ. Τον Δεκέμβριο του 
2003 κερδίζει τις εκλογές στα κατεχόμενα ο Με-
χμέτ Αλί Ταλάτ («πρωθυπουργός») ενώ ο Ντεν-
κτάς παρέμεινε στη λεγόμενη «προεδρία». Ο Τάσ-
σος Παπαδόπουλος με επιστολή στον ΓΓ του 
ΟΗΕ ζητάει επανάληψη των προσπαθειών για 
επίλυση του Κυπριακού με στόχο τη λύση πριν 
από τη 1η Μαϊου 2004 που η Κύπρος θα εντασ-
σόταν στην ΕΕ. Η κίνηση αυτή του Τάσσου Πα-
παδόπουλου στόχευε στην επίρριψη ευθυνών στη 
τουρκική πλευρά καθώς πίστευε πως θα υπήρχε 
άρνηση και πάλι από τον Ντενκτάς. Η εκτίμηση 
του Τάσσου Παπαδόπουλου αποδείχθηκε λανθα-
σμένη καθώς ο Ντενκτάς σε συνάντηση που έγινε 
με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αποδέχθηκε 
την επιδιαιτησία και την διεξαγωγή δημοψηφισμά-
των τον Απρίλιο του 2004. Το ίδιο αναγκάστηκε 
να αποδεχθεί και ο Τάσσος Παπαδόπουλος. 
Αμέσως μετά γίνονται νέες διαβουλεύσεις των δύο 
πλευρών χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία έως 
τις 23 Μαρτίου 2003. Την επόμενη ημέρα ο ΓΓ 
του ΟΗΕ καλεί στη Λουκέρνη της Ελβετίας τους 
ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τους πρωθυπουρ-
γούς Ελλάδας και Τουρκίας για διαβουλεύσεις. 
Στη Λουκέρνη ο ΟΗΕ διά του εκπροσώπου του 
Άλβαρο Ντε Σότο ασκεί τον επιδιαιτητικό του ρόλο 
και καταλήγει στο τελικό σχέδιο Ανάν (Νο 4) το 
οποίο αποφασίζεται να τεθεί σε δημοψηφίσματα 
στις 24 Απριλίου 2004. Το σχέδιο δόθηκε στις 29 
Μαρτίου και την επόμενη μέρα έγιναν προσπά-
θειες για κάποιες αλλαγές οι οποίες όμως δεν 
ικανοποίησαν ούτε τον Τάσσο Παπαδόπουλο ούτε 
τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   22:00  
Με μια Κραυγή (1985). Κοινωνική με την Βίκη Βο-
λιώτη, Δημήτρη Αλεξανδρή, Στρατή Τσοπανέλη,  Άλκη 
Παναγιωτίδη, Νίκο Ορφανό. Η μητέρα της Ζωής και 
του Λου, μη μπορώντας να μεγαλώσει τα παιδιά της, 
τα δίνει να μεγαλώσουν σε ιδρύματα. Επτά χρόνια 
αργότερα ο Λου καταλήγει σε φυλακή ανηλίκων, ενώ 
η Ζωή ασφυκτιά στο ίδρυμα. Η κηδεία της μητέρας 
τους θα τους δώσει την ευκαιρία να το σκάσουν και 
να βρεθούν χωριστά στην επικίνδυνη Αθήνα.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   21:30  
Η Ζωή μου Ανήκει σε Σένα (1965). Δραματική 
κοινωνική περιπέτεια με την Γκέλυ Μαυροπούλου, 
Γιώργο Καμπανέλη, Άγγελο Μαυρόπουλο, Νίκο 
Φέρμα. Μια χήρα τυφλωμένη από τα βάσανα των 
Ες-Ες στην Κατοχή, ζει σε μια σοφίτα και συντηρείτε 
από την εργαζόμενη σε μια μπουζουκο-ταβέρνα 
κορούλα της. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   23:00 
Οι Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας (1978). Σα-
τιρική Αλληγορία με την Όλγα Καρλάτου, Γιώργο Δια-
λεγμένο, Νικήτα Τσακίρογλου, Δημήτρη Πουλικάκο, 
Κώστα Σφήκα. Τέσσερις άντρες, ένας πατέρας και οι 
τρεις γιοι του, κληρονομούν ένα αρχοντικό σπίτι στη 
μέση ενός εύφορου κήπου. 
Μαζί με το σπίτι κληρονομούν 
και την όμορφη υπηρέτρια και 
πέφτουν σε λήθαργο, απ’ τον 
οποίο βγαίνουν μόνο για να 
φάνε και να κάνουν σεξ με την 
υπηρέτρια. Ο μικρότερος γιος 
δυσφορεί, εξαιτίας της κατάστα-
σης και, όταν βρίσκει τυχαία ένα 
βιβλίο με την ιστορία της Γαλλι-
κής επανάστασης, ξεσηκώνεται 
αποφασισμένος να ξεφύγει 
από τη στασιμότητα και τον εφιαλτικό εγκλεισμό.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:50  
Πάρε το Δάκρυ μου (1965). Αισθηματική περιπέ-
τεια με την Άντζελα Ζήλεια, Γιώργο Καμπανέλη, Νί-
τσα Μαρούδα, Φραγκισκό Μανέλλη, Στέλιο Βόκο-
βιτσ, Γιώργο Βαλέντζα. Μια πρωτευουσιάνα η οποία 
φτάνει για διακοπές σε ένα Ελληνικό  νησί, ερω-
τεύεται έναν ντόπιο νησιώτη, ο οποίος είναι ήδη 
αρραβωνιασμένος..  

 ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:00 

Το πιο Γρήγορο Μπουζούκι (1973). Κωμωδία με 
τους Τάσο Γιανόπουλο, Λίζα Αλεξίου, Μαρίκα Νέζερ, 
Μανώλη Δεστούνη, Σούλα Γαλάτη. Ο Πασχάλης, ο 
οποίος δεν συμπαθεί και πολύ τα γράμματα, είναι 
μαθητής σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο. Έχει είδη χά-
σει τρεις-τέσσερις χρονιές αλλά 
δεν βάζει μυαλό. Το αγαπημένο 
του σπορ είναι το ποδόσφαιρο, 
και για αυτό βρίσκεται συνέχεια 
στο γήπεδο για προπόνηση με 
την αγαπημένη του ομάδα. Η 
μητέρα του όμως που δεν αντέ-
χει να τον βλέπει να τεμπελιάζει, 
αποφασίζει να τον στείλει στην 
Αθήνα για σπουδές, όπου ζουν 
και τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια 
του.  

KYΡIAKH 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:40  

Τρικυμία μιας Καρδιάς (1969). Ψυχολογικό δράμα 
με την Λένα Κοψίνη, Χρήστο Πάρλα, Αλέκο Ουδι-
νότη, Λάμπρο Κοτσίρη, Σούλα Ρωμανού. Ένα φω-
τομοντέλο γίνεται δόλωμα για ένα ατομικό επιστή-
μονα στόχο των μεγάλων δυνάμεων.  Μετά την 
αναχώρηση της γυναίκας του Νόρας για την Ζυρίχη, 
ο ατομικός επιστήμονας Άλεκος Αναστασιάδης συν-
δέεται με την Λένα Χριστοδούλου, ένα πανέμορφο 
φωτομοντέλο την οποία συναντά τυχαία και την 
ερωτεύεται, αγνοώντας ότι αυτή είναι όργανο του 
Πώλ Κόχραν. Ο τελευταίος προσπαθεί να κλέψει 
τα σχέδια εγκατάστασης στο διάστημα μια εξέδρας 
εκτόξευσης πυραύλων.  

KYΡIAKH 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:00  

Έτσι, Αλλιώς... κι Αλλιώτικα (1987). Κωμωδία με 
την Χαριτίνη Καρόλου, Γιώργο Σίσκο, Άρη Τσιούνη, 
Κούλα Αγαγιώτου, Φωτεινή Φιλοσόφου, Ντίνο Κα-
ρύδη. Η Μαίρη και ο Μπάμπης Βερωτής αναθέτουν 
στον οικογενειακό τους φίλο Νίκο την έκδοση του 
διαζυγίου τους. Αιτία είναι η Τζένη, ένα ατίθασο θη-
λυκό, που έχει μπερδευτεί στα πόδια τους, αλλά 
και η Ευτέρπη, η κατά φαντασίαν ασθενής, μητέρα 
της Μαίρης.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21:50  
Κι αν Φύγω θα Ξανάρθω (2005). Δράμα με την 
Μαρία Κεχαγιόγλου, Γιάννη Στάνκογλου, Μελέτη 
Γεωργιάδη. Η Ελπίδα ζει με τον άντρα της πάνω 
στο βουνό, και όλο το καλοκαίρι φτιάχνει ξυλοκάρ-
βουνο σε ένα καμίνι στην καρδιά του δάσους. Όταν 
φτάνει στο χωριό ο πρόσφατα αποφυλακισμένος 
Μάρκος, με την πρόφαση της θεραπείας του πο-
διού του, της κάνει παρέα καθημερινά, και της υπό-
σχεται να την πάει στην πατρίδα της, την Καβάλα, 
που την έχει νοσταλγήσει πολύ.  
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:45  
Μελόδραμα (1980). Δράμα με τους Λευτέρη Βο-
γιατζή, Μαρία Ξενουδάκη, Αλέκα Παίζη, Κώστα 
Σφήκα.  Ένας τριαντάχρονος, που επιστρέφει από 
την Αμερική, σε πλήρη υπαρξιακή κρίση, έρχεται 
στην Κέρκυρα για να δει την άρρωστη μητέρα του 
και προσπαθεί να πιαστεί από έναν απελπισμένο 
έρωτα με μια νεαρή δασκάλα μουσικής, μέσα σε 
ένα βαρύ και αποπνικτικό τοπίο. 
ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 22:10  
Το Μεγάλο Κανόνι (1981). Κω-
μωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Μάρω Κοντού, Αθηνόδωρο 
Προύσαλη, Ζώη Φυτούση, 
Στράτο Παχή. Ο Θανάσης μα-
θαίνει ότι ο γιος του, ο οποίος 
σπουδάζει ιατρική στη Γερμανία, 
έχει προσχωρήσει σε μια ομάδα 
νεοναζί. Ταξιδεύει ο ίδιος στη 
Γερμανία, φέρνει πίσω τον γιο 
του και αποφασίζει να φτιάξει ένα μεγάλο κανόνι 
για να εξοντώσει τον ίδιο τον Χίτλερ. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:35  
Εκατό Χιλιάδες Λίρες (1948). Κωμωδία με τους 
Αλέκο Λειβαδίτη, Μίμη Φωτόπουλο, Ντίνο Η λ ι ό -
πουλο και Καίτη Πάνου. Η κόρη ενός ομο-γενή της 
Αυστραλίας, η Παγώνα ή άλλως Πέγκυ, μετά το 
θάνατο του πατέρα της έρχεται να μείνει στο σπίτι 
του θείου της, του Διονύση Κατιφέ, στον οποίο ο 
αδελφός του ανέθεσε τη διαχείριση της περιουσίας 
του που είναι εκατό χιλιάδες λίρες, μέχρι να πα-
ντρευτεί η κόρη του. Ο Διονύσης, με απώτερο 
σκοπό να καρπωθεί την κληρονομιά της ανιψιάς 
του, προτείνει στον συνεταίρο του Φρίξο να την 
παντρευτεί. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ  23 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 
21:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Θεα-
τρική Παράσταση Νόστου 
22:00 Ελληνική Ταινία: Με μια 
Κραυγή  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 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: Η Ζωή μου 
Ανήκει σε Σένα  
23:00 Ελληνική Ταινία: Οι Τεμπέλη-
δες της Εύφορης Κοιλάδας 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 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 
19:40 HELLENIC Showroom  
20:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Έκθεση Φωτογραφίας για την 
Μόρφου στο κτήριο του Middlesex 
University. Διοργανωτής ο Δήμος 
Μόφου σε συνεργασία με τον  
διδυμοποιήμενο Δήμο Barnet. 
20:50 Ελληνική Ταινία: Πάρε το  
Δάκρυ μου 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το πιο  
Γρήγορο Μπουζούκι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 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  
20:40 Ελληνική Ταινία: : Τρικυμία 
μιας Καρδιάς  
22:00 Ελληνική Ταινία: Έτσι, Αλ-
λιώς... κι Αλλιώτικα 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 AΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:50 Ελληνική Ταινία: Κι αν Φύγω 
θα Ξανάρθω 
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 28 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: Μελόδραμα 
22:10 Ελληνική Ταινία: Το Μεγάλο 
Κανόνι 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 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: Εκατό Χι-
λιάδες Λίρες 
22:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Ετήσια Χοροεσπερίδα του 
ΔΗΚΟ Αγγλίας, παρουσία του  
Προέδρου του Κόμματος Νικόλα 
Παπαδόπουλου

ΠΕΜΠΤΗ 23/4 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/4 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00  Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Θεία Λειτουργία 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/4 
05.45 Όλα στον Αέρα (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια 
10.30 Κοίτα με στα Μάτια 
11.00 Φάκελοι  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 

17.25 Κάποτε το 80 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 Παραδοσιακή Βραδιά  

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/4 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00  Χωρίς Αποσκευές  
09.30 Άκρη του Παράδεισου  
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.30 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Πεταλούδα 
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
17.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/4 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Σπιτομαγειρέματα  
08.00 Το καφενείο 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής 

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Μένουμε Σπίτι  

16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 

16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 

17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΤΡΙΤΗ 28/4 

04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

08.00 Road Trip (Ε) 

09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 

16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

16.25 Πέτρινο Ποτάμι  

17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 

04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Σπιτομαγειρέματα  

08.00 Το καφενείο (Ε) 

09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Μένουμε Σπίτι  

16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

16.25 Πέτρινο Ποτάμι  

17.25 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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Hancock: UK ‘at the peak’   
of coronavirus outbreak

T
he UK is "at the peak" 

of the coronavirus out-

break, Health Secretary 

Matt Hancock has told MPs - 

on the same day the number 

of UK hospital deaths rose 

above 18,000. 

Delivering an update on the 

government's COVID-19 res-

ponse in the House of Commons 

yesterday, Mr Hancock thanked 

the British public for their "stead-

fast commitment" in following 

lockdown rules. "It is making a 

difference, we are at the peak," 

he said. 

But the health secretary added 

that social distancing measures 

would not be relaxed or changed 

until the government's five tests 

for exiting the lockdown are 

reached. 

As of 5pm on Tuesday, 18,100 

people had died in UK hospitals 

with coronavirus - a rise of 763 

deaths reported in 24 hours. 

In the Commons, Mr Hancock 

also revealed to MPs that 15 

social care staff have died with 

coronavirus, although he did not 

give a figure of how many care 

workers have been tested for 

COVID-19. 

The health secretary explained 

how contact-tracing would now 

play a key role as the UK over-

comes the peak of the corona-

virus outbreak, with a new NHS 

app "in development". 

"As we reach - have reached 

the peak - and as we bring the 

number of new cases down, so 

we will introduce contact tracing 

at large scale," he said. 

"The effectiveness of test, track 

and trace to keep the reproduc-

tive rate of this virus down is 

determined by the incidence in 

the community and our goal is 

to get to a point where we can 

test, track and trace everybody 

who needs it," he added. 

Mr Hancock however, down-

played the prospect of every UK 

household being given masks, 

as countries like Japan have 

done. He said: "I can't promise 

that we will give everybody free 

masks, I mean that would be an 

extraordinary undertaking, and 

we do have to make sure that we 

have supplies available especially 

for health and social care staff." 

 

Vaccine trials 

 

Meanwhile, teams at the  

University of Oxford and Imperial 

College London are each getting 

at least another £20m of public 

money after making "rapid pro-

gress" in the hunt for a COVID-19 

vaccine, Mr Hancock has said. 

An urgent appeal has been 

issued for volunteers to take 

part in human trials of a potential 

coronavirus vaccine - with those 

who take part offered up to £625. 

Oxford's clinical trials are  

due to begin today (23 April). 

Volunteers must be aged 18 to 

55 and in good health. 

The vaccine, called ChAdOx1 

nCoV-19, is made from a     

chimpanzee virus that has 

been genetically engineered to 

carry part of the coronavirus. 

The tests will be carried out at 

Bristol Children's Vaccine Centre, 

University Hospital Southampton 

and Imperial College London, 

which is also developing its 

own vaccine. 

People who have tested posi-

tive for coronavirus cannot take 

part in the trials, or those who 

live in the same household as 

any vulnerable groups at risk of 

"severe COVID-19 disease". 

Women who are pregnant, 

intend to become pregnant or 

are breastfeeding during the 

study are also ruled out. 

The trial is due to last six 

months, with a further optional 

visit a year after being given the 

potential vaccination. The univer-

sity says this is the first time     

the vaccine has been given to 

humans but similar vaccines 

have been "widely administered 

for many pathologies without 

significant safety concerns". 

Results from the human trials 

could be available as soon as 

September.

S
ir Keir Starmer be-

lieves the government 

has made "serious 

mistakes" in its response to 

coronavirus and wants minis-

ters to be "held accountable", 

his spokesman has said. 

Speaking after PMQs, the 

spokesman said Sir Keir was 

resisting calls for an independent 

inquiry into the handling of the 

crisis, saying the "priority" must 

be that the government "fixes the 

current mistakes it is making." 

In his first PMQs at Labour 

leader, Sir Keir told the House 

of Commons that a "pattern is 

emerging", with the government 

apparently "slow into lock-

down, slow on testing, slow 

on protective equipment". 

He gave First Secretary 

Dominic Raab what many     

described as "forensic" ques-

tioning over the UK's testing 

capacity, its target, and the 

struggle for care workers to 

get tested. 

Mr Raab is deputising for 

Prime Minister Boris Johnson, 

who watched PMQs from 

Chequers, where he is recov-

ering from coronavirus, his 

spokesman said. 

Sir Keir asked, with the  

government claiming Covid-19 

test capacity was at 40,000 per 

day, why just 18,665 had been 

carried out. 

"We have been very slow" 

on testing, the Labour MP said, 

adding: "We’re way behind 

other European countries". 

He also pointed to the       

government's target of 100,000 

tests per day by the end of 

April and asked "what does the 

secretary of state expect to 

happen in the next eight days?" 

in order to reach the target. 

Mr Raab agreed the UK 

was way off its target, but said 

a "project like this does require 

an exponential increase in the 

final days and final week of 

the programme." 

He suggested the reason so 

few tests had been carried out 

compared to the capacity was 

because demand needed to 

be "increased." 

Health Secretary Matt Han-

cock agreed with Mr Raab, 

saying in a statement to the 

Commons following PMQs,  

that demand from NHS workers 

for tests had been "lower than 

was anticipated." 

Sir Keir said there was suf-

ficient demand for tests among 

health care professionals but 

there was an “obvious problem” 

with the plan. He said many 

workers are being asked to 

drive "many miles" to drive-thru 

testing sites, but "not all care 

workers will have access to a 

car." 

Both Mr Raab and Mr Starmer 

were taking part in a "hybrid 

parliament" - set up to allow for 

social distancing - with up to 50 

MPs in the chamber and up to 

120 tuning in via Zoom video. 

Referring back to care and 

NHS workers, Sir Keir claimed 

they are "not getting the 

equipment they need." 

He said PPE is "crucial to 

those at risk on the frontline 

who are risking their lives to 

save ours and the least they 

deserve is the right protective 

equipment".

Keir Starmer: Serious 
mistakes have been 
made on coronavirus

236 UK Cypriots have died from Covid-19
P

arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

22 April 2020, after     

having contacted local hospi-

tals, churches, the Turkish 

Cypriot media and community, 

funeral directors and from 

death announcements placed 

in our newspaper, that 236 UK 

Cypriots have died from coro-

navirus, many have contracted 

the disease, and several are 

in hospital. 

The fatalities include 140 UK 

Greek Cypriots (which includes 

an elderly husband and wife), 80 

UK Turkish Cypriots and one UK 

Maronite Cypriot, all from London. 

Outside London, there were 

five from Birmingham, three 

from Weston-super-Mare who 

were all from the same family, 

one from Derby, one from        

Lowestoft, one from Cambridge, 

one from Cheltenham, one from 

Liverpool, one from Luton and 

one from Southend. 

As a community, we are still 

very concerned that there is 

“emerging evidence” to suggest 

coronavirus is having a dispro-

portionate impact on UK Cypriots. 

We account for almost 5.5 percent 

of all Covid-19 related deaths 

in the capital. We have dropped 

1.5 percent from 7 per cent in 

two weeks and we are moving 

in the right direction but there is 

still a long way to go and we 

should still be very concerned. 

Cyprus, which has a population 

of a million, has recorded only 

16 deaths (which includes 4 in 

the occupied north of the island). 

Global coronavirus cases      

approach 2,580,729; 693,093 

have recovered and the death 

toll nears 178,371.  

The US has more than 45,473 

deaths and the UK more than 

17,337. 16 people have died in 

Cyprus and 121 in Greece. In 

Italy, 24,648 have lost their lives 

to the virus, and in Spain 21,717. 

China has recorded 4,632 deaths, 

France 20,796 and Turkey 2,259. 



Statement from Autumn Gardens and Anastasia Lodge
A

s the family members of our 

residents are aware, over 

the weekend, we received 

some positive tests results for 

Covid-19 in both of our care homes, 

Autumn Gardens and Anastasia 

Lodge, including for residents  

and staff who had exhibited no 

symptoms for the virus.   

We and our dedicated staff are 

devastated that this horrible virus 

has infiltrated our homes, despite 

our tireless efforts and close obser-

vance to government guidance and 

Public Health England advice.  

Our residents are being cared for 

in separated zones, to try to limit 

the spread of coronavirus. This is 

extremely challenging, given that 

some of our residents have not yet 

been tested, and we have now seen 

that symptoms are not an accurate 

indicator of a person's Covid-19 

status. As you will be aware from 

the news, there is a nationwide 

shortage of Covid-19 testing kits. 

More testing, and faster results, 

are urgently needed – and we have 

been pleading with Public Health 

England to provide us with more 

tests, so that everyone in our 

homes – symptomatic or not – 

can be tested, regularly.  

We continue to do our utmost 

to protect and care for all of our 

residents throughout this period. 

If you have any questions, do not 

hesitate to call us on 0208 344 2600 

for Autumn Gardens and 0208 

886 1034 for Anastasia Lodge. 

We remain extremely grateful for 

the continued support we and our 

staff are receiving from residents 

and their loved ones at this time.

I
 recently read a research paper 

about the impact of Vitamin D 

deficiency on the mortality rate 

of Covid-19 sufferers, which indica-

ted that those who are deficient had 

worse outcomes when they caught 

the virus. It looked at higher mortality 

rates in Spain and Italy (who have 

high levels of Vitamin D deficiency) 

and drew preliminary conclusions 

that Vitamin D deficiency could play 

a part in the severity of the illness 

because of its impact on the immune 

system and cytokine storming.  

Therefore, I think it would be 

wise to advise the Cypriot com-

munity especially those who have 

been diagnosed with a Vitamin D 

deficiency or those who are key 

workers, or on the frontlines, to take 

a vitamin D3 supplement (unless 

they have a medical reason not to). 

I know so many in our community 

are Vitamin D deficient. The ones 

in London you can understand 

(we all blame the fact that we still 

haven’t acclimatised to the rubbish 

English weather - even if we were 

born here)! But the deficiency is 

also prevalent in Cypriots who live 

in Cyprus too - which is strange 

considering our all-year-round 

sunshine, so it must be a genetic 

thing! Lots of people I’ve spoken 

to about this research has said 

“oh I’m deficient too,” so I know 

there’s lots of us out there! 

Therefore I feel that the research 

about Vitamin D is important to 

share, even though it’s just prelimi-

nary findings, Vitamin D is well 

established as having a positive 

impact on the immune system. It’s 

not a cure for the virus, it’s not a 

revelation, it’s not going to stop 

anyone getting COVID-19 if they 

are exposed, we still have to be  

so very careful, but it might help 

a bit. If it saves one person’s life, 

then for me there is no doubt that 

it’s worth telling people about it.  

My heart aches, tears stream 

from my eyes every single day. It’s 

like someone has placed a slab of 

stone across my chest. Sometimes 

I feel like I can’t breathe and I don’t 

know where to put all my sadness. 

I check social media with the fear 

that I’m going to see another Cypriot 

face fallen victim to COVID-19.  

I want to scream at it. Stop, taking 

our people. We don’t deserve to 

die, no one deserves to die like 

this, suffering and alone, gasping 

for air, drowning without water. 

But the virus cannot hear me 

scream. It cannot hear any of our 

screams, it cannot hear us as we 

grieve for all those loved and lost.  

Burials taking place without 

mourners, people who would have 

been there in their hundreds 

watch online as the bodies of their 

friends or family go on their final 

journey. Unable to say a proper 

farewell, we watch behind our 

screens, but this feels so cruel and 

cold, so distant. To lose someone 

and not be able to visit their family, 

to get together to say our prayers, 

to lend a hug to those cloaked in 

the melancholy of loss. It’s not right, 

but it’s the way it has to be. 

I have seen so many beautiful 

souls taken, so many warriors who 

beat fascists, dictators and oppres-

sion, friends of my father, Hasan 

Raif, champions of peace in Cyprus. 

They came to London for a better 

life and made London a better life 

for all those in the community that 

followed them. If my father were still 

alive, it would be killing him to see 

this happening to his community. 

I can hear his voice, hear it 

choking, as we would have talked 

about those who died, while he tried 

to put on a brave face. He was taken 

from us too soon; I would’ve given 

anything for a few more years with 

him, to have him meet my son, his 

first grandchild, but for one thing I 

am glad, that he didn’t have to 

suffer through this. I can see his 

sorrowful face in my mind’s eye, 

he would be devastated and he’d 

want me to do what I can to help.  

That’s one of the reasons I feel 

compelled to write this article, I wish 

I could cast a protective spell over 

all of us, put magical arms around 

you all and keep you safe from this 

horrific disease, but I can’t. I can tell 

you what I know though and I can 

implore you not to underestimate 

this horrific disease.  

It doesn’t just kill the old and 

the ill. It is ruthless, merciless and 

brutal. Just yesterday I read about 

another study which looked into 

the way in which it attacked the 

heart, liver, kidneys and even the 

brain. Nowhere in your body is safe. 

And there is much they still don’t 

know about the damage it does. 

Social distancing is hard for us 

as a people because community, 

family, friendship is everything to 

us. We are not used to being alone 

and not having multiple people to 

take the piss out of and crack jokes 

with! But it is so important for us 

to stay home, stay away from our 

nearest and dearest until this     

surreal dystopia has past. We must 

be careful when we go to get our 

essentials, desperate to socialise 

a little, we can slip into old habits 

if we bump into our friends or family 

at the supermarket, talk like old 

times, I’m not saying don’t say hello, 

but I beg you to be careful, stay a 

safe distance (we all talk loud 

enough), be mindful of what you 

touch, don’t be lulled into letting 

your guard down. If you feel        

rundown, or poorly with something 

else, don’t even go out to exercise 

and get someone else to pick up 

your essentials – when you are 

rundown, your immune system is 

weaker and could make you more 

at risk of catching the virus.   

Be the strong one if people you 

love want to see you. None of us 

want to be rude, tell our elders not 

to visit, that’s another thing that just 

isn’t in our upbringing or our culture, 

but this is not being rude. This is 

what will save our lives. Don’t let 

the beautiful parts of our amazing 

culture, the love of family, of 

friendship, of togetherness, be our 

undoing. When we have gotten 

rid of this horrible virus, we can 

make sure that we bring all of those 

wonderful, positive things that are 

a part of us, into the world that 

comes out of the other side.  

It’s not just about Cypriots 

either, this goes for all close knit 

communities; Greek, Turkish, 

Spanish, Italian, there are too 

many to name. 

My heart aches for every soul 

lost to this vicious disease and 

there is another family I must 

mention, our NHS family. I have 

many loved ones who are doctors, 

nurses, dieticians, care workers, 

therapists, paramedics - the people 

who are on the frontlines. I keep 

seeing the meme about the fact 

that our grandparents went to war, 

we are being asked to sit on our 

bums and watch Netflix and we 

need not to mess this up. It has a 

point, but it is not strictly true. We 

are in a war against this virus, but 

it is the NHS that are our soldiers. 

They are the ones putting them-

selves in danger to save us. They 

have been flamboyantly failed 

each step of the way by a callous 

and uncaring Government that 

has underfunded them for years 

and botched the head start we 

had to get ahead of this thing by 

opting for a ridiculous herd immu-

nity strategy. And don’t even get 

me started on the failure to provide 

enough adequate PPE, putting 

them in an even more perilous 

position than they need to be.  

I lie awake at night, consumed 

with a burning rage at how these 

heroes have been so badly let 

down. You could say that they are 

lions led by donkeys, but that 

would be an insult to donkeys.  

The NHS are begging us to 

stay home and we must heed there 

advice before this tragedy gets any 

worse. We need to take care of 

ourselves and listen for their sakes 

too, so that they can go back to their 

families and their loved ones. Too 

many of them have already been 

lost, such brave people who gave 

the ultimate sacrifice to save others.  

But who am I, to tell you what to 

do? I am nobody. But I am also the 

voice of everybody who cares, the 

voice of everybody who has lost 

a loved one to this evil and relent-

less virus, everybody who wants to 

protect their loved ones, everybody 

who does not want to see any more 

dead faces of our Cypriot kin every 

time they pick up their phones. 

I am a mother who loves her 

son and wants nothing more than 

to protect him and make sure he 

grows up in a world that is filled 

with his loved ones. People he can 

hear stories of the past from, listen 

to and learn from. That’s the future 

I see for him. That is the future I 

want to keep.  

Enough is enough. We have 

already lost too many, it is already 

too great a price to pay. May they 

all Rest in Peace. Stay safe and 

well my brothers and sisters. 

 

By Sheniz Raif 
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The fight against COVID-19 in the 
Cypriot community
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P
arikiaki newspaper is   

extremely sad to announce 

that our former colleague, 

Hercules (Irakli) Constantinou, 

sadly passed away on Saturday 

18th April 2020 at North Middle-

sex Hospital, after contracting 

coronavirus. He was 58. 

Hercules leaves behind his 

brother Costas, sisters Maria  

(his twin) and Christalla, nephews 

Niko and Andreas, nieces Frosa 

and her husband Mehmet, Andri 

and her husband Michael, and 

Lemonitsa, and many relatives 

and friends. 

Born 31 July 1961, Hercules 

was the son of Andreas (from 

Anglisides, Cyprus) and Frosa 

(from Moni but raised in Mazoto, 

Cyprus). His father had a 

butchers shop in Cross Street, 

just off Upper Street in Islington. 

Hercules attended Holloway 

School; from there he went into 

the printing trade and onto work-

ing with us at Parikiaki newspaper 

for over 35 years. 

He volunteered every year at 

the Cypriot Wine Festival, from 

the event beginnings at the 

Cypriot Community Centre to 

Alexandra Palace, manning the 

stand selling traditional Cypriot 

foodstuffs. 

He was a kind soul with a 

beautiful heart, straight-talking 

and grumpy at times – which we 

loved about him – and always 

making us laugh; we will forever 

treasure the good times we had 

together. You will be sorely 

missed by us all.  

Parikiaki extends its condo-

lences to the family. REST IN 

PEACE Hercules.

Former Parikiaki colleague 
Hercules Constantinou dies 
after contracting Covid-19

UK Cypriot takes on new post as Executive 

Headteacher of Tottenham schools

C
ongratulations to UK 

Cypriot Christalla Jamil 

who on Monday 20 April, 

commenced her new role as  

the Executive Headteacher of 

St Paul’s and All Hallows’ CofE 

Primary Schools in Tottenham. 

A delighted Christalla told     

Parikiaki: “I feel extremely       

honoured and privileged to have 

been chosen to continue and 

build upon the success the school 

has already achieved. 

“Working in the primary setting 

excites me because of the      

challenges and opportunities we 

experience, but mostly because 

of the impact we can have on 

moulding young hearts and minds. 

My vision for the school is to  

ensure that the needs of all our 

children are met in all areas of 

school life and that each child is 

given a wealth of experience and 

opportunities. This in turn will 

ensure they feel extremely      

confident, responsible and com-

petent members of society. My  

focus remains on achievement 

for all and ensuring children have 

a rich experience of academic   

excellence, self-discipline and 

resilience reflected in a distinctive 

Christian ethos.” 

She continued, “My philosophy 

for education is one which is 

based around the idea of multiple 

intelligences and that we can  

always improve and learn more. 

I hold a strong child-centred     

approach to teaching, where con-

sistency, praise, encouragement 

and challenge are key to develop-

ment. I am a strong believer in 

growth mindset principles and I 

am passionate and committed to 

my core values that include for-

giveness, friendship and wisdom.” 

Christalla entered the teaching 

profession at the age of 36 after 

completing her degree. She has 

been in education for 16 years 

now; 18 months as an acting 

headteacher of St Andrew's in 

Enfield and seven years as a 

headteacher of Eastfield Primary 

School in Enfield. 

She explained, “As a family we 

lived in Cyprus for ten glorious 

years. This time coincided with 

the First Gulf War that brought us 

heartache and financial tragedy. 

Picking up the pieces has been a 

challenge. Finding the motivation 

to attend university was tough. 

It is the best thing I have ever 

done and I never look back.  

“I owe a huge amount of my 

professional success to the people 

and networks I have been blessed 

to work with such as: The London 

Borough of Enfield SIS team; The 

Chartered College of Teaching; 

The London South TSA and The 

#WomenEd Community.  

“I am a network leader for 

#WomenEdLondon. We are a 

global, grassroots movement 

which connects existing and   

aspiring leaders in education. 

We are a group of women who 

empower and support female 

leaders, giving them a voice in 

education policies and practices.  

On the current circumstances 

regarding the coronavirus      

pandemic, Christalla said, “There 

is still much uncertainty ahead 

of us and it could be some time 

before we return to any level of 

normality. But I know that as a 

community we will find our way 

through this and look forward to 

the day when we can open our 

school gates and welcome all 

our children back again.  

“I am extremely proud to be   

a part of this new family of 

schools with a team of staff      

who have risen to this challenge 

with strength, determination and       

resilience,” she concluded.

T
he shortage of PPE 

amongst NHS staff has 

been well documented 

and one London based form of 

solicitors are trying to do some-

thing about it. 

YVA Solicitors have started 

an initiative under the banner, 

Make Visors – Save Lives. 

“We wanted to do something 

to help our NHS but had no idea 

what someone could do whilst 

working from home,” said YVA 

Partner, Nick Kephalas.  

“I have a good friend in Dr 

Loucas Christodoulou (pictured) 
who is a consultant paediatrician 

at Northwick Park Hospital. He 

explained that he and his family 

had been making homemade 

medical visors; with a small       

investment and help from family, 

they managed to produce 100 

visors very simply.” 

Dr Loucas delivered the first 

batch to Northwick Park and 

Barnet General Hospitals who 

were extremely grateful. 

Requests for more visors came 

in, at which point the partners 

of YVA Solicitors got involved: 

“As a firm, YVA proceeded to 

purchase materials in bulk to 

mass produce medical visors.  

The intention was for us and 

our staff to make them,” explains 

Nick, “however from there, the 

demand snowballed and requests 

came in from our friends and 

families, staff, clients and people 

unknown to us, who found our 

cause on social media and wanted 

to help produce the visors too. 

“We are producing around 

1500 visors and providing packs 

to willing volunteers to help us 

make these in bulk for immediate 

delivery to local hospitals,        

hospices and care homes in 

need. We are also now working 

with other organisations who 

are making visors in order to 

scale up the operation.” 

The London based lawyers 

are now looking to increase  

productions and appealing for 

people who can assist: “We are 

looking for volunteers in the 

North London area whom we can 

either drops packs off to or can 

collect from our lobby so as to 

avoid personal contact. We are 

also looking for hospitals, care 

homes, care providers and     

hospices who are in need. If you 

are able to assist making or      

delivering the visors, or indeed 

know of people in need of visors, 

please contact us via our website 

www.yvasolicitors.com or email 

us at info@yvasolicitors.com,” 

says Nick. 

The demand for these visors 

will no doubt increase with       

demand from NHS staff, carers 

and other workers potentially 

exposed to the virus.  

“People can make their own 

visors using our guide which can 

be downloaded from our website 

www.yvasolicitors.com/how-to-

make-a-visor,” says Nick.  

“You are staying home and 

that is saving thousands of lives. 

You can now do even more to 

fight the virus and make the 

most of the lockdown. By making 

these visors you can give back 

and can help protect the NHS 

heroes. Your visors can make a 

difference and protect our NHS. 

Make Visors – Save Lives.”

YVA Solicitors looking for volunteers to assist 
with ‘Make Visors - Save Lives’ initiative 

T
he family of one of London’s 

oldest coronavirus survivors 

has described her remark-

able battle back to recovery as 

“a ray of hope”. 

Maritsa Tsioupra, 93, spent 

several weeks in Barnet Hospital 

following a fall on March 21. 

Originally from Pano Zodhia, the 

great-grandmother was diagnosed 

with Covid-19; her condition 

deteriorated swiftly and doctors 

feared for the worst. 

Her daughter Soulla, 52, said, 

“We thought we would never see 

her again. The doctors gave her 

little chance and we weren’t      

allowed to see her. We thought 

that was it.” 

She said that her mother had 

worked hard throughout her life 

supporting the family, working 

long hours in clothing and restau-

rant businesses. 

“She is a tough character and 

that would have helped her. After 

thinking we would never see her 

again, she sat up and started eat-

ing, we couldn’t believe it. We are 

so lucky. My heart goes out to all 

those who have lost loved ones. 

We would like to thank the NHS.” 

Maritsa was married to Takis 

Tsioupras from Komi Kebir,     

Cyprus. She has three children, 

five grandchildren and two great-

grandchildren. She is well known 

within our community as a former 

Chair of Cypriot Women’s League, 

and a committee member of     

both the National Federation of      

Cypriots in the UK and Hazelwood 

Greek School. 

“It’s a ray of hope and proves  

it doesn’t have to be a death  

sentence,” said her daughter.

Ray of hope as Maritsa, 93, 
overcomes coronavirus
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Y
ou may be aware of the potential          

problems with staff working from home 

and the increasing issues of cybercrimes 

with criminals taking advantage of the lack of 

Firewalls and launching various fraud and   

phishing campaigns etc at this present time. 

Since February 2020, the National Fraud         

Intelligence Bureau (NFIB) has identified 105  

reports of fraud where coronavirus or COVID-19 

was mentioned, with victim losses totalling over 

£970,000. 

The majority of reports are related to online 

shopping scams where people have ordered 

protective face masks, hand sanitiser and other 

products which have never arrived. One victim 

reported losing over £15k when they purchased 

face masks that were never delivered. Reporting 

numbers are expected to rise as the virus         

continues to spread across the world. 

They have also received over 200 reports of 

coronavirus themed phishing emails attempting 

to trick people into opening malicious attachments 

or revealing sensitive personal and financial        

information. 

Some of the tactics being used in phishing 

emails include: 

- Fraudsters purporting to be from a research 

group that mimic the Centre for Disease Control 

and Prevention (CDC) and World Health             

Organisation (WHO).  

- Fraudsters providing articles about the virus 

outbreak with a link to a fake company websites. 

- Fraudsters sending investment scheme and 

trading advice. 

- Fraudsters purporting to be from HMRC        

offering a tax refund. 

Make sure you protect yourself during this 

time, don’t click on the links or attachments          

in suspicious emails, and never respond to        

unsolicited messages and calls that ask for your 

personal or financial details. Always install the 

latest software and app updates to protect your 

devices from the latest threats. 

If you’re making a purchase from a company 

or person you don’t know or trust, carry out 

some research first and ask a friend or family 

member for advice before completing the          

purchase. Where possible, use a credit card to 

make the payment as most major credit card 

providers insure online purchases. 

When we think of ‘cyber-crime’, we might 

imagine sophisticated plots by highly skilled 

computer experts, designed to wreak havoc 

against the state and big business. We may       

assume it is something that happens to other 

people and that we, as individuals or small       

businesses, are unlikely to attract the interest of 

a cyber-criminal. 

However, the reality is that cybercrime is         

not the preserve of the technical expert. Many           

attacks are unsophisticated and are carried out 

by people with only basic technical knowledge. 

Attacks can be indiscriminate or targeted          

specifically at individuals. 

Please contact our office if you would like to 

discuss further. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

W
ith the impact of COVID-

19 crisis becoming a 

stark reality over the 

past few weeks, the number of 

mortgages decreased as many 

lenders reacted following the 

emergency rate cuts implemented 

by the Bank of England last month.  

With the roll out of mortgage 

payment holidays, banks and 

building societies were inundated 

with over a million requests and 

their resources have been focused 

on assisting existing customers 

to help them mitigate unforeseen 

financial difficulties. 

As a result, most new lending 

has been either been put on hold, 

or only available to those with 

sizeable deposits or equity of 40 

per cent or more in order to reduce 

lender risk. This had led to many 

lenders withdrawing many rates 

for those who require higher loan 

to value (LTV) products. 

In recent positive news, it has 

been reported that higher LTV 

mortgages are being reintroduced 

by some lenders which is opti-

mistic news for the UK property 

market and shows that lenders 

are keen to assist borrowers and 

promote consumer confidence.  

Most significant is the gradual 

reintroduction of higher LTV      

products which may assist both 

first time buyers who want to take 

the opportunity over the next few 

months of any cooling in prices, 

and existing borrowers who need 

to remortgage at the moment, yet 

who have a lower level of equity 

in their property. 

George Sifonios, Managing  

Director at David Astburys said, 

“The initial focus for reopening 

the economy should be on sectors 

that have the greatest multiplier 

effects with minimum risks and 

the property market is one that 

has wide multiplier effects. The 

focus is to avoid a stop-start 

economy which would sap public 

morale and damage business 

confidence further.” 

It will be difficult to gauge the 

impact of coronavirus on house 

prices in the short term due to the 

slow down in the market, but it 

appears that many homeowners 

are still requesting valuations of 

their property and this is validated 

by the on-line Val-Pal network 

which states they are seeing 

close to 1,000 requests a day. 

There has also been no mass 

exodus of properties from the 

market following the coronavirus 

lockdown according to Zoopla, 

with stock levels per agent on 7th 

April just 1% lower than 7th March. 

Zoopla reported that new buyer 

enquiries have fallen by 60%,     

although the portal report there 

has been an uptick in online prop-

erty searches over the past week.  

Yianni Aresti, Founder and  

Lettings Director at David Astburys 

said, “The lettings market is still 

active, people still need to move, 

and we have been servicing our 

clients with virtual viewings and 

have seen an increase in the 

number of valuations coming in. 

We offer free instant online pro-

perty valuations to anyone with 

no obligation who is wondering 

what their property is worth and 

people are utilising this service.” 

Rental values have risen by 

8.7% over the past five years (Jan 

2015 - Jan 2020) according to the 

Office for National Statistics. 

Average rental values across the 

UK rose by 1.4% in the year to 

February (IPHRP) with the highest 

annual growth currently in the 

South West.  

However, the RICS Residential 

Survey reports the Coronavirus is 

having a negative impact on near 

term rental growth, with rents pro-

jecting to stagnate over the next 

12 months. Fortunately, the 5 year 

forecast remains positive with an 

average annual growth of 2.5%. 

For Landlords, from 1st April 

2020 all rented properties must 

hold an EPC rating of E. Landlords 

of properties below this rating with 

existing tenants are obliged to 

carry out works worth up to £3,500 

to improve their energy efficiency. 

If an upgrade to EPC E cannot be 

achieved within this limit landlords 

are required to register for an ‘all 

improvements made’ exemption. 

George Sifonios, Managing  

Director at David Astburys said, 

“It was reported this week in some 

news outlets that Estate Agent’s 

office’s will be in the first category 

of High Street premises to reopen 

when the lockdown finally ends, 

along with coffee shops and res-

taurants with appropriate social 

distancing measures in place. For 

us at David Astburys, it is business 

as usual, we continue to service 

our clients remotely and are follow-

ing the Governments guidelines 

to ensure the health and safety  

of our clients, staff and the com-

munity at large.”

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

UK Property Market: Mortgages 
being reintroduced and the current 
status of the rental market
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

Moffie 

 

Oliver Hermanus’ superb film is 

one of the most acclaimed South 

African films of recent years. Her-

manus made a huge inpression 

a few years ago with his BEAUTY, 

a terrific portrait of a middle aged 

farmer, whose closeted life as a 

gay family man is challenged when 

he falls for his friend’s beautiful 

son. He now sets his action in 1981 

and follows the story of Nicholas 

Van der Swart (Kai Luke Brummer), 

a 16-year-old who joins the army 

for a two year compulsory military 

service. Apartheid is at its peak 

and Nicholas is sent to the southern 

Angolan border in order to protect 

his country’s white supremacy from 

the so-called black danger and 

threat of communism…  

It is an amazing film that          

demands attention not only for its 

powerful message but also for its 

craft and intelligence. It is probably 

the best and most authentic film 

about brutal army training since 

Stanley Kubrick’s first part in FULL 

METAL JACKET. The forbidden 

love story of Nicholas with a fellow 

conscript also brings to mind 

BROKEBACK MOUNTAIN but 

overall this is quite a unique film 

superbly photographed with an 

unsettling soundtrack perfectly 

mixed with classical music.  

An important and challenging 

film not to be missed! (Curzon 
Home Cinema) 

 

Sea Fever 

Irish television director Neasa 

Hardiman makes an impressive 

leap to the big screen with this   

atmospheric sci-fi thriller.  

The story follows marine biology 

student Siobhan (Hermione      

Corfield) assigned for a research     

excursion with a trawler crew   

fishing off the coast of West      

Ireland. As soon as she boards 

the boat everyone says that red 

heads are bad lack and needless 

to say they soon hit an unseen 

object which infects their water 

supply… 

It is an intriguing, intense film 

with fine performances especially 

from Corfield, who makes an        

intelligent heroine well supported 

by a decent cast including Connie 

Nielsen as the captain of the boat.  

Siobhan’s first underwater      

encounter with the thing brings to 

mind the egg farm in ALIEN but she 

soon finds herself like a fish out of 

water when the parasite threatens 

to infect everyone aboard. A timely 

sea adventure! (Blu-ray and Digital 
HD from Signature) 

 

A Guide To  

Second Date Sex 

Writer/director Rachel Hirons 

makes a decent cinematic debut 

with this likeable rom com starring 

the ubiquitous George MacKay - 

made before his phenomenal 

success in 1917. He plays Ryan, an 

attractive young man but lacking 

in confidence since his girlfriend 

left him for another man. However, 

there is hope for a new relationship 

after he meets Laura (Alexandra 

Roach), an equally awkward young 

woman. Their first encounter in 

the club was fun but now they are 

both extremely nervous for their 

second date … 

MacKay and Roach are very 

watchable and share an endearing 

chemistry under Hirons’ assured 

direction while her well observed 

screenplay provides her actors with 

plenty to work with.  (BFI Player) 

Zu Warriors 

From The  

Magic Mountain 

This landmark and highly influen-

tial adventure from celebrated      

director Tsui Hark made in 1983 was 

Hong Kong’s attempt to rival big 

Hollywood productions like STAR 

WARS and TRON.  

A Los Angeles team of special 

effects experts were assigned to 

work on this period fantasy, which 

tells the story of Dik Ming-kei (Yuen 

Biao), a young soldier who finds 

himself in the middle of a civil     

war during the Tang Dynasty. He 

manages to find refuge in a cave 

inside the magical Zu Mountain, 

but first he has to confront super-

natural forces… 

Hark directs with tremendous 

energy and continuous action 

sequences while his razor sharp 

editing suggest comic strip books. 

The plot may be incomprehen-

sible at times but that’s hardly      

relevant in this kind of genre  

(Blu-ray from Eureka) 
 

The Sound Of 

The Wind 

Christian Gnecco Quintero      

delivers a phenomenal perform-

ance in Jared Douglas’ intense 

psychological thriller. He plays 

Lucio, a young man on the run 

pursued by his inner demons and 

fearing that his every move is 

watched and followed.  

Quintero is in every scene and 

carries the whole film most valiantly. 

It is an amazing performance - a 

perfect study of paranoia, of an 

intelligent young man running away 

from his family and suspecting 

that even his loving wife is part of 

the conspiracy to exterminate 

him. Most of the action takes 

place during the night and it is 

suitably dark and uneasy! (Home 
Entertainment from JDG) 

 

The Battle Of  

The Sexes 

Charles Crichton’s enjoyable 

black and white comedy, made in 

1960 based on James Thurber’s 

short story “The Catbird Seat” and 

adapted by Monja Danischewsky, 

follows Angela Burrows (Constance 

Cummings), a successful American 

business analyst sent to Edinburgh 

in order to offer her expertise at 

Macpherson, a traditional tweed 

firm. But her modern methods soon 

come to conflict with the Scottish 

staff especially with Mr Martin (Peter 

Sellers), the deeply reserved and 

shy accountant… 

An entertaining satire on sexual 

politics and traditions strongly 

performed by a stellar cast also 

including Robert Morley and       

Patricia Hayes in a lovely cameo 

long before she was reunited  

with Crichton in A FISH CALLED 

WANDA. (Blu-ray, DVD and BFI 
Player) 

 

In Bed With  

Victoria 

A delicious French comedy from 

Justine Triet with a delectable      

performance from Virginie Efira 

as the eponymous heroine.  

Victoria is a successful Parisian 

lawyer and single mother of two 

young daughters. She is always 

in need of a babysitter, so she 

can juggle her busy life and work, 

but her new assignment in court 

where a chimpanzee and a        

Dalmatian dog are called in as 

witnesses defies description…  

Efira is superb as the free      

spirited heroine and is well         

supported by the classy Melvil 

Poupaud, as her client accused 

for assault by his lover.  

A lovely film worth spending 

time with! (Video on Demand from 
Cinefile) 

…Bluebirds fly. Better expres-

sed in our current predicament 

as Pigs might fly. The daily 

Downing Street script, irritat-

ingly called the Coronavirus 

News Conference, is a diatribe 

of doublespeak. Lots of talk 

saying absolutely nothing save 

for the Stay, Protect, Save 

mantra. Even our usually reso-

lute and vigorous journalists 

have become lily-livered ques-

tioners afraid to push messrs 

Raab, Hancock et al for straight-

forward plain English answers 

to simple questions. Maybe they 

fear the “Trump treatment”, 

being barred from future events. 

Surely not in Great Britain with 

its proud history and British 

values, whatever they may be. 

Someday, I wish upon a star…
Wake up where the clouds are 
far behind me. Fear not the 

star will return soon once the 

Chequers recuperation is done 

and then gadishi mas oullouz. 
My vote goes to Judy Garland, 

o theos na din magarissi.  
Thankfully Easter has arrived 

so maybe a redemptive resur-

rection and a sip of communion 

wine will allay all our fears       

offering a glimmer of light at the 

end of the lockdown tunnel. 

Missing my usual Good Friday 

street procession with the       

epidafion I venture onto the 

high street with a couple of red 

eggs, a relic from last year’s 

Baska. I have every intention 

of offering them as a gesture of 

goodwill which will also afford 

me the opportunity to explain 

why Orthodoxy is the “right way” 

(etymology checked) despite 

my own spiritual meandering. 

The drizzle has done little to 

dampen my ardour and my first 

encounter is an Easter treat. 

An elderly gentleman, who 

uses his cane to measure out 

the two metres between us, 

sees the eggs and immediately 

says “oh you’re one of them”. 

I nod and smile. He continues 

“I could tell you all about the 

Great Schism of 1054”. So 

precise and so informed. Ten 

minutes later, having been 

surprised and educated, I offer 

him an egg. He takes it, wipes 

it down with an antiseptic wipe 

and starts peeling it. Remem-

bering its age, I thank him for 

his acquaintance and slip into 

one of cobblestone side streets. 

News of the lockdown      

extension is expected. Finally, 

there is a government appointed 

vaccine task force. News comes 

from Germany of a company 

that has developed an antibody 

test, a “game changer” accord-

ing to the afflicted Bojo. The 

experts are lining up to offer 

their take on its discovery. There 

are some words in the English 

language best removed from 

the lexicon, including “expert”. 

It suggests they have all the 

answers. They don’t. Especially 

in this case. I only believe the 

ones who start their answers 

with “we just don’t know.”  

Sometimes ignorance is bliss. 

As in the case of my in-laws 

who have just discovered 

Skype. Zoom appears to be a 

step too far. Their sense of joy 

and wonderment at being able 

to see and speak simulta-

neously is a childlike joy. And 
the dreams that you dream 
of…really do come true. The 

conversations are repetitive. 

Nobody’s fault. But you can’t 

really ask “so what did you do 

today?” I ate, I read, I watched 

TV (Devs on BBC2 worth 

watching), I abluted several 

times, then drifted off and woke 

up where the clouds are far 
behind me. The now regular 

afternoon nap is restful and  

restorative. Strongly recom-

mended. 

The daily routine at home 

involves a new dance. Some 

dance round their handbags, 

my partner and I dance round 

each other. I’ve named it the 

socially distanced Lockdown 

Tango. The steps are simple 

but innovative, designed for 

amateurs, and touching is 

strictly forbidden. The kitchen 

presents the most difficulty, a 

narrow galley with all the food 

cupboards on one side. Thank-

fully, as of today we remain on 

good terms. But now in week 

four and counting the garden 

shed may soon become a       

viable alternative.  

And the dreams that you 
dare to... My dream is to lay  

my hands on a flaouna me 
stavithkia. I ask the manager 

in Waitrose if they might have 

one under their “ethnic pro-

ducts”. Alas not. But he makes 

a note and promises that this 

time next year they will appear 

on their shelves. I  recommend 

my Aunty ‘Ttallou’ as his pro-

vider. And pigs might indeed 

fly. Oh why, oh why can’t I… 

Christos Anesti. 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Somewhere over  

the rainbow... 
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A
fter sadly hearing of five 

family and friend losses 

in a space of only two 

weeks and having to deal with 

these bereavements, I found 

myself in a numb state of mind 

and unfamiliar territory; whilst 

trying to adjust and digest the 

loss of one loved one, I had to 

take on and accept another, then 

another, and it seemed almost 

endless and beyond belief.  

Of course, most of us are used 

to dealing with bereavements 

and adjusting at points in our lives. 

In the past, as a dancer and 

performer, I would be booked for 

shows and would go and dance 

as I had to, since I was contract 

bound. Inside I would be crying, 

whilst trying to entertain others 

to make them happy and remem-

bering to wear my smile. 

The last thing on anyone's mind 

after hearing a loss of a loved 

one is to get up and dance and 

be joyous. It would seem disres-

pectful, let alone joyful, though 

in some cultures it is acceptable 

as they wish farewell to their 

loved ones - their life is celebra-

ted and it is believed they now 

enter a new life Kingdom. For 

many of us, this is almost           

unacceptable and difficult to 

comprehend as we mourn. 

Coping with grief at any time 

is a personal thing, and we all do 

it in very different ways. What may 

be normal for one, may not be for 

another. There is a confused mix-

ture of overwhelming emotions; 

denial, isolation, anger, heart-

breaking loss, deep sadness, 

acceptance, guilt, and all these 

feelings come in a jumbled order 

and ongoing rotation as one adjusts 

to life without these loved ones.  

The death of loved ones may 

make you reflect and re-evaluate 

your own feelings of mortality, 

morals and life worth with others 

respectfully.  

As long as there is life, there is 

hope. As long as there is hope, 

there is life. 

At the beginning, the reaction 

is "this can't be happening or 

true" - the denial is the common 

defence mechanism to buff the 

initial shock or loss as it numbs 

the emotions. As we then adjust 

to the acceptance, we almost 

believe that life is meaningless 

and that nothing is of any value; 

it is just a temporary measure 

response to get us through this 

part of the pain. 

A stage of anger seems a 

part that is almost irrational, 

possibly even angry at the person 

who has departed and left you, 

when it is of course not their 

choice. It is almost like blaming 

them for causing your pain. 

Feeling guilty for being angry 

makes us even angrier, and angry 

maybe with guilt, for words left 

unspoken. 

Then there’s the bargaining 

of the "what if" situation. What if 

they didn't do that, or they didn't 

go there, or if I tried to stop them, 

would the outcome be different?  

Coping with loss is most certainly 

a deeply personal experience and 

everyone has their coping own 

coping mechanism. Allow your-

self to feel the grief as it comes 

over you, resisting it prolongs 

the natural process of healing. 

If you are angry and feel like 

punching and kicking to let out 

some rage, then do so. Obviously 

find something suitable or even 

make something that would 

suffice equal to a punching bag. 

If you feel like crying, then cry, 

if you feel like shouting out "why", 

do it, if you have pent up       

emotions towards others that 

have left you angry or you found 

to be disrespectful in your own 

life standards and morals, don't 

be afraid to air them. Whatever 

the outcome good or bad, it is 

the truth that should be told. 

You have placed the ball in the 

other person’s court, what they 

choose to do with it is up to them. 

You must think of yourself and 

move towards living your own 

continued life with love and      

respect, it is what your lost loved 

ones would have wanted for you. 

As stated above, where there is 

Life, there is Hope, and where 

there is Hope, there is Life.  

If you need to talk to others to 

share your pain and hurt, then 

do just that. Be selective with 

those who are empathetic, 

calming and comforting to you 

with words of meaning. 

If you feel you need solitude, 

then choose to make it so. If you 

can take yourself somewhere to 

be in your own thought process 

during this time, then do so. Go for 

a walk or bike ride. Doing garden 

chores and being outdoors is a 

good practice of exercise in      

appreciation of life purpose and 

the real wonders of nature. It 

makes us see, reminds us to 

understand that life is not our 

choice, it is beyond our control. 

Our life plan may not be what 

was originally planned for us. 

Retaining faith through the 

belief in that we all have our time, 

life purpose and plan pre-designed 

for us, is what can help us hold 

it together as we work through 

our grief. 
 

Love and Sparkling Light, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Exercise through grief 

your way

Date of issue:  

21 January 2020 

 

Alderney's west coast         

and the Burhou islands were    

recognised by the United       

Nations as wetlands of inter-

national importance in 2005, 

becoming the first designated 

Ramsar site in the Bailiwick of 

Guernsey. 

The site covers 1,500         

hectares, bigger than mainland 

Alderney and includes the 

waters from the island's west 

coast, including Burhou islet 

and the surrounding rocking 

reefs, to the rock of Les Etacs, 

100m from the coastline.   

The rocks of Les Etacs and 

Ortac are home to nearly 6,000 

and 2,800 pairs of Northern 

Gannets respectively during 

the breeding season, equating 

to >1% of the world population. 

The site is managed by         

Alderney Wildlife Trust, on behalf 

of The States of Alderney,      

with other groups/organisations  

supporting the work.  

Its designation ensures it is 

gently managed, conserving 

and maintaining its ecological 

character, diverse habitats, flora 

and fauna and protecting it for 

future generations. 

The six stamps: 

48p stamp: Grey Seal Pup 

65p stamp: Shore Crab 

66p stamp: Gannet 

80p stamp: Beadlet Anemone 

90p stamp: Ormer 

98p stamp: Cushion Stars 

 

Based on information supplied 
by the Guernsey Post Office, 
Philatelic Bureau, St. Peter Port, 
Guernsey.

Andrew Menelaou

Alderney: 

Sealife in the Ramsar Area

Philately
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UK defends allowing 

major sports events 

just before lockdown

Speculation over a possible link 
between coronavirus cases in 
Liverpool and the club’s Cham-
pions League match with Atlet-
ico Madrid last month is an “in-
teresting hypothesis”,  
a scientific adviser to the UK 
government has said. 
The UK government was follow-
ing scientific advice by allowing 
major sporting events such as 
the Liverpool-Atletico Madrid 
football match and Cheltenham 
horse racing festival to go 
ahead days before the corona-
virus lockdown, a senior minis-
ter said. 
“At every stage in this crisis we 
have been guided by the scien-
tific advice and have been mak-
ing the right decisions at the 
right time,” finance minister 
Rishi Sunak said on Monday 
during the government’s daily 
news conference. 
“There is often a wrong time to 

put certain measures in place, 
thinking about sustainability and 
everything else.  
At all parts of this we have been 
guided by that science, we have 
been guided by making the right 
decisions at the right time, and 
I stand by that.” 
The government’s deputy chief 
scientific adviser Angela 
McLean said the suggestion, 
made by a reporter, that allow-
ing the football game to go 
ahead in the north-west English 
city of Liverpool on March 11 
contributed to the spread of the 
coronavirus was “certainly an 
interesting hypothesis”. 
“It will be very interesting to see 
in the future when all the 
science is done what relation-
ship there is between the vi-
ruses that have circulated in Liv-
erpool and the viruses that have 
circulated in Spain,” she said. 
or in fact all over the world.

Premier League doctors 

discuss logistics of return
Premier League doctors are 
locked in discussions to try to 
come up with a number of pro-
tocols to protect players for 
when football returns. 
It is expected that top-flight foot-
ball will initially take place be-
hind closed doors when it re-
sumes amid the ongoing 
coronavirus crisis. 
Players are still said to be un-
derstandably concerned for their 
health, however, and medics are 
keen to reassure them that ev-
erything possible will be done to 
protect them. 
According to the Daily Mail 
among the ideas put forward are 
to ask players to avoid com-
munal showers, to order them 
to eat on their own away from 
team-mates and to test them 
regularly for at least seven days 
after the resumption. 
Players are also expected to be 
asked to divide into small groups 
in training and to arrive in their 
training gear rather than getting 

changed in the locker rooms. 
Medics from all Premier League 
teams are still discussing the 
best ways forward, and it is be-
lieved a dossier containing their 
proposals will be presented at 
the next meeting with all clubs 
involved, which is due to take 
place next Friday. 
There is still no decision as to 
how the division will be con-
cluded, but there are fears it 
could be made null and void if 
player safety cannot be guaran-
teed. 

Novak Djokovic has called on 
the tennis world to contribute to 
a relief fund for players strug-
gling financially during the co-
ronavirus shutdown and to 
show lower-ranked profes-
sionals that they have not been 
forgotten. 
I am really privileged to be able 
to use my status of being a top 
player that can, in this times, 
raise the awareness of players 
that are struggling,” the world 
number one said during an In-
stagram chat with Italy’s Fabio 
Fognini on Tuesday. 
“I personally have earned 
enough money to live for many 
more years without playing 
tenns.” 
Djokovic did not want to dis-
close the size of the fund before 
an official announcement was 
made but said several million 
dollars would be raised. 
“Players individually can help as 
much as they want,” said Djo-
kovic. “It’s difficult to pressure 
players into giving money, wha-
tever their ranking is. 
The men’s ATP Tour, the WTA, 
which runs the women’s circuit, 
along with the International Ten-
nis Federation and organisers 
of the four Grand Slams, are 
creating a fund to help players 
affected by the shutdown. 
The tennis season was sus-
pended in March due to the 
COVID-19 pandemic and the 
shutdown will continue at least 
until mid-July, depriving lower-
level players, who depend 
solely on tournament winnings, 
of the chance to earn a living. 
ATP Player Council chief Djo-

kovic had previously proposed 
a model for higher-ranked 
players to donate funds after 
holding discussions with fellow 
council members Roger Fed-
erer and Rafa Nadal. 
“I understand that there are dif-
ferences in opinions. So I invite 
anybody who likes tennis, who 
wants tennis to survive as a 
sport (to donate).” 
While tennis is a lucrative sport 
for those at the top, those in the 
lower echelons often struggle to 
make ends meet. 
Djokovic, a 17-times Grand 
Slam champion who has 
earned some $144 million in ca-
reer prize money, said he had 
heard many players were con-
templating giving up the sport. 
“This is a significant issue for 
our sport,” the 32-year-old Serb 
said. 
“The sport has to think how we 
will expand the base. We have 
to expand this number as much 
as we can. 
“I feel that the players should 
show the solidarity and show 
the unity in this moment, show 
these lower-ranked players that 
we do not forget about them.” 
Djokovic did not expect to see 
regular tournaments starting 
again soon as players would be 
unable to travel freely due to re-
strictions imposed to contain the 
spread of the new coronavirus. 
“I think there will be more re-
gional prize money tourna-
ments. I think this is what’s 
going to happen very soon,” he 
said, adding that those events 
were unlikely to award ranking 
points. 

Djokovic gives a cry 

to help lower-level 

tennis players

Uefa rule change  

proposal

Arsenal and Tottenham could 
qualify for next season’s Cham-
pions League ahead of Chelsea 
if the Premier League campaign 
is unable to be finished, accord-
ing to reports. 
European football’s governing 
body Uefa continues to discuss 
options to conclude the league 
seasons, with “a variety of cal-
endar options” being assessed. 
On Tuesday, Uefa softened 
their stance on domestic 
leagues voiding their seasons  
after initially threatening a ban 
from European competition for 
those who did, such as Bel-
gium’s top flight. 
Should the Premier League be 
unable to play the remaining 92 
games of the season, the Sun 
now claim Uefa could use coef-
ficient scores to decide who 

competes in both the Cham-
pions League and Europa 
League next season. 
Arsenal (91.000), who currently 
sit ninth in the Premier League, 
have the fourth-best coefficient 
in England behind Manchester 
City (112.000), Liverpool 
(99.000) and Manchester 
United (92.000). 
Tottenham (85.000), who are 
eighth in the league, sit fifth and 
Chelsea (83.000), who are 
fourth, are sixth. Leicester City 
(22.000), third in the league, are 
a distance seventh. They would 
have to settle for the Europa 
League. 
However, should City’s two-year 
Champions League ban be 
upheld then Spurs would take 
the final Champions League 
spot. 

The Dutch Football Association 
“intends not to continue” the 
Eredivisie season after the na-
tional government extended a 
ban on major events until 1 
September because of corona-
virus. 
Ajax and AZ Alkmaar are lead-
ing the Dutch top flight level on 
points after 26 games, with Ajax 
ahead on goal difference. 
Dutch football’s governing body 
KNVB said in a statement it “in-
tends not to continue playing 
the 2019/20 competition” but 
will consult Uefa before making 
a final decision. 
Earlier on Tuesday, Uefa said 
some European leagues could 
be cancelled “in special cases” 
because of the pandemic. 
Based on the government’s 
decision, the KNVB will consult 
with Uefa, after which the deci-

sion will be taken,” the KNVB 
statement continued. 
“The KNVB has not yet defini-
tively cancelled competitions 
because of financial difficulties 
in the football industry due to 
the corona crisis.” 
Eredivisie clubs will meet on Fri-
day “to discuss the con-
sequences” of the decision, 
while training grounds will re-
open “under strict conditions” so 
that players can train. 
“It’s a massive blow for all the 
professional clubs at the highest 
level,” Dutch football journalist 
Marcel Van Der Kraan told BBC 
World Service. 
“The Eredivisie was hoping they 
could resume. But we know it 
is impossible to organise 
matches with fans and the 
Prime Minister says it is not 
wise to do it without fans.” 

Dutch top flight football 

likely to be cancelled 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Δημήτρης Πιτσιλλίδης  
(από την Έγκωμη) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλουμε τον θάνατο του  

πολυαγαπημένου μας Δημήτρη Πιτσιλλίδη που  

απεβίωσε την Πέμπτη 16.04.2020 σε ηλικία 89 ετών.  

Αφήνει την σύζυγό του Περτικού (Πηνελόπη),  

θυγατέρες: Xρυσούλλα, Αντρούλλα, Γεωργία, Βαθούλλα, 

γαμπρό Nίκο, εγγόνια: Δημήτρη, Χρίστο,  

Γαβρίλη, Πηνελόπη, νύμφες: Sarah, Kitty,  

δισέγγονα: James, Zωή and Zαχαρίας. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, μόνο οι στενοί 

 συγγενείς του εκλιπών θα μπορέσουν να παρευρεθούν 

στη νεκρώσιμη ακολουθία στην εκκλησία και στο  

κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Demetris Pitsilides 

(From Engomi) 

Sadly our beloved Demetris, passed away  

on Thursday 16th April 2020, aged 89. 

 He leaves behind his wife Pertigoo (Penelope), 

 daughters: Chrysoulla, Androulla, Georgia, Vathoulla,  

son in law Nick, grandchildren: Demetri, Christos,  

Gabriel, Penelope, daughter’s in law: Sarah and Kitty,  

 great-grandchildren, James, Zoe and Zachary.  

Due to the current pandemic situation, there will be a 

very small private funeral with only the immediate 

family in attendance. 10.05.1930 - 16.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του συζύγου,  

πατέρα και παππού μας, Γιώργου Χρίστου, σε ηλικία 83 ετών. 

Aφήνει πίσω την σύζυγό του Χρυστάλλα, υιό: Aντρέα,  

θυγατέρα Ντίνα κι το σύζυγό της Κρίς, 4 εγγόνια: Γιώργο,  

Νικόλα, Μιχάλη, Χρύση και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Ο εκλιπών ήταν ένας στοχαστικός άνθρωπος, ο οποίος  

φρόντιζε και σκεφτόταν την οικογένεια του. Εργαζόταν πάντοτε 

σκληρά για να προσφέρει στην οικογένειά του ό,τι καλύτερο.  

Μετά από μακρά ασθένεια, απεβίωσε στο σπίτι  του στις 30/03/2020. 

Σε αγαπάμε και θα είσαι πάντοτε στις καρδιές μας. Καλή  

ανάπαυση. Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 29/04/2020, η ώρα 

1:30μμ στην εκκλησία του Απόστολου Βαρνάβα στο  

Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate.  

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης, μόνο οι στενοί συγγενείς του 

εκλιπών θα μπορέσουν να παρευρεθούν στη νεκρώσιμη 

 ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.  Όταν ξεπεραστεί 

η πανδημία, θα οργανώσουμε μνημόσυνο όπου θα τιμήσουμε 

όλοι μαζί την μνήμη του.

Γιώργος Χρίστου
(γεννήθηκε Λευκωσία και μεγάλωσε Λεμεσό)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

  Fred Lucas aged 85, passed away after a short illness 
on 12th April 2020. 

Beloved husband of Maria (from Famagusta), father of 
Steven, Carole and Andrew. Much loved Pappou to 

Daniel,Isobell, Rebecca,Michael,Zoe and Theo.  
Fred was much loved by his family, friends and by all 

those who knew him. A hugely popular, fun,  
kind-hearted and generous man,  Fred will be sorely 

missed and fondly remembered. 
In the light of the current pandemic, the funeral will be  
restricted to a limited number of close family members,  

although a celebration of Fred’s life will be held at a later date. 
The family have requested donations (in lieu of flowers) 

to  #HereForEachOther - a charity dedicated to  
supporting the physical and emotional wellbeing of NHS 
staff at this difficult time, as they continue to work hard 

to serve our communities.  
Please visit http://fredlucas.muchloved.com  

 if you wish to make a donation. 

Fred Lucas
(Frederick William Henry Lucas)

28.04.1936 - 30.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Αντρέας Κωνσταντίνος Μακράκης 
(από την Παλαιά Αμμόχωστο) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλουμε το θάνατο του  
πολυαγαπημένου μας Aντρέα Κ.Μακράκη (Σαραντάρης)  

από την Παλαιά Αμμόχωστο, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 
31/03/2020, σε ηλικία 93 ετών. Αφήνει την  αγαπημένη του  
σύζυγο Σωτήρα, Παιδιά: Λουκία, Ντίνα, Χέλεν, Κωστάκη, 

νύμφη, γαμπρούς, 10 εγγόνια και δισέγγονα. 
Ο εκλιπών ήταν ένας πολύ καλός οικογενιάρχης με αρχές, 

αγαπούσε την οικογένεια του, ήταν ευγενικός με όλους 
 και θα μας λείψει πολύ.  

Η κηδεία του θα γίνει την 01.05.2020, 10:30πμ στην  
εκκλησία της Παναγίας στο Wοod 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 

Αndreas Constantinos Makrakis  
(From old Famagusta) 

 
Is with great sadness that we announce the death of 

our beloved Andreas Makrakis on Tuesday 

31/03/2020 at the age of 93. 

He loved his family and he will be greatly missed.  

He leaves behind his wife Sotira, daughters Loukia, 

Dina, Helen, Costaki, daughter in law, sons in law,  

10 grandchildren and great-grandchildren. 

The funeral will take place on the 1st of May 2020, 

10:30am, at St Mary's Greek Orthodox Church, Wood 

Green and the burial at Southgate Cemetry. 

Due to the current world pandemic situation there will be 

a very small private funeral with only immediate family.29.05.1926 - 31.03.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 
ΕΛΕΝΗ ΖΕΜΕΝΙΔΟΥ 

(από το Λoνδίνο) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Ελένης 

Ζεμενίδου, σε ηλικία 60 ετών. Απεβίωσε το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου 2020.  
Αφήνει τον σύζυγό της Πανίκο από την Κώμη Κεπίρ, τις θυγατέρες Άντρια και 

Άντζελα, τους γονείς της Γιώργο από τη Καλοψίδα και Αγγελική από το 
Ριζοκάρπασο, την αδελφή της Λουκία, γαμπρό της Φλώρο, και αδελφοτέχνεια 

Αγγέλα και Γιώργο.  
Η Ελένη υπήρξε μια αξιοθαύμαστη σύζυγος και μητέρα, πάντα εύθυμος 

χαρακτήρας, κοινωνική και αγαπητή σε όλους.  
Αγαπούσε την οικογένεια της πάρα πολύ.  

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του κορωνοϊού, μόνο οι στενοί 
συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν να παρευρεθούν στη νεκρώσιμη 

ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.  
Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια μπορούν να 

τηλεφωνήσουν: 07903117765.  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

HELEN ZEMENIDES 
(from London) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
Helen, aged 60. She passed away on Holy Saturday, 18 April 2020.  

She leaves behind her husband Panico from Komi Kebir, her 
daughters Andrea and Angela, her parents George from Kalopsida 
and Angela from Risokarpaso, her sister Lucy, her brother in law 

Floros, her niece Angéla and her nephew George.  
Helen was a wonderful wife and mother, always cheerful, sociable 

and loved by all. She loved her family very much.  
 Due to the current world pandemic situation there will be a very 

small private funeral with only immediate family in attendance. 
Anyone who wishes to contact the family can telephone: 

07903117765 21.11.1959 - 18.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 Μαρία Ματθαίου 

(από τον Άγιο Ανδρόνικο, Bαρώσι)  
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της Μαρίας Ματθαίου  
που απεβίωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 σε ηλικία 83 χρονών.  

 Αφήνει την θυγατέρα της Φλόρα, τον γαμπρό της  
Ευστάθιο, Αδέλφια: Kυριάκο, Γιώργο και τις οικογένειες Δαβίδ και Ματθαίου που 

αγαπούσε πάρα πολύ, όπως επίσης και πολλούς φίλους και γνωστούς. 
Η εκλιπούσα έδωσε μάχες με πολλές αρρώστιες αλλλά την τελευταία της μάχη 

την έχασε ενάντια στον Κορωνοϊό.  
Θα μας λείψει πολύ. Ο θεός να αναπαύσει την ψυχή της. 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 σε πολύ κλειστό  
οικογενειακό κύκλο λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον Κορωνοϊό. 

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική  
πραγματικότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο, όπου  

θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους. 
Λουλούδια ή εισφορές για το Kidney Research UK θα είναι ευπρόσδεκτα.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Matheou 
(From Ayios Andronikos, Varosha)  

It is with great sadness to announce the loss of Maria Matheou née David.  Maria 

passed away on Thursday 09 April 2020 leaving behind her daughter Flora and 

 son-in-law Efstathios, brothers Kyriacos and Georgios, the David and Matheou  

families as well as much-loved friends.   

Maria bravely fought various illnesses but lost her final battle against the Coronavirus.  

Maria will be sadly missed.  May she rest in peace. 

Due to the current circumstances, there will be a very small private funeral on  

Monday 1st June 2020 with only immediate family in attendance.  

We will hold a memorial service when permitted. Flowers and or donations to the 

Kidney Research UK, if desired will be welcomed then. 

There will be a memorial service later in the year as soon as it is reasonably possible 

where everyone will be welcome to attend to pay their respects. 

04.06.1936 - 09.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

It is with great sadness that beloved 
 Christakis Christodoulou sadly passed away on the 

Saturday 18th April 2020, aged 91.  
He came to England in 1947, residing in  Haringey 
Green Lanes then moved to Enfield Town in 1990. 

He leaves behind his three children, daughter Maria, 
Son’s Harry and Andy, Son in law Kerry, two daughter in 
laws Flora and Androulla, six grandchildren Christopher, 
Joanna and her husband Karl, George, Chris, Anna and 
Alexander, his great granddaughter Mia who he doted 

on and many more including three younger brothers.He 
was often seen roaming the streets of Enfield Town 

going to his favourite fish and chip shop or the Greek 
Cypriot Community centre in Wood Green.  He  

cherished his family and had resilience like no other. 
He will be greatly missed, May he Rest in Peace.  
We have not yet decided on a date for the funeral. 

Christakis Christodoulou

(from Pano Lefkara, Nicosia)

18.02.1929 -18.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Δέσποινα Μαυρούδη 
(από την Επτακώμη, Αμμόχωστος)  

 Με βαθιά θλίψη αγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  
Δέσπινας Μαυρούδη, που απεβίωσε την Παρασκευή 10 Απριλίου σε 
ηλικία 74 ετών. Η εκλιπούσα αφήνει τον πολυαγαπημένο της σύζυγο 
Λοΐζο (από το Λεονάρισσο), τα παιδιά της: Tζένη, Κατερίνα, Χρίστο, 

Αντρέα, γαμπρούς: Φύτο Μερκή, Πέτρο Κούμα, την αρραβωνιαστικιά 
του Αντρέα, Μόνικα Jarzabek, 7 εγγόνια: Δέσποινα, Χριστόφορο, 

Λοΐζο, Φιφή, Στέλλα, Λoυίζα, Χρίστιαν και 2 δισέγγονα: Nίο και Ναταλία. 

Θα την θυμόμαστε πάντα ως φιλόξενη οικοδέσποινα και φιλική, 
αγαπούσε την ζωή, το σύζυγο και την οικογένεια της. Η κηδεία έγινε 
στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Gt.Yarmouth, την Τετάρτη 

22.04.2020 και η ταφή στο κοιμητήριο του Caister.  

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι 
στενοί συγγενείς της εκλιπούσας παρακολούθησαν την νεκρώσιμο 

ακολουθία στην εκκλησία και 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 της, όπως της αξίζει.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Despina Mavroudis 

(From Eptakomi, Famagusta) 
 

Sadly passed away quietly in her sleep on Friday 10th April 2020 
at the age of 74. 

Despina Leaves behind her beloved husband Loizos 
 (from Leonarisso) her children Jenny, Caterina, Chris and  

Andrew, her son in laws Phytos Merkis & Peter Couma, Andrews  
Fiancée Monika Jarzabek  her 7 grandchildren, Despina,  

Christopher, Loizos, Fifi, Stella, Louisa and Christian and her 
 2 great grandchildren Neo & Natalia. 

Despina will always be remembered for her great friendly  
hospitality, she enjoyed life but above all loved her  

husband and family. 
The funeral took place at The St.Spyridon Church,  

Gt.Yarmouth, on Wednesday 22nd April 
and the burial at The Caister Cemetry. 

Due to the current world pandemic situation only the immediate 
family attended. The family will be holding a memorial service at a 

later date for all family & friends to attend. 

28.11.1945 - 10.04.2020

Κalo taxidi koukla mou kai elafri to 
xoma pou se skepazi. Me agapi Lοizos

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Παναγής Ρούσου 
(από το Aκανθού, Κύπρος) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλουμε το θάνατο του  
πολυαγαπημένου μας Παναγή Ρoύσου ο οποίος απεβίωσε το 

Σάββατο 04/04/2020. Αφήνει την σύζυγο του Αναστασία 
 (Στασού), Παιδιά: Γιώργο (Κόκο) και Σωτήρη (Άκη), Χρύσο, 

Άντρη, 9 εγγόνια και οικογένεια στο Λoνδίνο και Κύπρο.  
Ο εκλιπών ήταν υπόδειγμα καλού συζύγου, πατέρα, παππού, 

αδελφού και πίστευε πολύ στον δεσμό της οικογένειας.  
Ο Παναγής έφερνε πάντοτε χαρά και αγάπη  

σε πολλούς συναθρώπους του.  
Θα μας λείψει πολύ.  

Η κηδεία του θα γίνει στις 13.05.2020, 11:30πμ στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, Edmonton. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  
Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς του εκλιπών μπορούν 

 να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην 
 εκκλησία και στο κοιμητήριο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panayis Rousou 

(From Αkanthou, Cyprus) 
 

We are all very heartbroken with the passing away of our 
dearly beloved husband, father, grandfather, brother and 

uncle Panayis. A man who believed in family.  
All family extended or immediate were one for him.  

A man who brought joy to so many people.  
May his soul rest in peace. He will be sorely missed. 

He leaves behind his wife Anastasia (Stasou),  

 two sons George (koko), Sotiris (Aki),  

two daughters Chriso, Andri and 9 grandchildren. 

The funeral will take place on 13th May 2020, at 11.30 
am, at St.Demetrius Church, Edmonton.  

Love and peace to all that cannot be there. 

Due to the current world pandemic situation there will be 
a very small private funeral with only immediate family.12.12.1941 - 04.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Ελπινίκη (Νίκη) Παπακυριακού 

(από την Γιαλούσα, Κύπρος)  

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας Μητέρας, σύζυγος, αδελφής και γιαγιά,  

Ελπινίκη Παπακυριακού, 79 ετών  Απεβίωσε την 1η Απριλίου 2020 
στο νοσοκομείο St. Barts, Λονδίνο.  

Η κηδεία θα γινει την Τετάρτη 6 Μαΐου, η ώρα 10:30 
 από την εκκλησιά της Παναγίας,  

(St Mary's, Trinity Rd, Wood Green, London N22) και θα ακολουθήσει 
η ταφή, στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery.  

H εκλιπούσα κατάγετο από την Γιαλούσα της Κύπρου και  
αφήνει  τον άντρα της Σπύρο, τα παιδιά της Άντρο, Μάριο, την 

αδελφή της Χριστίνα, νύφη και τρία εγγόνια.   
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε πολύ Κλειστό οικογενειακό κύκλο 

λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον Κορωνοϊό. 
 Ξέρουμε ότι η αγάπη και οι σκέψεις σας θα είναι μαζί μας.  

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική  
πραγματικότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο, όπου  

θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elpiniki (Niki) Papakyriacou 

(From in Yialousa, Cyprus) 
 

It is with great sorrow that we announce the passing away of our  
beloved Mother, Elpiniki Papakyriacou, who died on 1st April at St. Bart's 
Hospital, London, after bravely undergoing open-heart surgery, and was 

finally on the road to recovery when she contracted the Coronavirus.  
Niki, as she was known was born in Yialousa, Cyprus, on 29/8/1940, 

and leaves behind a bereft husband, 3 sons, daughter in law,  
3 grandchildren, a sister and extended family & friends.  

She was a beautiful kind soul, someone who always gave but never 
asked for anything.  Our Mother was a much loved and respected 

person in our Community and will be painfully missed by all.  
May she rest in everlasting peace. 

The funeral will take place on 6th May 2020, at 10.30 am, 
 at St. Mary’s Cathedral, Trinity Road, London N22, followed by the 

burial at New Southgate Cemetery.   
Due to the current Coronavirus pandemic, only immediate family will 

be able to attend the church service and cemetery.  
 We know your love and thoughts will be with us. 

Τhere will be a memorial service to be held in the not too distant 
 future when hopefully this pandemic crisis is finished. 29.08.1940 - 01.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Πανίκος Xαραλάμπους 
(από το Aναβαργός, Πάφος) 

Απεβίωσε ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο UCH Euston 
Road στις 28 Mαρτίου. Ο Πανίκος Χαραλάμπους από το  

Αναβαργός, Πάφος 82 ετών μετανάστης από το 1958 στο Λονδίνο. 
Ο Πανίκος ήταν πολύ φιλήσυχος άνθρωπος και έχαιρε  

εκτίμηση από τους γνωστούς αλλά και αγνώστους 
 συμπατριώτες του. Αφήνει την σύζυγο του Μάξι, ιούς: Mίλτο, 

Πάμπο, Πάρη, Μάριο, Κώστα και Χρίστο, τις νύμφες του: 
Nικολέττα, Κaren, Elyse, Danielle, Dani, εγγόνια: Nαταλία, 

Μάρκ, Ματθέος, Λουίζα, Βailey, Xλόη, Σκαρλετ, Χάρη, Gracie, 
Henry, Ella, George και Charlie, αδέλφια: Νίνα το γαμπρό του 

Χριστόδουλο Στυλιανού, Γιανούλλα, Έρικ και την νύφη του 
 Δήμητρα στο Λονδίνο, Kόκο και τη σύζυγο του Έλλη και τον 
γνωστό ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Χαραλάμπους 

και τη σύζυγό του Αγγελική στην Κύπρο. 

Ας είναι Αιώνια η μνήμη του 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Panikos Charalambous 
(From Αnavargos, Paphos) 

It’s with sadness that we announce the death of our  
beloved Paniko Charalambous on Saturday 28 March 2020, 

 at the age of 82, while he was in hospital. Paniko was born 
04.10.1937 and he came to London in 1958. 

He leaves behind his wife Maxi, sons: Miltos, Bambos, 
Pari, Mario, Costa, Christo, daughters in law, Nikoletta, 

Karen,Εlyse, Danielle, Dani, grandchildren: Natalia, Mark, 
Mathew, Louisa, Bailey, Chloe, Scarlett, Harry, Gracie, 

Henry, Ella, George, Charlie, Siblings: Nina and her  
husband Christodoulos Stylianou, Yiannoulla, Eric and his 
wifeDemetra (London), Κoko and his wife Ellie and the well 

known player and  manager Takis Charalambous  
and his wife Angeliki in Cyprus.  

Τhe deceased was a pleasant well respected person within the 
community. He will be greatly missed. 

Due to the current world pandemic situation there will be 
a very small private funeral with only immediate family.04.10.1937 - 28.03.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Χαρίτα Γεωργίου 
(από τον Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας,  
 Χαρίτας Γεωργίου, που απεβίωσε στις 21 Μαρτίου 2020, σε ηλικία 84 ετών.  

Αφήνει τα παιδιά της Γεώργιο, Σοφία, Λoύλα, τους συντρόφους τους, Gina, Mιχάλη 
και Δήμο, 6 εγγόνια: James, Charlie, Charlotte, Adrienne, Αndrew, Harry,  

4 δισέγγονα και την μεγαλύτερη αδελφή της Λούλα. 
Η εκλιπούσα ήρθε στο Λoνδίνο από την Κύπρο το 1950 με τις δύο αδελφές της και 

την μητέρα της, με αφοσίωση, επιμονή, αγάπη για την ζωή και με καλή καρδιά,  
δημιούργησε μια επιτυχημένη επιχείρηση Sisters Fashion και άφησε ένα σπουδαίο 

όνομα για την οικογένεια, τους φίλους και τους συγγενείς της, οι οποίοι θα την  
θυμούνται και θα την σέβονται για πάντα. Θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία θα γίνει στις 29 Απριλίου 2020.  
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του κορωνοϊού,  

μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν να παρευρεθούν.  
Δυστυχώς μας έχουν ενημερώσει πως δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ούτε λουλούδια.  

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα έρθουν στην κανονική πραγματικότητα θα  
οργανώσουμε μνημόσυνο, όπου θα καλέσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Harita Georgiou 

(from Agios Dometios, Nicosia) 
It is with great sadness and heartache that we announce the passing of our 
dear mother, Harita Georgiou, who died on 21st March at the age of 84. She 

will be greatly missed by her children  
Georgios,  Sophia and Loula, their partners Gina, Michael and Demos, her 
 6 grandchildren James, Charlie, Charlotte, Adrienne, Andrew and Harry, 

 4 great grandchildren and elder sister Loula. 
Harita came to England from Cyprus in 1950 with her 2 sisters and mother, 

and with her tenacity, love for life and kind heart built her legacy -  
a successful business Sisters Fashion, a loving family  and a genuine  
respect from all those that knew her. She will be greatly missed by all. 

The funeral will be held on 29th April 2020.  
Unfortunately due to the current climate  the funeral can only be attended 
by immediate family. We have also been advised that flowers should not 

be sent by friends and family.  
Once we are through these unprecedented times we will be holding a  

memorial service, where all our friends and family will be welcome,  
to remember Harita’s life. 08.05.1935 - 21.03.2020

Συλλυπητήρια 
Ο Πρόεδρος και Η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής  

Ομοσπονδίας ΗΒ και ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, εκφράζουν θερμά και 

εγκάρδια συλλυπητήρια στον Γραμματέα της Ελληνοκουρδικής 

Επιτροπής και Ταμία του Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Αγγλίας 

Ανδρέα Γαβριηλίδη, για το ξαφνικό θάνατο της συζύγου του 

Αντιγόνης (Νόνης) Γαβριηλίδη, εξαίρετης συζύγου και πολύ 

καλής μητέρας, που επήλθε την Πέμπτη16 Απριλίου.  

Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια  στα   

παιδιά τους Πατάπιο και Στάλα,  στα αδέρφια της 

 και σε όλα τα μέλη των οικογενειών τους. 

Αιωνία της  η μνήμη.  

 Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. 

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ και 
ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής  
Αδελφότητας, εκφράζουν θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια  στην Λούλα 
Νικολαϊδη, για το θάνατο του συζύγου της Κώστα Νικολαϊδη,  που  επήλθε  
στις 27 Μαρτίου. Ο αείμνηστος Κώστας Νικολαϊδης,  πρόσφερε πάρα πολλές 
και σημαντικές  υπηρεσίες στην Αδελφότητα και την παροικία μας,  από τη 
θέση του Γενικού Γραμματέα και  του Αντιπροέδρου, τη δεκαετία του 70 και 
80. Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια  στα  παιδιά τους, Γίώργο, 
Ελενα και Κρις και σε όλα τα μέλη των οικογενειών τους. 
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