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Δεν υπάρχει χρυσή συνταγή, για 
μετάβαση στην επόμενη φάση, 
που να εφαρμόστηκε σε όλες τις 
χώρες και να πέτυχε, τονίζει ο 
Υπουργός Υγείας,  Κωνσταντίνος 
Ιωάννου, ο οποίος διαβεβαιώνει 
πως δεν υπάρχει ανησυχία... 
                                 Σελ 5 

Δηλώσεις Υπ.Υγείας Κύπρου
 ΗΠΑ και Βρετανία ξεκινήσαν 

χθες μέσω τηλεδιάσκεψης τις 
εμπορικές τους συνομιλίες μετά 
την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την ΕΕ και εν 
μέσω παγκόσμιας ύφεσης λόγω 
της επιδημίας του κορωνοϊού. 

                       Σελ 7

Συνομιλίες ΗΠΑ - Βρετανία Συνέντευξη Χουάν Κάρλο Μάρσαν

σελ  2&18  

Κορωνοϊός Κύπρος: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς εισοδήματα στην κρίση του κορωνοϊού (ΣΕΛ 4) 

σελ  6

    Συνέντευξη κεντρικού συμ-
βουλίου ΕΔΟΝ στον  Χουάν 
Κάρλο Μάρσαν, αναπληρωτή 
υπεύθυνο του τμήματος διε-
θνών σχέσεων της ΚΕ ΚΚ 
Κoύβας.  
                    Σελ 10

Κορωνοϊός: Συνεχίζουν να αυξάνονται οι νεκροί και τα κρούσματα παγκοσμίως (ΣΕΛ 30)

Κορωνοϊός Βρετανία : Ξεπέρασαν τις 30.000 οι νεκροί (ΣΕΛ 3)
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Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου  
Βασιλείου:  Υποστήριξη για τους ευπαθείς  

σ ’αυτές τις δύσκολες στιγμές

Αυτή  την πολύ  δύσκολη περίοδο για την ομογέ-

νεια μας, τ τη χώρα που ζούμε και όλη την υφή-

λιιο, οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι έχουν 

επηρεαστεί  από την πανδημία του  κορωνοϊού 

και τις οικογένειες τους. Παρά τις μεγάλες προ-

κλήσεις που αντιμετωπίζουμε, η παρούσα  κρίση 

έχει αναδείξει πολλές από τις καλύτερες πτυχές 

της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της ανα-

γνώρισης και  του μεγάλου σεβασμού προς τους 

επαγγελματίες υγείας και άλλους εργαζόμενους, 

σε βασικές υπηρεσίες  καθώς και τους εθελοντές 

και άλλους που κάνουν συνεχώς  υπερβάσεις για 

να βοηθήσουν τους έχοντες ανάγκη και τις ευπα-

θείς ομάδες του πληθυσμού αυτή τη δύσκολη πε-

ρίοδο. 

Κύριο μέλημα και φροντίδα  μας είναι η υποστή-

ριξη των ηλικιωμένων, των ευάλωτων ατόμων 

και των ατόμων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 

στη διασπορά μας. Με την πολύ γενναιόδωρη 

υποστήριξη του Ιωάννη Χριστοδούλου, ιδρυτή 

του  Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Γιάννη Χριστο-

δούλου, είμαστε περήφανοι που μπορούμε να 

παρέχουμε ένα δωρεάν πακέτο τροφίμων σε 

όσους έχουν ανάγκη στην ομογένεια μας, όπου 

και αν βρίσκονται στο ΗΒ. Τα πακέτα τροφίμων 

περιέχουν παραδοσιακά κυπριακά τρόφιμα και 

παραδίδονται από την κυπριακή εταιρεία  Mara-

thon Foods. 

Μέχρι στιγμής, έχουν παραδοθεί περισσότερα 

από 400 πακέτα τροφίμων, διασφαλίζοντας ότι 

όσοι έχουν ανάγκη, λαμβάνουν την υποστήριξη 

που χρειάζονται. Για άλλη μια φορά,  εκφράζουμε 

τις θερμές μας ευχαριστίες  στον Γιάννη και το 

Ίδρυμά του, για τη μεγάλη βοήθεια τους. 

Επιπλέον, έχουμε ένα πολύ καλά οργανωμένο  

δίκτυο 55 εθελοντών μέσω της νεολαίας μας 

NEΠOMAK ΗΒ,  που πολύ πρόθυμα  βοηθούν  

τους ηλικιωμένους ή τους ευάλωτους πηγαίνο-

ντας στις υπεραγορές για τα τρόφιμα τους, στο 

φαρμακείο για τα φάρμακα τους και άλλα απα-

ραίτητα είδη. Ήδη έχουν τύχει βοηθείας δεκάδες 

ηλικιωμένοι της ομογένειας μας. Είναι πάντοτε 

έτοιμοι και πρόθυμοι να μιλήσουν με ευάλωτα 

μέλη της παροικίας  μας που είναι απομονωμένα 

και αισθάνονται μοναξιά αυτούς τους μήνες.. Εί-

μαστε όλοι  περήφανοι που βλέπουμε  τη νεότερη 

γενιά, τόσο δραστήρια  να φροντίζει με πολλή 

αγάπη,  τη γενιά που έχει δώσει τόσα πολλά στη 

διασπορά μας. 

Εάν εσείς ή οποιοσδήποτε γνωρίζετε, χρειάζεστε 

βοήθεια (είτε πρόκειται για πακέτο τροφίμων ή 

για βοήθεια από εθελοντή της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ), 

καλέστε μας στο 020 8445 9999 ή στείλτε μας 

email στο enquiries@cypriotfederation.org.uk για 

να συζητήσουμε τις περιστάσεις σας, καθώς οι 

συσκευασίες τροφίμων είναι περιορισμένες. 

Ως Εθνική Κυπριακή  Ομοσπονδία, το θεωρούμε 

καθήκον και υποχρέωση μας  να είμαστε στο 

πλευρό της ομογένειας μας σε αυτούς του δύ-

σκολους μήνες που, ίσως είναι λίγοι, ίσως είναι 

πολλοί.  Θα  ξεπεράσουμε τα εμπόδια και τις δυ-

σκολίες  θα νικήσουμε τον κορωνοϊό γιατί είμαστε 

ενωμένοι, γιατί αγαπούμε και προστατεύουμε τη 

ζωή μας, γιατί έχουμε  αλληλεγγύη και συμπαρά-

σταση.   

Χρίστος Καραολής 
Εκ μέρους της Γραμματείας, 
Πρόεδρος, Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ηνωμένου Βασιλείου  

Eνωμένη η παροικία διεκδικεί... και κερδίζει

Εν όψει της τραγικής κατάστασης που επικρατεί 
στην ανθρωπότητα τους τελευταίους μήνες και 
έπειτα από τα περιορίστηκα μέτρα που παγιοποί-
ησαν κάθε άμεση επικοινωνιακή λειτουργία ανά 
το παγκόσμιο, η παροικία μας αντιμετωπίζει τις 
δικές της επιπτώσεις από το πλήγμα αυτό, τόσο 
όσον αφορά τα θύματα που απεβίωσαν και δυ-
στυχώς θα αφήσουν δυσαναπλήρωτο κενό, όσο 
και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ένα σημα-
ντικό κομμάτι της παγιοποίησης αυτής αφορά τα 
παιδιά τα οποία άφησαν την καθημερινότητα τους 
στα σχολεία και στα φροντιστήρια και εγκλωβί-
στηκαν στα σπίτια τους, ανήξεροι για το τι τους 
επιφυλάσσει το μέλλον.  
Ένα μεγάλο ζήτημα για την εκπαίδευση των παι-
διών στην κοινότητά μας, ξεκίνησε στις 15 Απρι-
λίου 2020, όταν η βρετανική κυβέρνηση εξέτασε 
το θέμα, οι μαθητές του 10ου Έτους (Year 10) και 
κάτω, να πρέπει να δώσουν τις εξετάσεις GCSE 
στην ελληνική γλώσσα το φθινόπωρο του τρέχο-
ντος ακαδημαϊκού έτους, γεγονός που θα επηρέ-
αζε εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες παιδιά της ελλη-
νικής κοινότητας που είχαν κάνει αίτηση για να 
δώσουν αυτές τις εξετάσεις το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος. 
Η εφημερίδα μας καθώς και το LGR, με πρωτο-
βουλία της Διευθύντριας του ανεξάρτητου σχολείου 
St.Mary’s στο Southgate, Ελίσσας Ξενοφώντος, 
ξεκινήσαν μια καμπάνια επαγρύπνησης των γο-
νέων και των μαθητών της κοινότητάς μας, ώστε 

να αποτρέψουν την αναβολή των εξετάσεων, θέ-
τοντας τα παιδιά από Σεπτέμβριο να αναγκαστούν 
να δώσουν εξετάσεις και στα GCSE και την ίδια 
χρονική στιγμή να ξεκινάνε την ύλη για τα Α levels. 
Η καμπάνια περιελάμβανε ερωτηματολόγιο με 
ερωτήσεις οι οποίες θα οδηγούσαν στην απόφαση 
του εξεταστικού οργανισμού να αντιμετωπιστούν 
με τον ίδιο τρόπο οι υπόλοιποι μαθητές με αυτούς 
του 11ου έτους. H αξιολόγηση αυτή ζητήθηκε να 
γίνει σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εργασίας 
των μαθητών στην τάξη και στο σπίτι και των ει-
κονικών εξετάσεων (διαγωνίσματα - mock exams) 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους όπως είχε 
ανακοινωθεί πως θα γίνει με τους μαθητές του 
11ου έτους.  
Έτσι, έπειτα από σκληρό αγώνα καταφέραμε την 
κινητοποίηση της κοινότητάς μας και όλη η πα-
ροικία μαζί ενωμένη ο καθένας από το σπίτι του 
γίναμε μια αγκαλιά και παλέψαμε για τα δικαιώ-
ματα των παιδιών μας, καθώς καταφέραμε να πε-
τύχουμε την αναθεώρηση της απόφασης του βρε-
τανικού υπουργείου Παιδείας και η αξιολόγηση θα 
γίνει στην ώρα της. Είναι σημαντικό τέτοιες στιγμές  
να μένουμε ενωμένοι και να διεκδικούμε. Η ψυχο-
λογία όλων μας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, πα-
ρόλα αυτά πρέπει να κρατήσουμε την δύναμή μας 
και να παλεύουμε για το μέλλον μας, μα περισσό-
τερο για το μέλλον των παιδιών μας.

Μεγάλη πτώση στους θανάτους Κυπρίων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω κορωνοϊού καταγρά-
ψαμε για αυτή την εβδομάδα, καθώς τα θύματα 
σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν στα 300, 
με 14 από τα θύματα να απεβίωσαν την τελευταία 
εβδομάδα.  
Αφότου έχουμε έρθει σε επαφή με τοπικά νοσο-
κομεία, εκκλησίες, τουρκοκυπριακά μέσα ενημέ-
ρωσης και την κοινότητα, διευθυντές γραφείων 
κηδειών και από αγγελίες θανάτου που δημοσι-
εύθηκαν στην εφημερίδα μας, μπορούμε να επι-
βεβαιώσουμε ότι μέχρι την Τετάρτη 7 Μαΐου 2020, 
πάνω από 300 Κύπριοι Βρετανοί έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό, πολλοί έχουν μολυνθεί από την 
ασθένεια και αρκετοί βρίσκονται στο νοσοκομείο. 
Τα νούμερα αρχίζουν να ξαναφέρουν στο προ-
σκήνιο τις θετικές σκέψεις και την αισιοδοξία που 
υπήρχε 2 εβδομάδες πριν, καθώς, από τα 51 θύ-
ματα που είχαμε καταγράψει την περασμένη 
εβδομάδα, μειώθηκαν σε 14 γεγονός που δείχνει 
πτώση, 37 θανάτων. 
Στο Λονδίνο απεβίωσαν δέκα Ελληνοκύπριοι του 
Ηνωμένου και ένας Βρετανός Τουρκοκύπριος. Σε 
περιοχές εκτός Λονδίνου καταγράψαμε τέσσερις 
Ελληνοκύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου στις πό-
λεις Λίβερπουλ, Λούτον, Μπέρμιγχαμ και Μάργκεϊτ. 
Οι συνολικοί θάνατοι στο Λονδίνο έφτασαν τους 
272, ενώ περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής 180 Ελ-
ληνοκύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου, 91 Τουρ-
κοκύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου και έναν 
Βρετανό Μαρωνίτη. Στα θύματα συμπεριλαμβά-
νονται τρία ζευγάρια και δύο αδέλφια.  
Eκτός Λονδίνου, απεβίωσαν εννέα Ελληνοκύπριοι 
και ένας Τουρκοκύπριος από το Μπέρμιγχαμ, 
τρεις Ελληνοκύπριοι από το Weston-super-Mare, 
που ήταν όλοι από την ίδια οικογένεια, ένας Ελ-
ληνοκύπριος  από το Ντέρμπι, ένας Ελληνοκύ-
πριος από το Lowestoft, ένας Ελληνοκύπριος 

Βρετανός από το Κέιμπριτζ, ένας Ελληνοκύπριος 

από το Cheltenham, δύο Ελληνοκύπριοι και ένας 

Βρετανός Μαρωνίτης από το Λίβερπουλ, ένας 

Ελληνοκύπριος από το Λούτον, ένας Ελληνοκύ-

πριος από το Σάουθεντ, ένας Ελληνοκύπριος από 

τη Γλασκόβη, ένας Βρετανός Κύπριοι από το Νι-

ούπορτ, ένας Ελληνοκύπριος από το Λιντς και 

ένας Ελληνοκύπριος από το Margate, καθώς και 

άλλοι τρεις Τουρκοκύπριοι ένας από τους Col-

chester, Maidstone και Suffolk. Το σύνολο εκτός 

του Λονδίνου είναι 29. 

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι θάνατοι από κορω-

νοϊό προήλθαν πριν την απόφαση της κυβέρνη-

σης για το lockdown και πλέον βλέπουμε και ελ-

πίζουμε ότι οι θάνατοι θα μειώνονται όλο και 

περισσότερο βδομάδα με την βδομάδα. 

Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε, όπως θα πα-

ρατηρήσετε και στις αγγελίες θανάτου στην εφη-

μερίδα μας, ότι υπάρχουν πολλοί Κύπριοι που 

δυστυχώς απεβίωσαν αυτήν την εβδομάδα, πε-

ρισσότερο από το συνηθισμένο, ωστόσο, δεν σχε-

τίζονται άμεσα με τον κορωνοϊό.

Επιστροφή στην αισιοδοξία για τους  
Κύπριους της Βρετανίας
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο έχουν πεθάνει με πιθανή αιτία τον 
κορωνοϊό, ο μεγαλύτερος απολογισμός μέχρι στι-
γμής στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύθηκαν την Τρίτη. 

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι 
29.648 άνθρωποι πέθαναν ως τις 24 Απριλίου 
στην Αγγλία και την Ουαλία με την Covid-19 να 
αναφέρεται στο πιστοποιητικό θανάτου τους. 

Αν σε αυτούς προστεθούν οι θάνατοι στη Σκωτία 
και τη Βόρεια Ιρλανδία ο απολογισμός για το διά-
στημα αυτό φτάνει τους 32.313, ο μεγαλύτερος 
αριθμός θανάτων που έχει καταγραφεί στην Ευ-
ρώπη, περισσότεροι ακόμη και από την Ιταλία που 
θεωρούνταν μέχρι πρότινος η πλέον πληγείσα ευ-
ρωπαϊκή χώρα. 

"Από το κακό στο χειρότερο" -  ο πηχυαίος πρω-
τοσέλιδος τίτλος την Τετάρτη στη Daily Mirror 
(06/05), η οποία τονίζει ότι η κυβέρνηση του Μπόρις 
Τζόνσον αντιμετωπίζει "σοβαρά ερωτήματα" σχετικά 
με τη στρατηγική της για τον χειρισμό της κρίσης. 

"Όσοι έχουν χάσει τους αγαπημένους τους έχουν 
το δικαίωμα να γνωρίζουν γιατί το Ηνωμένο Βασί-
λειο έχει τον υψηλότερο αριθμό θανάτων στην Ευ-
ρώπη", υπογραμμίζει το άρθρο γνώμης της εφη-
μερίδας. 

Το θέμα αναλύει στην πρώτη σελίδα ο Guardian. 
Η  εφημερίδα  επισημαίνει   ότι ο πρόεδρος της 
Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών ζητά να διεξαχθεί 
δημόσια έρευνα για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας από την κυβέρνηση.  
Αλλά ένας εκπρόσωπος μιας άλλης ένωσης, της 

Βρετανικής Ιατρική Ένωσης, σημειώνει στον 
Guardian ότι είναι πολύ νωρίς για να καταλήξουμε 
σε συμπεράσματα και ότι πρέπει να είμαστε προ-
σεκτικοί με τους αριθμούς διασφαλίζοντας ότι η 
σύγκριση γίνεται μεταξύ χωρών που χρησιμοποι-
ούν τις ίδιες μεθόδους καταμέτρησης.    

Η εφημερίδα i, η οποία και αυτή είχε ως πρώτο 
θέμα τη “θλιβερή πρωτιά” της Βρετανίας, τονίζει 
ότι ήταν “απογοητευτική η στιγμή”, ειδικά όταν ο 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναφέρθηκε την 
περασμένη εβδομάδα στη “φαινομενική επιτυχία” 
του Ηνωμένου Βασιλείου στην καταπολέμηση του 
Covid-19. 

“H φράση αυτή του Μπόρις Τζόνσον 
ενόχλησε πολλούς από τους αναγνώστες 
μας”, γράφει η i που εκφράζει την ελπίδα 
ότι οι υπουργοί  
θα "μάθουν γρή-
γορα" από τον 
τρόπο που αντι-
μετωπίσθηκε η 
κρίση και “να 
προσαρμόζουν 
ανάλογα τις πο-
λιτικές τους  στο 
μέλλον”.  

"Το Ηνωμένο 

Βασίλειο είναι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης" 
– ο  χαρακτηριστικός τίτλος στη Daily Mail, η οποία 
θεωρεί  ότι η Τρίτη που μας πέρασε , όταν δηλαδή 
η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τον 
αριθμό των θανάτων, ήταν για τη Βρετανία -  "μία 
από τις πιο σκοτεινές μέρες της πανδημίας του 
κορωνοϊού". 

Πιθανές εξηγήσεις γι’ αυτή την ιδιαίτερα θλιβερή 
εξέλιξη, σύμφωνα με τη Daily Mail, μπορεί να είναι 
η απόφαση της κυβέρνησης να μη προχωρήσει 
αμέσως στην επιβολή των περιοριστικών μέτρων 
μόλις πρωτοεμφανίσθηκαν τα πρώτα κρούσματα 
της επιδημίας, η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού 
σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σύγκριση 
με άλλες χώρες και η αποτυχία να αρχίσουν γρή-

γορα τα διαγνωστικά τεστ , 
όπως έκαναν η Γερμανία 
και η Ιταλία. 

Προσχέδιο της  κυβέρνησης 
για επάνοδο στην κανονικότητα  

Κυβερνητικό προσχέδιο για τη σταδιακή επάνοδο 
στην κανονικότητα που διέρρευσε στον τύπο ήταν 
το κύριο θέμα σε πολλές εφημερίδες της Τρίτης.  

Η Daily Mirror (05/05) έγραψε ότι ορισμένες 
περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να πα-
ραμέινουν σε κατάσταση εγκλεισμού – lockdown 
– εάν αποδειχθεί ότι συνεχίζουν να είναι εστίες μό-
λυνσης μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. 
Επίσης, διαβάσαμε στη Mail, ότι η κυβέρνηση σκέ-
πτεται να χαλαρώσει τον κανόνα της κοινωνικής 
απόστασης των δύο μέτρων για τους εργαζόμε-
νους σε ορισμένες επιχειρήσεις.  

Η Sun, σημειώνει ότι στις δουλειές γραφείου οι 
εργοδότες θα ενθαρρυνθούν να διατηρήσουν το 
προσωπικό τους που εργάζεται από το σπίτι. Η 
εφημερίδα έχει πληροφορίες ότι οι κανόνες της 
αποστασιοποίησης θα μπορούσαν να ισχύσουν 
για ένα χρόνο. Είναι πολύ πιθανό εξάλλου , σύμ-
φωνα με τη Sun, στις επιχειρήσεις να τεθεί σε ισχύ 
ένα σύστημα που να προβλέπει τις διαδοχικές 
βάρδιες εργασίας, ενώ θα απαιτηθούν και προ-
στατευτικές οθόνες στα γραφεία.  

Η εφημερίδα The Guardian, εστίασε επίσης την 
προσοχή της στο κυβερνητικό προσχέδιο για τους 
χώρους εργασίας κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις 
αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
που έχουν προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ίσως 
αποφασίσουν να απεργήσουν εάν η κυβέρνηση 
δεν τους διαβεβαιώσει ότι θα είναι ασφαλείς όταν 
επιστρέψουν στην εργασία τους. 

Κορωνοϊός : Ξεπέρασαν τις 30.000 οι νεκροί στη Βρετανία - Θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη 

Βρετανία: Πανεπιστήμια Παραίτηση στην κυβέρνηση

Η βρετανική κυβέρνηση απέρ-
ριψε τα αιτήματα των αντιπρυ-
τάνεων για οικονομική ενίσχυση. 
Τα πανεπιστήμια είχαν ζητήσει 
επιπλέον χρηματοδότηση για 
έρευνα ύψους 2,2 δισεκατομμυ-
ρίων λιρών ώστε να αντισταθμί-
σουν τις απώλειες από την ανα-
μενόμενη μείωση των φοιτητών 
από το εξωτερικό κατά την επό-
μενη ακαδημαϊκή χρονιά. Μετά 
από εβδομάδες διαπραγματεύ-
σεων η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
πως θα διαθέσει επιπλέον 100 
εκατομμύρια λίρες στα πανεπι-
στήμια για έρευνα. Σημειώνεται 
ότι τα 2,6 δισεκατομμύρια λίρες 

για δίδακτρα από φοιτητές στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα καταβλη-
θούν στα πανεπιστήμια εκ των 
προτέρων το φθινόπωρο και όχι 
σε τέσσερις δόσεις κατά τη διάρ-
κεια του έτους, όπως συνηθίζε-
ται. Παράλληλα, μπαίνει πλαφόν 
στις εισαγωγές των φοιτητών, 
για πρώτη φορά μετά από δέκα 
χρόνια, και το κάθε ίδρυμα θα 
μπορεί να δεχθεί μόνο 5% πε-
ρισσότερους φοιτητές από τον 
επίσημο στόχο του για την κάθε 
ακαδημαϊκή χρονιά. Η υπουργός 
παιδείας Michelle Donelan δή-
λωσε ότι το πακέτο «θα ενισχύ-
σει την υποστήριξη των φοιτη-

τών, θα σταθεροποιήσει το σύ-
στημα εισαγωγής και θα μειώσει 
τις οικονομικές πιέσεις που δέ-
χονται τα πανεπιστήμια». 
Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει 
να πληρώσουν πλήρη δίδακτρα, 
ακόμη και αν δεν μπορούν να 
παρακολουθήσουν διαλέξεις, να 
χρησιμοποιήσουν τη βιβλιοθήκη 
ή να πάρουν μέρος σε εκδηλώ-
σεις και societies. «Κατά τους τε-
λευταίους μήνες βλέπουμε να 
παραδίδονται διαλέξεις μέσω 
διαδικτύου σε εκπληκτική ποι-
ότητα», είπε η κ. Donelan. «Δεν 
πιστεύουμε ότι οι φοιτητές θα 
έχουν το δικαίωμα στην επι-
στροφή χρημάτων εάν η ποι-
ότητα (σ.σ. της εκπαίδευσης) 
υπάρχει». Οι αντιπρυτάνεις που 
μετέχουν στην Universities UK, 
χαιρέτησαν την «αναγνώριση 
από την κυβέρνηση» για τον κε-
ντρικό ρόλο που τα πανεπιστή-
μια θα παίξουν κατά την «επό-
μενη ημέρα» και έκαναν λόγο για 
την αναγκαιότητα «λεπτομερών 
μέτρων» που θα προστατεύ-
σουν την έρευνα. Από την 
πλευρά τους τα πανεπιστήμια 
του The Russell Group αναφέ-
ρουν ότι παραμένει μία πρό-
κληση πως θα χρηματοδοτηθεί 
η έρευνα καθώς οι φοιτητές από 
το εξωτερικό, που πληρώνουν 

υψηλότερα δίδακτρα, αναμένεται 
να μειωθούν.    Σύμφωνα με όσα 
αναφέρουν οι The Times, το 
υπουργείο Οικονομικών αρνή-
θηκε να εγκρίνει ένα μεγάλο πα-
κέτο στήριξης στην έρευνα δίνο-
ντας προτεραιότητα στις 
επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να 
καταρρεύσουν και όχι «σε υγιή 
ιδρύματα που θα αντιμετωπί-
σουν δυσκολίες αργότερα μέσα 
στην χρονιά». Από την πλευρά 
του ο Nick Hillman, διευθυντής 
του Higher Education Policy In-
stitute, ενός think tank που ασχο-
λείται με ζητήματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εκτίμησε ότι το πα-
κέτο «δεν εξαλείφει την ανάγκη 
για σκληρές αποφάσεις» και 
προέβλεψε την απορρόφηση 
των αδύναμων ιδρυμάτων από 
τους «ισχυρότερους γείτονες». 
«Κάθε ίδρυμα που αντιμετώπιζε 
σοβαρές οικονομικές προκλή-
σεις πριν από την πανδημία θα 
εξακολουθήσει να τις αντιμετω-
πίζει και, ακόμη και με αυτή τη 
νέα υποστήριξη, η δομή του συ-
στήματος τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης είναι πιθανό να αλλάξει», 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά.  

Πλήρη δίδακτρα για τους φοιτητές ακόμα και αν τα πανεπιστήμια είναι κλειστά Παραιτήθηκε επιστημονικός 
 σύμβουλος της κυβέρνησης Τζόνσον 

Την παραίτησή του από την επι-

στημονική επιτροπή SAGE που 

συμβουλεύει τη βρετανική κυβέρ-

νηση για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας υπέβαλε το βράδυ της 

Τρίτης ο καθηγητής επιδημιολο-

γίας του Imperial College καθη-

γητής Νιλ Φέργκιουσον, παραδε-

χόμενος ότι παραβίασε τα μέτρα 

απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε 

η Daily Telegraph, σε τουλάχιστον 

δύο περιπτώσεις στις 30 Μαρτίου 

και 8 Απριλίου ο καθηγητής Φέργκιουσον επέτρεψε στην παντρε-

μένη ερωμένη του να τον επισκεφθεί στο σπίτι του. 

Ο ειδικός στα μοντέλα διασποράς λοιμωδών νόσων καθηγητής με 

δήλωσή του παραδέχθηκε ότι επέδειξε «λανθασμένη κρίση», υπο-

νομεύοντας το σαφές μήνυμα της κυβέρνησης για τα μέτρα περιο-

ρισμού της κυκλοφορίας. 

Σχολίασε ότι λανθασμένα ενήργησε σαν να έχει αναπτύξει ανοσία, 

καθώς και ο ίδιος είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό και είχε 

θέσει εαυτόν υπό 14ήμερο κατ’ οίκον περιορισμό. 

Ο καθηγητής Φέργκιουσον ήταν ο επιστήμονας που οδήγησε την 

κυβέρνηση Τζόνσον να υιοθετήσει, έστω καθυστερημένα όπως της 

καταλογίζεται, τα αυστηρά μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων 

των πολιτών, όταν στις 16 Μαρτίου παρουσίασε επιδημιολογικό 

μοντέλο το οποίο προειδοποιούσε για μισό εκατομμύριο θανάτους 

στη χώρα αν δεν λαμβάνονταν μέτρα καταστολής της επιδημίας.
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Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς εισοδήματα στην κρίση του κορωνοϊού 
ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΛΕΩ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άντιδράσεις για το άνοιγμα των σχολείων

Αναφερόμενη στη σύσκεψη όλων των φορέων 
της εκπαίδευσης με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση 
και το άνοιγμα των σχολείων, η ΠΣΕΜ σημειώνει 
ότι «δυστυχώς για ακόμα μια φορά δεν έγινε διά-
λογος μεταξύ των φορέων αλλά ανακοινώθηκαν 
τα μέτρα τα οποία η Κυβέρνηση είχε ήδη αποφα-
σίσει πριν την σύσκεψη». 
«Παρόλα αυτά πολλά ερωτήματα παραμένουν 
ακόμα αναπάντητα. Η Κυβέρνηση, μας ανακοί-
νωσε την απόφαση της για να επιστρέψουν οι 
μαθητές όλων των βαθμίδων στις 21 Μαΐου και 
να κάνουν μαθήματα στο σχολείο μέχρι τις 26 
Ιουνίου. Το μόνο που απαντήθηκε είναι ότι οι μα-
θητές θα πηγαίνουν σε δύο ομάδες σχολείο (Δευ-
τέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και Τρίτη-Πέμπτη)», 
προσθέτει. 
Η ΠΣΕΜ αναφέρει, επίσης, ότι μόλις 5 μέρες πριν 

πάνε οι τελειόφοιτοι σχολείο παραμένουν ανα-
πάντητα σχεδόν όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα που 
έθεσε πριν 3 μέρες. 
«Ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσουν τα σχολεία 
τόσο για τους τελειόφοιτους από τις 11 Μαΐου 
όσο και για τους  υπόλοιπους μαθητές από τις 
21 Μαΐου; Πως θα επιλυθεί το πρόβλημα με τον 
συνωστισμό των μαθητών στα λεωφορεία; Πως 
πάρθηκε η απόφαση να επιστρέψουν από 21 
Μαΐου όλοι οι μαθητές στα σχολεία από τη στιγμή 
που δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί 
το πρόγραμμα και τα μέτρα προστασίας για τους 
τελειόφοιτους μαθητές που θα πάνε στο σχολείο 
στις 11 Μαΐου;», σημειώνει. 
Και προσθέτει, «Πως θα προμηθευτούν μάσκες 
και γάντια όλοι οι μαθητές και οι καθηγητές από 
τη στιγμή που δεν θα τους τα προμηθεύσει δω-
ρεάν το κράτος; Πως θα τηρηθούν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα στα σχολεία; Μας ειπώθηκε επίσης 
ότι θα γίνουν τεστ κορωνοϊου μόνο στους καθη-
γητές και όχι στους μαθητές. Θα γίνεται συχνή 
απολύμανση των σχολικών αιθουσών και εγκα-
ταστάσεων ή θα γίνει μόνο μια φορά στην αρχή 
και μετά θα αφεθούν τα σχολεία στο έλεος τους; 
Επίσης θέσαμε στη σύσκεψη το εξής ερώτημα 
το οποίο έμεινε αναπάντητο: Αφού ισχύουν μέχρι 
τις 21 Μαΐου οι περιορισμοί στις μετακινήσεις, 
πως θα πηγαίνουν οι τελειόφοιτοι μαθητές στο 
σχολείο; Θα πρέπει να στείλουν συγκεκριμένο 
SMS; Θα έχουν συγκεκριμένο έντυπο μετακίνη-
σης;», προσθέτει. 
Είναι απαράδεκτο, συνεχίζει η ΠΣΕΜ, να μένουν 
αναπάντητα αυτά τα τόσο φλέγοντα ζητήματα 5 
μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Οι πρώτες μέρες από την χαλάρωση των περιο-
ριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού, άρχισαν να εμφανίζονται 
τα κενά και οι αδυναμίες, ως αποτέλεσμα της ανυ-
παρξίας προγραμματισμού ή και λανθασμένων κι-
νήσεων από την κυβέρνηση για τη σταδιακή επι-
στροφή στη λεγόμενη κανονικότητα ενώ την ίδια 
ώρα ασήκωτα είναι τα οικονομικά βάρη για τους 
Κυπρίους. Ένας στους δύο δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί σε απροσδόκητα έξοδα. Σύμφωνα με 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 
ένας στους δυο έμειναν χωρίς κομπόδεμα! 
Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά βιώνουν την κρίση του 
κορονοϊού χωρίς εισοδήματα και αποταμιεύσεις, 
αφού και το κομπόδεμα το οποίο διέθεταν εξανε-
μίστηκε τα προηγούμενα χρόνια λόγω της κρίσης 
του 2013. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστι-
κής Υπηρεσίας για την Κύπρο, σχεδόν ένας στους 
δύο (48%) δεν μπορεί να αντιμετωπίσει απροσ-
δόκητες ανάγκες, όπως τα έξοδα για μια χειρουρ-
γική επέμβαση, κηδεία, αντικατάσταση πλυντη-
ρίου ρούχων ή αυτοκινήτου κ.τ.λ. Σημειώνεται 
μάλιστα ότι το ποσοστό στην Κύπρο είναι το τρίτο 
πιο υψηλό, μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Σε πραγματικούς αριθμούς το πιο πάνω ποσοστό 
αντιστοιχεί σε περίπου 415 χιλιάδες πρόσωπα, 
δηλαδή σχεδόν στον μισό πληθυσμό της Κύπρου. 
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία επισημαίνει σε έκθεσή 
της, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ότι 
«λόγω των περιοριστικών μέτρων τα οποία εφαρ-
μόστηκαν σε όλο τον κόσμο το 2020 για επιβρά-
δυνση της ταχείας εξάπλωσης του κορονοϊού, η 
ικανότητα αντιμετώπισης απροσδόκητων οικονο-
μικών δαπανών είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά 
σε περίπτωση απώλειας εισοδήματος». 
ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου οδηγείται σε 
μεγάλη πτώση το 2020 κατά -7,4%, τα δημόσια 
οικονομικά αναμένεται να επιδεινωθούν με έλ-
λειμμα -7,0%, ο πληθωρισμός αναμένεται να πα-
ραμείνει συγκρατημένος, η εγχώρια ζήτηση ανα-
μένεται να μειωθεί συγκρατημένα και οι εξαγωγές 
υπηρεσιών θα κατακρημνιστούν το 2020, σύμ-
φωνα με την εαρινή οικονομική πρόβλεψη της Κο-
μισιόν για την Κύπρο, που δημοσιεύθηκε χθές στις 

Βρυξέλλες από τη DGECFIN και παρουσιάστηκε 
από τον Επίτροπο Gentiloni στον Τύπο. 
Σύμφωνα με την πρόβλεψη, το ΑΕΠ στην Κύπρο 
αναμένεται να συρρικνωθεί κατά -7,4% του ΑΕΠ 
το 2020, ακολουθούμενο από αύξηση 6,1% το 
2021. Το έλλειμμα θα αυξηθεί σε -7,0% το 2020 
και -1,8% το 2021. Το χρέος προς το ΑΕΠ θα αυ-
ξηθεί σε 115,7% και 105,0% αντίστοιχα τα δύο 
χρόνια, ο πληθωρισμός στο -0,2% και 1,0% και 
η ανεργία στο 8,6% και 7,5% για το 2020 και το 
2021. 
Αναλυτικά, σύμφωνα με το επίσημο κείμενο, “η 
οικονομική δραστηριότητα της Κύπρου βρίσκεται 

σε σοβαρή συρρίκνωση το 2020 λόγω της πα-
γκόσμιας επιδημίας του COVID-19 και των μέ-
τρων περιορισμού που ακολούθησαν, η εξωτε-
ρική ζήτηση για υπηρεσίες αναμένεται να μειωθεί 
σημαντικά, καθώς ο τουρισμός αναμένεται να 
πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση, η εγχώρια ζήτηση 
προβλέπεται επίσης να συρρικνωθεί σημαντικά 
λόγω των περιορισμών στην κατανάλωση και την 
κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και στη 
μείωση της εμπιστοσύνης, ενώ ο προϋπολογι-
σμός της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να ση-
μειώσει μεγάλο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος 
αναμένεται να αυξηθεί ως αποτέλεσμα πριν μει-
ωθεί ξανά το 2021”. 
Σύμφωνα με την Κομισιόν, “η ανάκαμψη της Κύ-

πρου από τη βαθιά χρηματοπιστωτική και οικο-
νομική κρίση του 2013 ήταν αξιοσημείωτη. Μέχρι 
το 2017, το πραγματικό ΑΕΠ είχε αυξηθεί πάνω 
από το επίπεδο πριν από την κρίση” και “το 2019, 
η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 
3,2%”, ωστόσο, η κρίση COVID-19 αναμένεται 
να ωθήσει την οικονομία σε μια σοβαρή ύφεση 
το 2020, με το πραγματικό ΑΕΠ να προβλέπεται 
να συρρικνωθεί κατά 7,5 το 2020 πριν ανακάμψει 
με ανάπτυξη περίπου 6% το 2021″. 
Η Κομισιόν σημειώνει ότι το αντίκτυπο της επι-
δημίας και των επακόλουθων πολιτικών για την 
υγεία στην οικονομική δραστηριότητα “αναμένεται 

να είναι σημαντικό το δεύτερο τρίμηνο καθώς το 
ξέσπασμα στη χώρα και το κλείσιμο ξεκίνησε στα 
μέσα Μαρτίου”. “Η οικονομία αναμένεται να ξεκι-
νήσει μια αργή ανάκαμψη προς το τέλος του δεύ-
τερου τριμήνου, ωστόσο, το αντίκτυπο της κρίσης 
στον τουριστικό τομέα είναι πιθανό να διαρκέσει 
περισσότερο”. 
ΑΠΟΤΟΜΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΙ-
ΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ 
Απότομη αύξηση της ανεργίας δείχνουν τα στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, 
αφού τον Μάρτιο το ποσοστό εκτοξεύτηκε στο 
6,7% σε σύγκριση με 5,8% τον προηγούμενο 
μήνα. Μάλιστα τον πρώτο μήνα της κρίσης του 

κορωνοϊού ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε 
κατά 4 χιλιάδες, αφού έφτασε στις 30 χιλιάδες σε 
σύγκριση με 26 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα. 
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η απότομη αύξηση της 
ανεργίας σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ, περιλαμ-
βανομένης της Κύπρου, συνδέεται με τα περιο-
ριστικά μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν για αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Σημειώνεται μάλιστα ότι η αύξηση ενδεχομένως 
να είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή που παρουσιάζεται 
στα στοιχεία, αφού ένα σημαντικό ποσοστό όσων 
ήταν εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως ερ-
γασίας δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους τον 
Μάρτιο, είτε λόγω των περιορισμών στις μετακι-
νήσεις είτε επειδή δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν 
άμεσα εργασία για διάφορους λόγους, όπως για 
παράδειγμα επειδή έχουν την ευθύνη για τη φρο-
ντίδα παιδιών. Ακόμη, επισημαίνεται ότι «για να 
καταγραφεί πλήρως η άνευ προηγουμένου κα-
τάσταση στην αγορά εργασίας που προκλήθηκε 
από το ξέσπασμα του COVID-19, τα δεδομένα 
για την ανεργία θα συμπληρωθούν από πρόσθε-
τους δείκτες, π.χ. σχετικά με την απασχόληση, 
την υποαπασχόληση και τους πιθανούς πρόσθε-
τους συμμετέχοντες στο εργατικό δυναμικό, όταν 
δημοσιευτούν τα τριμηνιαία στοιχεία του LFS για 
το 2020». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Μάρτιο το γενικό 
ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ανήλθε στο 6,7%, 
σε σύγκριση με 5,8% τον προηγούμενο μήνα. 
Στους άνδρες το ποσοστό αυξήθηκε στο 5,9%, 
σε σύγκριση με 5,3% τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ στις γυναίκες αυξήθηκε στο 7,5%, σε σύ-
γκριση με 6,4% τον προηγούμενο μήνα. Επίσης, 
στους νέους κάτω των 25 ετών τα τελευταία δια-
θέσιμα στοιχεία για την Κύπρο αφορούν τον Δε-
κέμβριο και το ποσοστό ανέρχεται στο 15,2%. 
Επισημαίνεται ότι με βάση στοιχεία της Στατιστι-
κής Υπηρεσίας Κύπρου τον Μάρτιο ο αριθμός 
των εγγεγραμμένων ανέργων στα επαρχιακά γρα-
φεία εξευρέσεως εργασίας ανήλθε στα 26.353 
πρόσωπα, ενώ εκτιμάται ότι μετά τη διόρθωση 
των στοιχείων ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις 
ο πραγματικός αριθμός είναι 21.668. Αυτό ση-
μαίνει ότι σχεδόν δέκα χιλιάδες άνεργοι δεν είναι 
εγγεγραμμένοι στις λίστες των επαρχιακών γρα-
φείων του Υπουργείου Εργασίας. 

ΠΣΕΜ: Δεν υπάρχει πρόνοια για τα μέτρα προστασίας για όλους τους μαθητές και τους καθηγητές 
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Θέματα ενέργειας

Προχωρήσαμε σε αχαρτογράφητα νερά, δηλώνει ο Υπ.Υγείας
Πρόεδρος: Η Κύπρος 

συνεισφέρει 
€200.000 στον ΠΟΥ  
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

γνωστοποίησε σήμερα τη δέ-

σμευση της Κύπρου να συ-

νεισφέρει €200.000 για τις 

προσπάθειες του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Υγείας 

κατά της εξάπλωσης της παν-

δημίας. 

Σε ανάρτησή του στο Twitter, 

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 

γράφει ότι η Κύπρος επικρο-

τεί την πρωτοβουλία για την 

παγκόσμια αντίδραση κατά 

του κορωνοϊού. 

«Όλες οι χώρες μαζί μπο-

ρούμε να ξεπεράσουμε αυτήν 

την πρόκληση» λέει και ση-

μειώνει ότι σε αυτό το 

πνεύμα, η Κύπρος δεσμεύε-

ται να προσφέρει €200.000 

στον ΠΟΥ, ενισχύοντας τις 

προσπάθειές του να εμποδί-

σει την εξάπλωση του ιού.

Eπαναπατρισμοί

Αναβάλλονται οι γεωτρήσεις της TOTAL – ENI

Θετική εξέλιξη για το Υπ. Ενέργειας η μη ακύρωση του προγράμματός της 

Μετά την αναστολή του γεωτρητικού της προγράμματος από την EXXON MOBIL 

και η γαλλοϊταλική κοινοπραξία TOTAL και ENI ανακοίνωσε ότι οι προγραμματισμένες 

για το 2020 γεωτρήσεις, σε τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, αναβάλλονται λόγω των 

επιπτώσεων από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Η γαλλοϊταλική κοινοπραξία, 

με επιστολή της προς το αρμόδιο υπουργείο, ανακοινώνει ότι έχει μετακινήσει τις 

προγραμματισμένες γεωτρήσεις για το 2021. 

Στην επιστολή αναφέρεται πως η κοινοπραξία δεν ακυρώνει προγραμματισμένα 

έργα εντός της κυπριακής ΑΟΖ, γεγονός που υπό τις περιστάσεις το Υπουργείο 

Ενέργειας θεωρεί θετική εξέλιξη. 

Η κοινοπραξία TOTAL και ENI με βάση τους σχεδιασμούς θα ξεκινούσε εργασίες 

από το τεμάχιο 6 και εντός του 2020 θα πραγματοποιούσε άλλες δύο γεωτρήσεις σε 

άλλα τεμάχια που της έχουν παραχωρηθεί. Στην αναβολή των εργασιών για το ερ-

χόμενο καλοκαίρι έχει προχωρήσει και η ExxonMobil, η οποία επίσης μετακίνησε 

δύο γεωτρήσεις που θα πραγματοποιούσε τον Απρίλη του 2020 στο τεμάχιο 10 για 

το 2021. 

Η πανδημία του Covid-19 προκάλεσε τη μείωση της ζήτησης σε πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο και κατά συνέπεια την κατάρρευση των διεθνών τιμών, με αποτέλεσμα 

ν’ αντιμετωπίζουν και θέμα επιβίωσης κάποιες από τις εταιρείες – ενεργειακούς κο-

λοσσούς. Μάλιστα ο Τραμπ, πρόσφατα, είχε ανακοινώσει και μέτρα στήριξής τους. 

Αναλυτές εκτιμούν ότι για την ώρα οι εταιρείες αυτές αντιμετωπίζουν πολλές και σο-

βαρές δυσκολίες εξαιτίας των χαμηλών τιμών, κάτι που θα οδηγήσει σε λιγότερες 

επενδύσεις και ακόμα πιο μικρή οικονομική δραστηριότητα και λιγότερες δουλειές…

Επαναπατρίζονται 3.000 άτομα τον Μάιο στην Κύπρο 

Σε 3.000 πολίτες και νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία υπολογίζεται ο 
αριθμός όσων αναμένεται να επαναπατριστούν τον Μάιο στην Κύπρο, με τον 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσο να λέει ότι ρυθμός 
αυτών που επιστρέφουν κυμαίνεται αυτή τη στιγμή σε 200-300 άτομα ημερησίως. 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Καρούσος είπε ότι από τις 21 Μαρτίου, που εκδό-
θηκε το διάταγμα απαγόρευσης πτήσεων, έχουν επαναπατριστεί συνολικά 5.056 
πρόσωπα στην Κύπρο, ενώ κατά το διάστημα από 13 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου, 
αυτοί που επέστρεψαν ανήλθαν σε 4.126 άτομα. 
Το πρόγραμμα επαναπατρισμού θα συνεχιστεί όσο διαρκεί η απαγόρευση των πτή-
σεων, σημείωσε ο Υπουργός. Αναφέρθηκε και στην περίπτωση 80 περίπου πολιτών 
που αναμένουν τον επαναπατρισμό τους από τη Ρωσία, ενώ είχαν αγοράσει εισιτήρια 
με πτήση που δεν πραγματοποιήθηκε τελικά. Είπε ότι μέχρι στιγμής, πτήσεις έχουν 
διενεργηθεί από αρκετά αεροδρόμια από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως Χίθρου, Εδιμ-
βούργο, Μπρίστολ, Μπέρμινγχαμ και Μάντσεστερ, αλλά και από την Ελλάδα, τόσο 
Αθήνα όσο και από Θεσσαλονίκη. 
Σύμφωνα με τον κ. Καρούσο, πτήσεις διενεργήθηκαν και από τη Φρανκφούρτη, η 
οποία λειτούργησε ως τόπος συγκέντρωσης επιβατών από 25-30 χώρες, ενώ η Κυ-
πριακή Δημοκρατία αξιοποίησε και πτήσεις επαναπατρισμού πολιτών άλλων χωρών. 
Μέχρι σήμερα, επέστρεψαν πολίτες από Σλοβακία, Ουκρανία, Ρουμανία και Μολ-
δαβία, αλλά και από Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ, ενώ τις επόμενες ημέρες προ-
γραμματίζεται πτήση από την Ολλανδία, σημείωσε. Οι ιδιαιτερότητες που συναντή-
σαμε είναι πολλές και επιλύονται σε σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Υπουργός, λέγοντας 
ότι, μεταξύ άλλων, υπάρχουν άτομα που επαναπατρίζονται για ανθρωπιστικούς λό-
γους και άλλοι που πρέπει να παραστούν σε κηδείες πρώτου βαθμού συγγενών. 
Είπε τέλος ότι ο συντονισμός λειτουργεί σε μέγιστο βαθμό, καθώς αξιοποιείται το 
Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων του ΚΣΕΔ, που αποτελεί τη βάση της ομάδας επανα-
πατρισμού του Υπουργείου Μεταφορών, με εθελοντές από την Πολιτική Άμυνα, 
προσωπικό του ΚΣΕΔ, τον Γενικό Διευθυντή και προσωπικό του Υπουργείου Μετα-
φορών, καθώς και εκπροσώπους της Hermes Airports, της Αστυνομίας και του Υφυ-
πουργείου Τουρισμού.

Δεν υπάρχει χρυσή συνταγή, για μετά-
βαση στην επόμενη φάση, που να εφαρ-
μόστηκε σε όλες τις χώρες και να πέτυχε, 
τονίζει ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντί-
νος Ιωάννου, ο οποίος διαβεβαιώνει πως 
δεν υπάρχει καμιά ανησυχία από το γε-
γονός ότι τα κρούσματα κορωνοϊού δεν 
έχουν ακόμα μηδενιστεί. 
Ο Υπουργός Υγείας υπογραμμίζει ότι 
όπως όλες οι χώρες, έτσι και η Κύπρος, 
προχωρεί σε «αχαρτογράφητα νερά» και 
λαμβάνει αποφάσεις βάσει της κατάστα-
σης, όπως διαμορφώνεται σε εσωτερικό 
επίπεδο. 
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, αλλά και 
τις εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας 
του Υπουργείου του, ο αριθμός των 
κρουσμάτων είναι αρκετά χαμηλός και 
αυτό τους επιτρέπει να είναι αισιόδοξοι 
για τη συνέχεια. 
Ουτοπία τα μηδενικά κρούσματα 
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ «αυτός ήταν, 

μεταξύ άλλων, και ένας παράγοντας που 
συνέτεινε στη σταδιακή επανεκκίνηση 
της κοινωνίας και της οικονομίας», για να 
σημειώσει πως «θα ήταν ουτοπικό να 
αναμέναμε μηδενικά κρούσματα». 
«Δεν το είδαμε να συμβαίνει σε καμία 
χώρα από όσες έχουν αρχίσει να αίρουν 
τους περιορισμούς τους», σημείωσε. 
Ο ιός θα παραμένει ανάμεσά μας μέχρι η 
ιατρική κοινότητα να αναπτύξει εμβόλιο. 
Πρόσθεσε, εξάλλου, πως «έχουμε ενώ-
πιον μας ως δεδομένο ότι ο ιός θα πα-
ραμένει ανάμεσά μας για πολύ καιρό 
ακόμα ή τουλάχιστον μέχρι η ιατρική κοι-
νότητα να αναπτύξει εμβόλιο ή κάποια 
άλλη θεραπεία», συμπληρώνοντας πως 
«με αυτό το δεδομένο κατά νου οφείλουμε 
να συνεχίσουμε την προσπάθεια, για να 
κρατήσουμε την Κύπρο στις τελευταίες 
θέσεις στον χάρτη των κρουσμάτων και 
στις πρώτες σε ό,τι αφορά στη διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων». 

Αναπόφευκτη η αύξηση κρουσμάτων 
με τη χαλάρωση των μέτρων 
Ερωτηθείς αν αναμένεται αύξηση κρου-
σμάτων από τη χαλάρωση των μέτρων, 
ο Υπουργός Υγείας είπε πως αυτό είναι 
αναπόφευκτο, τονίζοντας πως στόχος 
παραμένει να κρατηθεί ο αριθμός των  
κρουσμάτων σε χαμηλά επίπεδα. «Σί-
γουρα αναμένουμε κρούσματα με τη χα-
λάρωση των μέτρων. Είναι αναπόφευκτο 
και είναι κάτι που έχει παρατηρηθεί σε 
όλες τις χώρες, που προχώρησαν σε 
άρση των απαγορεύσεων. Παρόλα αυτά, 
ο στόχος μας παραμένει να κρατήσουμε 
αυτό τον αριθμό σε χαμηλά επίπεδα, 
ώστε να είμαστε σε θέση να διαχειριζό-
μαστε αυτά τα κρούσματα», είπε. 
Επιπροσθέτως, είπε ότι από την αρχή η 
Κύπρος εφάρμοσε τη διαδικασία της 
ιχνηλάτησης και του συνεχούς εργαστη-
ριακού ελέγχου του πληθυσμού, μια 
πρακτική που σύμφωνα και με τον ΠΟΥ 
και το ECDC, είναι η θεμιτή και αποδίδει 
καρπούς, αφού βοηθά να εντοπιστούν 
και να απομονώνονται έγκαιρα τα θετικά 
στον ιό άτομα και οι επαφές τους, πε-
ριορίζοντας τη διασπορά. 
Εξήγησε ότι με τις μεθόδους αυτές που 
ακολουθούνται και τα μέτρα που έγκαιρα 
έχει λάβει η κυβέρνηση, έγινε κατορθωτό 
να μειωθούν αισθητά ο δείκτης μεταδο-
τικότητας του ιού, ενώ σημείωσε πως 
έγινε κατορθωτό αρκετά νωρίς «να πε-
ράσουμε στη σταδιακή άρση των απα-
γορεύσεων». 
Όσο το δυνατόν περιορισμένη και 
ελεγχόμενη η αύξηση 
Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση δεύ-
τερου κύματος επιδημίας στην Κύπρο το 
επόμενο διάστημα, δεδομένου και της 
επιστροφής μεγάλου αριθμού εργαζομέ-
νων στις εργασίες τους, ο Υπουργός 
Υγείας είπε ότι αναμένει πως με την άρση 
των μέτρων θα υπάρξει και  αύξηση των 
κρουσμάτων, για να προσθέσει ότι η 

προσπάθεια που γίνεται είναι αυτή η αύ-
ξηση να είναι όσο το δυνατό πιο περιο-
ρισμένη και ελεγχόμενη γίνεται. 
Όπως είπε «με την επαναλειτουργία επι-
χειρήσεων σε αυτή την 1η φάση της 
Στρατηγικής, λάβαμε την απόφαση να 
προχωρήσουμε σε εργαστηριακό έλεγχο 
μεγάλου αριθμού εργαζόμενων που επα-
ναδραστηριοποιήθηκαν στο λιανικό 
εμπόριο και τον κατασκευαστικό τομέα 
και αυτό μας επιτρέπει να παρατηρούμε 
στενά την πορεία του ιού στην κοινότητα 
και να αναπροσαρμόζουμε τη στρατη-
γική μας και τα μέτρα που ισχύουν σε 
κάθε περίπτωση». 
Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για πιθανά 
πισωγυρίσματα 
Υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε την πολυ-
τέλεια για πιθανά πισωγυρίσματα» και 
ότι «η  περίοδος αυτή είναι κομβικής ση-
μασίας μέχρι την επόμενη φάση». 
Πρόσθεσε ακόμα ότι «η επόμενη φάση 
θα είναι καθοριστική για τη μεθεπόμενη», 
τονίζοντας πως «όλα τα βήματα χρει-
άζονται ορθό προγραμματισμό και συ-
στηματική εποπτεία από πλευράς Πολι-
τείας, ώστε να είναι αποτελεσματικά και 
να μας επιτρέψουν να νιώσουμε ασφα-
λείς και σίγουροι ότι αντιδράσαμε σω-
στά». 
Ομαλά οι πρώτες μέρες χαλάρωσης 
των μέτρων 
Αναφορικά για τις πρώτες ημέρες χαλά-
ρωσης των μέτρων, ο κ. Ιωάννου είπε 
πως κύλησε σε γενικές γραμμές ομαλά, 
σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε. 
Σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις που επα-
ναλειτούργησαν στην πλειοψηφία τους 
συμμορφώθηκαν και εφάρμοσαν τα μέ-
τρα προφύλαξης και υγιεινής, προσθέ-
τοντας ότι «κάποια μικρά προβλήματα 
καταγράφηκαν σε κάποια εργοτάξια, 
ωστόσο, δεν ήταν θέμα ανυπακοής, 
αλλά ελλιπούς ενημέρωσης που είχαν».

Συγκλονισμένη η Λάρνακα 

απο τον θάνατο 21χρονης την 

οποία πυροβόλησε στο κεφάλι 

ο 23χρονος αδερφός της, 

μπροστά στα μάτια της μητέ-

ρας τους. 

Ο 23χρονος συνελήφθη για το 

αδίκημα της ανθρωποκτονίας 

και εντός της ημέρας θα οδη-

γηθεί ενώπιον του Επαρχια-

κού Δικαστηρίου για έκδοση 

διατάγματος κράτησης. 

O ύποπτος ισχυρίστηκε ότι 

στη προσπάθεια του να καθα-

ρίσει το στρατιωτικό του τυφέ-

κιο τύπου G3, μετά από 

άσκηση της Εθνικής Φρουράς, 

αυτό εκπυρσοκρότησε, με 

αποτέλεσμα η σφαίρα να πλή-

ξει την 21χρονη θανάσιμα στο 

κεφάλι. 

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος 

ισχυρισμός διερευνάται, κα-

θώς οι ασκήσεις της Εθνικής 

Φρουράς έχουν ανασταλεί μέ-

χρι την 31η Μαΐου. 

Το G3 παραλήφθηκε από την 

Αστυνομία και θα περάσει από 

όλους τους απαραίτητους 

ελέγχους της Υπηρεσίας 

Εγκληματολογικών Ερευνών. 

Μιλώντας ενώπιον δημοσιο-

γράφων ο φερόμενος ως αρ-

ραβωνιαστικός της άτυχης 

21χρονης, ανέφερε μεταξύ άλ-

λων ότι η νεαρή σήμερα είχε 

γενέθλια και σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς του ήταν δύο μη-

νών έγκυος. 

Από το σπίτι του υπόπτου πα-

ραλήφθηκε όλος ο στρατιωτι-

κός εξοπλισμός του, μεταξύ 

των οποίων και ένα σακούλι 

νάιλον σφραγισμένο που πε-

ριέχει 200 σφαίρες. Το σακούλι 

έφερε μία τρύπα στο πάνω μέ-

ρος και στην καταμέτρηση 

που έγινε διαπιστώθηκε ότι 

έλειπαν οκτώ σφαίρες.

23χρονος  σκότωσε 
την 21χρονη αδερφή 

του

                    
      Ειδήσεις σε 2’
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Τουρισμός

ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου για επίσκεψη Μηταράκη - Αθανασίου στη 
Μόρια: Χωρίς προτάσεις, ήρθαν, είδαν και απήλθαν

Προσφυγικό-Μεταναστευτικό

ΣΥΡΙΖΑ για τον κυβερνητικό εμπαιγμό των ανθρώπων του Πολιτισμού

«Χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, 
ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Έδωσαν παράσταση και απο-
χώρησαν» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου αναφορικά με την 
επίσκεψη του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη 
και του βουλευτή Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου 
στο ΚΥΤ της Μόριας την περασμένη Δευτέρα. 
Επίσης ασκεί κριτική στα πεπραγμένα της επίσκεψης και 
κυρίως στο γεγονός ότι ο Ν.Μηταράκης, δεν έκανε καμία 
απολύτως αναφορά, στην ανάγκη αποσυμφόρησης της 
Λέσβου αλλά και ούτε στις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών 
αγροτεμαχιών στην περιοχή γύρω από το ΚΥΤ. Παράλ-
ληλα ο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει ότι το ΚΥΤ Μόριας δημιουργήθηκε 
επί κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά και εγκαινιάστηκε επί 
Υπουργίας Νίκου Δένδια. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Λέσβου: 
«Ο κύριος Μηταράκης, δεν έδειξε να προβληματίζεται κα-
θόλου για τους 20.000 πρόσφυγες του καταυλισμού. Αντί-
θετα καυχήθηκε ότι «η πολιτεία έδωσε μια πολύ μεγάλη 
μάχη» για να προστατέψει τη δημόσια υγεία ντόπιων και 
προσφύγων. 
Όμως όλοι γνωρίζουμε, ότι η πολιτεία και το υπουργείο 

Υγείας ήταν πάντα απόντες από το ΚΥΤ της Μόριας. Ειδικά 
τον τελευταίο ενάμιση μήνα της καραντίνας. Καμία στήριξη 
και καμία συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν 
υπήρξε από τη μεριά της κυβέρνησης. Όλα αφέθηκαν 
στον αυτόματο πιλότο. 
Εάν σήμερα δεν υπάρχει κανένα κρούσμα στη Μόρια, 
αυτό οφείλεται στην αυτοοργάνωση των προσφύγων, στην 
παρουσία των ΜΚΟ, στους λίγους εναπομείναντες εργα-
ζόμενους στο ΚΥΤ, καθώς είχαν λήξει οι περισσότερες 
συμβάσεις και βέβαια στην καλή μας τύχη. 
Ο κύριος υπουργός, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ανά-
γκη αποσυμφόρησης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βού-
ληση της κυβέρνησης, η Μόρια να παραμείνει χώρος 
εγκλωβισμού για χιλιάδες ανθρώπους. Άλλωστε, για να 
μην ξεχνιόμαστε, το ΚΥΤ της Μόριας δημιουργήθηκε επί 
κυβέρνησης Σαμαρά. Ο κύριος Δένδιας το εγκαινίασε! 
Ο κύριος Μηταράκης δεν έκανε καμία νύξη, για τις αποζη-
μιώσεις των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων. Εκείνων που στα 
ελαιοκτήματα τους, έγινε τον τελευταίο καιρό, η επέκταση 
του προσφυγικού καταυλισμού. Θυμίζουμε ότι όταν κυ-
βερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε δοθεί σχετική αποζημίωση. 
Ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, γενικώς και αορίστως 
ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα λάβει και άλλα μέτρα για την 
«αποσυμφόρηση», ουσιαστικά όμως με τις δηλώσεις του, 
επιβεβαίωσε ότι η Μόρια θα παραμείνει τόπος συγκέντρω-
σης χιλιάδων προσφύγων. 
Για τον λόγο αυτό εξήγγειλε και την δημιουργία νέου αστυ-
νομικού τμήματος στην Μόρια. Διευρύνουν τις συνθήκες 
μονιμότητας της παρούσας κατάστασης, χρυσώνοντας το 
χάπι. 
Έτσι λοιπόν, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς προτάσεις, χωρίς 
πρόγραμμα, ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Έδωσαν παρά-
σταση και αποχώρησαν. 
Για τους κατοίκους της Λέσβου και τους πρόσφυγες, η 
επόμενη μέρα θα είναι μια ίδια μέρα».

«Θα είναι ένα πολύ διαφορετικό καλο-
καίρι. Αλλά ελπίζουμε ότι τα χειρότερα 
είναι πίσω μας. Και πάλι, αυτό που κρα-
τάω ως κληρονομιά αυτής της κρίσης εί-
ναι το αίσθημα συλλογικής επιτυχίας. 
Και τολμώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη 
υπερηφάνεια. Οι Έλληνες δεν έχουν νιώ-
σει υπερήφανοι εδώ και πολύ καιρό» τό-
νισε σε συνέντευξή του, ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Αναφερόμενος στις προοπτικές της του-
ριστικής περιόδου, ο πρωθυπουργός 
είπε: «Στο καλύτερο σενάριο η Ελλάδα 
θα ανοίξει για την τουριστική δραστηριό-
τητα από την 1η Ιουλίου και εργαζόμαστε 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, 
προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Αλλά σχετί-
ζεται ασφαλώς και με τις αεροπορικές 
εταιρείες, καθώς οι περισσότεροι άνθρω-
ποι έρχονται αεροπορικώς στην Ελλάδα. 
Και σχετίζεται επίσης με πολύ αυστηρά 
και εφαρμόσιμα πρωτόκολλα». 

Συνομιλώντας με τον απεσταλμένο του 
δικτύου στην Αθήνα, η παρουσιάστρια 
του προγράμματος Τζούλια Τσάτερλέϊ 
σημείωσε ότι «τα γρήγορα μέτρα για το 
lockdown που έλαβε η κυβέρνηση έσω-
σαν ζωές», προσθέτοντας: «το μήνυμα 
είναι επίσης ότι η Ελλάδα θα είναι έτοιμη 
για την περίοδο των καλοκαιρινών δια-
κοπών».  
«Ο νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας 
δεν είναι λαϊκιστής, όπως ο προηγούμε-
νος, είναι πραγματιστής και στο στοιχείο 
αυτό αποδίδει τη δική του επιτυχία και 
την επιτυχία της χώρας στη διαχείριση 
του COVID-19 μέχρι τώρα. Στο γεγονός 
ότι έλαβαν μέτρα για το lockdown πριν 
καν καταγραφούν θάνατοι στη χώρα», 
ανέφερε ο δημοσιογράφος, σημει-
ώνοντας ότι οι συνολικές ανθρώπινες 
απώλειες στην Ελλάδα είναι μικρότερες 
από αυτές που καταγράφονται σε άλλες 
χώρες στη διάρκεια μιας ημέρας. 

Καλύτερο σενάριο, η Ελλάδα να ανοίξει την 
πόρτα στον τουρισμό από την 1η Ιουλίου

Πυρά εναντίον της κυβέρνησης εξαπο-
λύσει με δήλωσή του, ο εκπρόσωπος 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτση, με 
αφορμή τις εξαγγελίες του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου για τον Πολιτισμό: 
«Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρό-
σωπου συνιστούν εμπαιγμό για τους αν-
θρώπους του πολιτισμού. Τα πενιχρά 
μέτρα που ανακοίνωσε αφορούν λίγους 
και αποκλείουν πολλούς. Αποκλείουν χι-
λιάδες εργαζόμενους, οργανισμούς και 
επιχειρήσεις του πολιτισμού, της δημι-
ουργικής οικονομίας και της καλλιτεχνι-
κής εκπαίδευσης. 
Η κυβέρνηση έρχεται όλο και περισσό-
τερο αντιμέτωπη με τις επιλογές της. 
Στον προϋπολογισμό του 2020 περιέ-
κοψε από τον πολιτισμό 14 εκατομμύρια 
ευρώ (335 έναντι 349 το 2019). Τώρα, 
προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώ-
σεις αναγγέλλοντας “επιπλέον” 15 εκα-
τομμύρια ευρώ. Αυτό για όποιον ξέρει 
αριθμητική δεν συνιστά «αύξηση των 
κονδυλίων για τον πολιτισμό». Αμήχανη 
και υποκριτική στάση φανερώνει. 
Εντέλει, οι σημερινές αποσπασματικές 
αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώ-

που δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο 
από την απεγνωσμένη προσπάθεια του 
κ. Μητσοτάκη να κατευνάσει τη θύελλα 
των αντιδράσεων και το κίνημα #Sup-
portArtWorkers που ξέσπασαν μετά το 
διάγγελμά του. Ένα διάγγελμα από το 
οποίο έλαμψαν δια της απουσίας τους ο 
πολιτισμός και οι άνθρωποί του. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει από την πρώτη 
στιγμή συγκεκριμένο σχέδιο πέντε αξό-
νων για την ουσιαστική στήριξη του πο-
λιτισμού και των ανθρώπων του. Πρό-
ταση που καλύπτει το σύνολο των 
εργαζόμενων του πολιτισμού και συνδέ-
εται με μια ευρύτερη αντίληψη για τη ση-
μασία της πολιτιστικής δημιουργίας στην 
εποχή μας. 
Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει 
να αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως μια 
πολυτέλεια. Την καλούμε κυρίως να κα-
ταλάβει ότι η προστασία των εργαζόμε-
νων – κάθε κλάδου – δεν είναι περιττό 
βάρος. Είναι μέτρο διασφάλισης της κοι-
νωνικής συνοχής και προϋπόθεση για 
την έξοδο της κοινωνίας μας από τη δίνη 
της οικονομικής ύφεσης».
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Στα 3,727,802 ανέρχονται τα 
περιστατικά κορωνοϊού πα-
γκοσμίως, με τους θανάτους 
να φθάνουν τους 258,338. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
worldometer, τα άτομα που 
έχουν αποθεραπευτεί ανέρχο-
νται στα 1,242,347. 
 
Τα ενεργά κρούσματα ανέρ-
χονται αυτή τη στιγμή στα 
2,227,117. Η κατάσταση 
2,177,869 ανθρώπων που 
έχουν προσβληθεί από τον ιό 
(98%) είναι ήπια, ενώ η κατά-
σταση των 49,248 (2%) είναι 
σοβαρή ή κρίσιμη. 
 
Τα περισσότερα κρούσματα 
παγκοσμίως καταγράφουν οι 
ΗΠΑ, όπου οι άνθρωποι που 
έχουν προβληθεί από τον ιό 
ανέρχονται σε 1,237,633. Οι 
νεκροί από τον ιό φθάνουν 
τους 72,271. 
 
Ακολουθούν η Ισπανία με 
250,561 κρούσματα και 
25.613 νεκρούς, η Ιταλία με 
213,013 κρούσματα και 
29.315 νεκρούς, το Ηνωμένο 
Βασίλειο με 194,990 κρού-
σματα και 29,427 νεκρούς, η 
Γαλλία με 170,551 κρούσματα 
και 25,531 νεκρούς και η Γερ-
μανία με 167,007 κρούσματα 
και 6,993 νεκρούς. 

Τα περιστατικά  
κορωνοϊού  

παγκοσμίως

Οικονομική ανάκαμψη και δημογραφία στο 
επίκεντρο συζήτησης Υπουργών Εργασίας ΕΕ 

Οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνι-
κής Πολιτικής της ΕΕ συζήτησαν το σχέ-
διο οικονομικής ανάκαμψης και τις δη-
μογραφικές προκλήσεις που σχετίζονται 
με την πανδημία COVID-19 σε τηλεδιά-
σκεψη που διοργάνωσε χθες Τετάρτη η 
Κροατική Προεδρία. 
Η τηλεδιάσκεψη, υπό την προεδρία του 
Υπουργού Εργασίας και Συντάξεων 
Josip Aladrović και του Υπουργού Δη-
μογραφίας, Οικογένειας, Νεότητας και 
Κοινωνικής Πολιτικής Vesna Bedeković, 
επικεντρώθηκε στις πιθανές στρατηγικές 
οικονομικής ανάκαμψης, με έμφαση στην 
αγορά εργασίας και στα κοινωνικά μέτρα, 
καθώς και στις δημογραφικές προκλή-
σεις. 
Διοργανώθηκε με τη συμμετοχή της Αντι-
προέδρου της Κομισιόν για τη δημοκρα-
τία και τη δημογραφία Dubravka Šuica, 
του Επιτρόπου για την απασχόληση και 
τα κοινωνικά δικαιώματα Nicolas Schmit, 
και τους κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ. 
Οι Υπουργοί παρουσίασαν διαφορετικά 
εθνικά μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί, κα-
θώς και εκείνα που σκοπεύουν να εισα-
γάγουν: προσωρινά προγράμματα βρα-
χυχρόνιας εργασίας και μέτρα 
αναστολής απολύσεων, αναβαλλόμενες 
ή μειωμένες φορολογικές πληρωμές για 

ΜΜΕ, δημόσια εγγυημένα δάνεια σε 
εταιρείες, προσωρινή αναστολή επαγ-
γελματικών φόρων, δανείων και μισθω-
μάτων για τους αυτοαπασχολούμενους 
και υποστήριξη στους εποχιακούς εργα-
ζόμενους στον τουρισμό και τη γεωργία. 
Εν προκειμένω, η Κομισιόν τόνισε ότι εί-
ναι σημαντικό να επιταχυνθεί η διαδικα-
σία και να βρεθεί συμφωνία για το μέσο 
SURE έως την 1η Ιουνίου και ότι ο ρόλος 
των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντι-
κός και απαιτείται κοινή προσέγγιση. 
Όπως έγινε γνωστό, εν αναμονή της 
ολοκλήρωσης της έκθεσης της Κομισιόν 
σχετικά με τον αντίκτυπο της δημογρα-
φικής αλλαγής, οι συμμετέχοντες αντάλ-
λαξαν απόψεις σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των δημογραφικών προ-
κλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη 
μέλη λόγω της πανδημίας COVID-19. 
Σύμφωνα με την Προεδρία, οι υπουργοί 
τόνισαν την ανάγκη εφαρμογής ορθών 
στρατηγικών σε όλα τα επίπεδα διακυ-
βέρνησης προκειμένου να μετριαστεί ο 
αντίκτυπος της πανδημίας στη δημογρα-
φία, ειδικά όταν πρόκειται για τις πιο ευά-
λωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι. Όλα 
τα Κράτη Μέλη πρέπει να συνεργαστούν 
για να καταστήσουν τις περιοχές που 
πλήττονται περισσότερο ελκυστικές για 
τη νεότερη γενιά, αναφέρει η Προεδρία. 
Επιπλέον, τόνισαν ότι δεν επηρεάζονται 
όλοι με τον ίδιο τρόπο και αναγνώρισαν 
ότι είναι σημαντικό να προστατευθεί η 
νεολαία και ως εκ τούτου η Κομισιόν θα 
προτείνει σύντομα Ενημερωμένη Εγ-
γύηση για τη Νεολαία και προετοιμάζει 
την πρωτοβουλία για την Εγγύηση Παι-
διού και κοινά πρότυπα για το ελάχιστο 
εισόδημα.

Επανεκκίνηση στις εμπορικές  
συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ - Βρετανίας

ΗΠΑ και Βρετανία ξεκινήσαν χθες μέσω 
τηλεδιάσκεψης τις εμπορικές τους συνο-
μιλίες μετά την αποχώρηση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου από την ΕΕ και εν μέσω 
παγκόσμιας ύφεσης λόγω της επιδημίας 
του κορωνοϊού. 
Οι συζητήσεις αυτές, οι οποίες αναμένε-
ται να διαρκέσουν αρχικά δύο εβδομά-
δες, θα είναι οι πρώτες σημαντικές εμπο-
ρικές διαπραγματεύσεις της 
Ουάσινγκτον για το 2020 και θα πρα-
γματοποιηθούν την ώρα που η Βρετανία 
προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία 
για την εμπορική της σχέση με την ΕΕ, 
με τη διορία για αυτή για λήγει στο τέλος 
του έτους. 
Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των Ρό-
μπερτ Λάιτχάιζερ δεν έχει κάνει δημόσιες 
δηλώσεις για τις διαπραγματεύσεις αυ-
τές, αφότου δημοσίευσε πριν περισσό-
τερο από ένα χρόνο τους στόχους των 

ΗΠΑ, στους οποίους περιλαμβάνονται 
πλήρης πρόσβαση των αμερικανικών 
αγροτικών προϊόντων στην αγορά της 
Βρετανίας και μειωμένοι δασμοί για τα 
αμερικανικά μεταποιητικά προϊόντα. 
Η γεωργία αναμένεται να είναι ένα από 
τα πιο ακανθώδη ζητήματα των συνομι-
λιών, καθώς το Λονδίνο είναι αντίθετο 
στα γενετικά τροποποιημένα αμερικανικά 
προϊόντα και στη χορήγηση αντιβιοτικών 
στα πουλερικά. Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον έχει δεσμευθεί 
να «κάνει σκληρό παζάρι», ενώ η υπουρ-
γός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρους έχει 
τονίσει ότι η Βρετανία δεν θα ρίξει τα 
στάνταρτ της σε ό,τι αφορά την ασφάλεια 
τροφίμων. 
Επόμενοι γύροι διαπραγματεύσεων θα 
διεξάγονται περίπου κάθε έξι εβδομά-
δες.



Π
ριν 75 

χ ρ ό ν ι α 

στο Βερο-

λίνο, την καρδιά 

του γερμανικού 

φασισμού. 30 

Απριλίου 1945. Ο 

Κόκκινος Στρα-

τός, κάτω από τη 

λαμπρή καθοδή-

γηση του Κομ-

μουνιστικού Κόμματος, με επικεφαλής 

τον Στάλιν, υψώνει την Κόκκινη Ση-

μαία στο Ράιχσταγκ. Το ρολόι έδειχνε 

21 ώρες και 50 λεπτά.  
Λίγες μέρες μετά, και συγκεκριμένα 
στις 9 Μαΐου, η Γερμανία, γονατι-
σμένη από τα συντριπτικά χτυπήματα 
του Κόκκινου Στρατού, υπογράφει την 
άνευ όρων παράδοσή της. 
Οι αντιπρόσωποι της Ανώτατης Γερ-
μανικής Στρατιωτικής  Διοίκησης υπο-
γράφουν το τελικό έγγραφο συνθηκο-
λόγησης μπροστά στην αντίστοιχη 
σοβιετική αντιπροσωπεία, με επικε-
φαλής τον στρατάρχη Ζούκοφ και την 
αντιπροσωπεία των Συμμάχων.  
9 Μαΐου η μέρα της Αντιφασιστικής 
Νίκης των λαών. 
Στις 22 Ιουνίου 1941 η Γερμανία είχε 
εισβάλει στη Σοβιετική Ένωση, πα-
ραβιάζοντας το Γερμανοσοβιετικό 
Σύμφωνο μη Επίθεσης. Επιχείρηση 
Μπαρμπαρόσα. Τα τρία πέμπτα  του 
γερμανικού στρατού, εκατοντάδες με-
ραρχίες είχαν ξαπολυθεί στη Σοβιετική 
Ένωση. Το 1942, ο επικεφαλής του 
γερμανικού  ιμπεριαλισμού, Χίτλερ 
δήλωνε δημόσια ότι στόχος του ήταν 
ο διαμελισμός της Σοβιετικής Ένω-
σης.  
Δώδεκα μέρες μετά τη δόλια επίθεση 
της Γερμανίας, ο Στάλιν στον πρώτο 
ραδιοφωνικό του λόγο είχε προβλέψει 
την ήττα του "φαντασμένου εχθρού". 
Η Ναζιστική Γερμανία, ο γερμανικός 
φασισμός, ο γερμανικός καπιταλισμός 
ιμπεριαλισμός, συνετρίβη στο σοβιε-
τικό έδαφος και κανένας πλαστογρά-
φος δεν θα μπορέσει να σβήσει αυτή 
την ιστορική αλήθεια. 
Περίπατο είχε κάνει η Γερμανία στο 
Δυτικό Μέτωπο. 
Στο Ανατολικό Μέτωπο, σωστά υπο-
λόγισε τον ρωσικό  χειμώνα το  Ανώ-
τατο Γερμανικό Στρατιωτικό Επιτελείο. 
Δεν ήταν ανιστόρητοι οι Γερμανοί επι-
τελάρχες. Καλοκαίρι εξαπέλυσαν την 
επίθεσή τους εναντίον της Σοβιετικής 
Ένωσης.   
Δεν υπολόγισαν τις ικανότητες του 
Κόκκινου Στρατού και τις αστείρευτες 
εφεδρείες του. Δεν μέτρησαν σωστά 
την ισχύ και το βάθος της σοβιετικής 
οικονομίας, την ισχύ και το βάθος του 
σοσιαλιστικού συστήματος. 
Ειρήσθω εν παρόδω, σήμερα οι αντι-
θέσεις και η αδυναμία του  καπιταλι-
σμού να αντιμετωπίσει αποτελεσμα-

τικά την πανδημία του κορωνοϊού, 
αποδεικνύουν ότι ο καπιταλισμός δεν 
είναι παρά ένα οπισθοδρομικό κοινω-
νικό οικονομικό σύστημα. 
Εν πάση περιπτώσει, πίσω στο Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίσω στο 
Ανατολικό Μέτωπο.  
Ανίδεοι δεν ήταν οι Γερμανοί επιτε-
λάρχες. Όμως,πάνω απ' όλα, έπεσαν 
έξω στις εκτιμήσεις τους για τους σο-
βιετικούς ανθρώπους,που, με την κα-
θοδήγηση μιας εξαίρετης πολιτικο-
στρατιωτικής ηγεσίας, 
πραγματοποίησαν κατορθώματα που 
μόνο στους αρχαίους ελληνικούς μύ-
θους συναντά κανείς. 
Απονενοημένη στο διηνεκές,η οποι-
αδήποτε προσπάθεια εξίσωση του 
φασισμού, που δεν παρά η πιο 
ακραία μορφή  του καπιταλισμού 
ιμπεριαλισμού, με τον υπαρκτό σο-
σιαλισμό και τον κομμουνισμό, η εξί-
σωση του Χίτλερ με τον Στάλιν. Απέλ-
πιδες, 
απεγνωσμένες προσπάθειες  στο διη-
νεκές όλες οι ανιστόρητες εξισώσεις.  
Οι λαοί του υφηλίου πάλεψαν ηρωικά 
στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, που, 
με την εισβολή της Γερμανίας στη Σο-
βιετική Ένωση, έλαβε αντιφασιστικό 
αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα. Η Σο-
βιετική Ένωση σήκωσε το μεγαλύτερο 
βάρος. Πάνω από 20 εκατομμύρια 
έδωσαν τη ζωή τους για ν' απαλλαγεί 
η ανθρωπότητα από τη φασιστική πα-
νούκλα.  
Ο κυπριακός λαός, ύστερα από την 
ιστορική απόφαση του ΑΚΕΛ, πήρε 
μαζικά μέρος στο Μεγάλο Αντιφασι-
στικό Πόλεμο των λαών.  
Στην Ελλάδα, το ΚΚΕ που ήταν πα-
ράνομο, πρωτοστάτησε στην από-
κρουση πρώτα της  ιταλικής εισβολής 
και αμέσως μετά  στην αντίσταση στη 
γερμανική εισβολή και κατοχή.  
Το ΚΚΕ η κυρία δύναμη της Εθνικής 
Αντίστασης. Η ψυχή του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
Το Ανατολικό Μέτωπο αποδείχθηκε ο 
τάφος της Γερμανίας. Εκεί αποφασί-
στηκε εν πολλοίς η πορεία του Δεύτε-
ρου Παγκοσμίου Πολέμου και η ήττα 
του άξονα Γερμανίας Ιταλίας και Ια-
πωνίας από τις συμμαχικές δυνάμεις.  
Η Γερμανία δέχθηκε ανεπανόρθωτα 
στρατιωτικά και ηθικά πλήγματα από 
τον Κόκκινο Στρατό στις ιστορικές μά-
χες του Κουρσκ(καλοκαίρι ηττήθηκαν 
τα γερμανικά στρατεύματα!) 
και του Στάλινγκραντ. 
Μετά το Κουρσκ και το Στάλινγκραντ, 
ο Κόκκινος Στρατός περνά στην αντε-
πίθεση. Προελαύνει ακάθεκτος με 
προορισμό το Βερολίνο, την καρδιά 
της Ναζιστικής Γερμανίας, την καρδιά 
του γερμανικού φασισμού.  
Καθ' οδόν συνδυάζει τη δράση του με 
τα αντιστασιακά κινήματα και οργα-
νώσεις των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης, καθοδηγητές των οποίων 
ήταν οι κομμουνιστές, 
και συμβάλλει στην απελευθέρωση 

των σκλαβωμένων λαών. 
Αποφασιστική σημασία για την έκ-
βαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πο-
λέμου είχε η συμμετοχή της παγκό-
σμιας εργατικής τάξης και όλων των 
εργαζομένων,με επικεφαλής τα κομ-
μουνιστικά και εργατικά κόμματα, 
πρωτομάχους και εμψυχωτές στο Με-
γάλο Πατριωτικό Αντιφασιστικό Πό-
λεμο των λαών. 
Η συντριβή του φασισμού απέδειξε 
ότι ο σοσιαλισμός είναι το πιο σίγουρο 
στήριγμα για την υπόθεση της πρα-
γματικής ειρήνης,της διαρκούς ειρή-
νης,της ελευθερίας,της δημοκρατίας 
και της κοινωνικής προόδου.  
Ακόμα,ο σοσιαλισμός δημιούργησε 
ευνοϊκές συνθήκες στην πάλη των 
λαών για κοινωνική απελευθέρωση.  
Δημιουργήθηκε το σοσιαλιστικό στρα-
τόπεδο στην Ανατολική Ευρώπη. Λίγο 
μετά η Νέα Κίνα. Δυνάμωσε 
το εργατικό και το ευρύτερο προοδευ-
τικό δημοκρατικό  κίνημα στις ανεπτυ-
γμένες καπιταλιστικές χώρες της Δύ-
σης. Από τη μια άκρη της γης ίσαμε 
με την άλλη ξεκινήσαν αντιαποικιακοί 
αγώνες Φούντωσε και απλώθηκε πέ-
ραν της ασιατικής ηπείρου η φλόγα 
της ένοπλης αντίστασης των ανυπό-
τακτων ηρωικών λαών της Ινδοκίνας. 
Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία 
των ανθρώπων του πλανήτη ζει σε 
συνθήκες Κοινωνικού Μεσαίωνα. 
Αποτέλεσμα της βασικής αντίθεσης 
του καπιταλισμού, κοινωνική παρα-
γωγή αλλά ατομική ιδιοκτησία τα μέσα 
παραγωγής, οι κρίσεις υπερπαραγω-
γής που φέρνουν οικονομική κρίση 
και ύφεση. Δοκιμάζονται εκατομμύρια 
άνθρωποι. Πεθαίνουν  εκατομμύρια 
άνθρωποι και  αμέτρητοι οι πρόσφυ-
γες από τους πολέμους  που προκα-
λούνται από το  κυνήγι του μεγάλου 
και ως επί το πλείστον παρασιτικού 
κεφαλαίου για μέγιστο κέρδος. Με τον 
τρόπο που αντιμετωπίζει ο καπιταλι-
σμός την πανδημία ξεσκεπάζεται η 
ασπλαχνία και η παλιανθρωπιά του.  
Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη 
μεγάλη αλλαγή, για μια πραγματική 
Αναγέννηση, που θα λύσει και τη βα-
σική αντίθεση, κοινωνική η παρα-
γωγή, ατομική η ιδιοκτησία των μέ-
σων παραγωγής.  
Η συλλογικότητα στην ημερήσια διά-
ταξη. Ο ατομικισμός στον κάλαθο των 
αχρήστων. Είναι όλα έτοιμα. Καθυ-
στερεί η ανάπτυξη και οργάνωση του 
υποκειμενικού παράγοντα. Όμως 
θα'ρθουν μέρες που θα συμβούν αλ-
λαγές που δεν συνέβησαν για δεκαε-
τίες. Πρώτα και κύρια αλλαγές στις 
συνειδήσεις και στην ψυχολογία εκα-
τομμυρίων ανθρώπων. 
Η Αντιφασιστική Νίκη των λαών κλη-
ρονομιά στο οπλοστάσιό μας. Κληρο-
νομιά που φωτίζει άπλετα τους αγώ-
νες μας και ενδυναμώνει την 
εμπιστοσύνη μας στο Αύριο που 
αστραποβολά!
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9 Μαΐου 75 χρόνια από την  
Αντιφασιστική Νίκη των λαών

 Οι Ηρωες,  οι κερδοσκόποι, 
και οι αμπάλατοι  

του 
Βασίλη Κωστή 

Κ
ατά την διάρκεια της όλης αυτής 
κρίσης είδαμε το τι καλύτερο έχει 
να προσφέρει ο άνθρωπος στον 

πλησίον τους. Από τους ιατρούς τις νο-
σοκόμες, εθελοντές, δημοτικούς συμ-
βούλους και πολλούς άλλους οι οποίοι 
έτρεξαν να βοηθήσουν όσο μπορούν 
στην προσφορά οποιασδήποτε βοή-
θειας, στους πληγέντες, ενώ πολλές 
εταιρίες πρόσφεραν και προσφέρουν 
δωρεές ειδών πρώτης ανάγκης. Πολλοί 
που εργάζονται στις ιδιωτικές κλινικές 
οποιασδήποτε φύσεως, άφησαν τις δι-
κές τους δουλειές και έσπευσαν να βοη-
θήσουνε στα νοσοκομεία της περιοχής. 
Είναι όλοι άξιοι  συγχαρητηρίων. 
Το δημαρχείο Enfield εκτός από τις 
£100,000 που έχει, διαθέτει για την 
αγορά τροφίμων και τα οποία τρόφιμα 
που διανέμονται εντελώς δωρεάν ,  έχει 
τώρα οργανώσει συνεργεία για την προ-
παρασκευή ζεστών φαγητών που και 
θα διανέμονται στα σπίτια.   
Αυτά είναι μερικά από τα πολλά παρα-
δείγματα που λαμβάνουν μέρος. Εκτός 
τούτου έχει καλύψει το 80% των επιχει-
ρήσεων στο εν λόγω δημαρχείο  δίδο-
ντας οικονομική βοήθεια μέχρι και 
£25,000  
Μέχρι τώρα το ποσό βοήθειας έχει φθά-
σει τα £70,000.000  και δεν είναι σί-
γουρο αν θα τα αποζημίωσει η Κυβέρ-
νηση   
Επιδότησης και πως θα επανέλθει κά-
ποια ομαλότητα.  Ίσως περάσουν χρό-
νια να βρούμε την συνηθισμένη ομαλό-
τητα της καθημερινής ζωής,  και 
πιθανόν να αλλάξει για καλά ο τρόπος 
ζωής μας, από αυτό που μέχρι σήμερα  
ήμασταν συνηθισμένοι. 
  Δεν είναι καιροί για κερδοσκοπίες  
Πολλά είναι τα παράπονα που λαμβά-
νουν  τα δημαρχεία  η μέσον τηλεφώνου 
ή email για καταστήματα που υπερτι-
μούν τα προϊόντα με αφάνταστα πολύ 
υψηλές τιμές ενώ άλλοι δεν τοποθετούν 
τις τιμές για κάθε αντικείμενο. Ας ξε-
χνούν ότι το πελάτη που ίσως να νομί-
ζουν ότι ξεγελούν είναι ό πελάτης που  
τους κράτησε ανοιχτούς μέχρι σήμερα 
και θα τους κρατήσει και στο μέλλον εάν 
οι ίδιοι οι καταστηματάρχες δείξουν κά-
ποια κατανόηση.  
Άλλα καταστήματα παράνομα μένουν 
ανοικτά μέχρι και αργά επί 24/7 βάσεως  
και επιτρέπουν  ένα μεγάλο αριθμό ατό-
μων να είναι μέσα στο κατάστημα χωρίς 
την οδηγία να κρατούν τουλάχιστον 
δυόμισι μέτρα απόσταση.  
  Έλλειψη πειθαρχίας  και λογικής  
Στα σοβαρά με τέτοια έλλειψη πειθαρ-
χίας  ουδέποτε θα τα καταφέρουμε να 
νικήσουμε αυτό το κακό αφού όλοι αυτοί 
όχι μόνο βάζουν τον εαυτό τους σε κίν-
δυνο αλλά και τους  άλλους.  Διερωτώ-
μαι λοιπόν, πότε τελικά θα συμμορφω-
θούν μερικοί και αν τελικά 
συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς κάνουν.  
Για αυτό τον λόγο και μόνο είναι ακόμη 
πολύ επικίνδυνο έστω και να κυκλοφο-
ρούμε για λίγο αφού κυκλοφορούν 
ακόμη αυτοί οι ανεύθυνοί την στιγμή 
που και μερικοί καταστηματάρχες αγνο-
ούν εντελώς τις οδηγίες που δόθηκαν  
και δεν είναι μία η δυο φορές που τους 
τα έχουν τονίσει οι αρμόδιοι από την 
ημέρα που άρχισαν τα νέα μέτρα να 
ισχύουν. Οι υπεραγορές δυστυχώς άρ-
γησαν και αυτές να λάβουν τα μέτρα 
τους και για μένα δεν ήταν καθόλου πα-
ράξενο αφού όλοι είναι προσηλωμένοι 
στο κέρδος και όχι στην ασφάλεια του 
πελάτη.   
Εάν συνεχίσουν έτσι,τότε θα αναγκα-
στούν οι αρχές να επιβάλλουν πρόστιμο  
και ίσως κλείσιμο επ΄ αόριστο, πράγμα 
που δεν θέλουν να εφαρμόσουν,  αλλά 
όπως μου τόνισε ανώτατος κυβερνητι-
κός λειτουργός  “ έχουμε εξασκήσει  αρ-
κετή υπομονή μέχρι σήμερα, αλλά  φθά-
σαμε στο σημείο που ΄δεν μας έχει 
μείνει άλλη εκλογή αλλά να λάβουμε  
ποιο αυστηρά μέτρα για το καλό όλων”. 
Όσο περνά ο καιρός και ακόμη δεν έχει 

φανεί κανένα ση-
μείο προόδου 
όπου επί  καθη-
μερινής βάσεως, 
ο αριθμός θανά-
των μένει  ο ίδιος  
και πολλοί πι-
στεύουν ότι η Κυ-
βέρνηση δεν πα-
ρέχει τον σωστό 
αριθμό αφού πι-
στεύουν πως είναι αρκετά ποιό μεγάλος 
από αυτό που μας λένε.  Χεριάζετε με-
γάλη προσοχή και αμεροληψία  
Ανάφερα ποιο πάνω ότι ο τρόπος ζωής 
ίσως να αλλάξει για πάντα.  Ακόμη 
βλέπω κόσμο να ξεσκονίζει τα χαλιά  
είτε  της κρεβατοκάμαρας είτε του σα-
λονιού στον μπροστινό κήπο ‘όπου η 
σκόνη ίσως να είναι μολυσμένη και να 
περνά ο κόσμος εκεί από κοντά ή ακόμη 
και μικρά παιδιά.   Άλλοι ξεσκονίζουν 
από τα μπαλκόνια σπιτιών ή πολυκα-
τοικιών  όπου η σκόνη και τα μικρόβια 
ταξιδεύουν ποιο μακριά. Ακόμη και τα 
πλαστικά χαλάκια των αυτοκινήτων. 
Αυτή  όλη η  συνήθεια πρέπει να στα-
ματήσει αμέσως. Χρησιμοποιούμε  σε 
όλες τις περιπτώσεις την ηλεκτρική   
vacuum.  Ο στόχος μας είναι και πρέπει 
να παραμένει στο να σώσουμε ζωές να 
νικήσουμε τον COVID-19 και να μην βά-
ζουμε ζωές σε κίνδυνο  με απερισκε-
ψίες. Υπάρχουν και πολλές άλλες πα-
γίδες  που δεν τις γνωρίζουμε ακόμη.  
 Έλλειψη  λογικής  και συγκέντρω-
σης σα καθήκοντα αρχηγών   
Η δικαιολογία ότι ο COVID-19 είναι κάτι 
το καινούριο,  χρησιμοποιείτε στις πε-
ριπτώσεις που οι αρχηγοί χωρών απέ-
τυχαν να πάρουν τα αρμόδια μέτρα. Οι  
αρχηγοί χωρών που πέτυχαν  να  νική-
σουν έγκαιρα τον ιό και να λάβουν τα 
απαιτούμενα μέτρα τους με απώλεια 
μόνο λίγων ζωών, ίσως να ήταν ποιο 
έξυπνοι ίσως όχι. Η διαφορά είναι στο 
γεγονός ότι ήταν προσηλωμένοι στο κα-
θήκον τους να υπερασπίσουν τις ζωές 
και την υγεία του λαού .    
Όχι όμως με ποιαν χώρα θα διεξάγουμε 
εμπόριο εκτός από την Ευρώπη όταν 
βάζεις το BREXIT υπεράνω άλλων, 
ιδού τα αποτελέσματα.  
Πώς να περιγράψει κανείς την Κυβέρ-
νηση και συμπεριφορά   Johnson.  
Πώς να περιγράψει κανείς μία Κυβέρ-
νηση  που μας έλεγε ότι πλένουμε τα 
χέρια μας τόσο χρόνο όσο παίρνει να 
τραγουδήσεις δύο φορές το “Happy 
Birthday to You……”  Δεν μας είπα 
πόσο γρήγορα  η αργά να τα τραγου-
δούμε. Δεν μπορούσαν  να αναφέρουν 
20 δευτερόλεπτα.  Πώς να ονομάσεις 
μία Κυβέρνηση  που ήταν με την ιδέα 
ότι το να πλένουμε τα χέρια μας συχνά 
όλα θα πήγαιναν καλά. Τι φράση να 
βρει κανείς να δώσει σε αυτή τη κυβέρ-
νηση που αργοπορούσε και στο τέλος 
έφερε  μετά από τόσες καθυστερήσεις 
στολές από την Τουρκία την στιγμή που 
υπήρχαν άφθονες στην Ευρώπη και 
τους είχε προσφέρει Ευρώπη, αλλά αυ-
τός δεν τις δέχθηκε.  
Πώς να ονομάσουμε μία κυβέρνηση 
που δεν έδινε και ακόμη δεν δίνει σωστό 
αριθμό θανάτων και άφησε έξω τους 
θανάτους στα γηροκομεία.  Μήπως αυ-
τοί δεν ήτα άτομα που εργάσθηκαν για 
χρόνια για αυτή την χώρα. Τι λέξη να 
βρει κανείς να χαρακτηρίσει κάποιος μία 
κυβέρνηση, χωρίς διαφάνεια και ειλικρί-
νεια έναντι του πολίτη που όλο και προ-
σπαθεί να ξεγελάσει με κάθε τρόπο τον 
λαό της χώρας.  
Τι στα αλήθεια εντύπωση, δίνει ένας 
Πρωθυπουργός που αγνοεί την γνώμη  
των Ευρωπαϊκών χωρών  και  ζητά την 
γνώμη ενός ελεεινού Trump που έχει 
οδήγηση την χώρα του σε βιβλική κα-
ταστροφή. Λένε “πες μου τον φίλο σου 
να σου πω ποιος είσαι.”!  Ο κάθε ένας 
έχει δικαίωμα να κάνει την δική του εκτί-
μηση για τον Πρωθυπουργό Johnson. 
Μήπως εσύ δεν την έχεις κάνεις  ακόμη.

του  
Γιώργου Α.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Το καλύτερό μου!

  Της Έλισσας Ξενοφώντος 
 
Μακάρι να υπήρχε μια έξοδος κιν-
δύνου! Η πανδημία μου έχει κλέ-
ψει το καλύτερό μου!  
Οι σκέψεις ταξιδεύουν ακριβώς 
εκεί πού θα ήταν μάταια να το 
εντοπίσεις. Πέντε εβδομάδες  

κατ΄οίκον περιορισμό.  Μετράς τις φορές που 
έκανες μια μικρή απόδραση. Τρεις στο σύνολό 
τους. Πέντε εβδομάδες ηθελημένος ή αθέλητος 
αποκλεισμός. Τι σημασία έχει; Δύσκολες εβδο-
μάδες, εβδομάδες περισυλλογής. Κάτι τελικά 
βγήκε κι απ΄αυτό.  
Σκέφτεσαι ότι τα έχεις κάνει όλα τελικά. Αλλαγές 
στα δωμάτια, συγυρίσματα, ξεσκονίσματα, μαγει-
ρέματα, συμπληρώματα...ΟΛΑ! Κι εκεί που και 
οι σκέψεις γίνονται μονότονες και βαρετές σκέ-
φτεσαι τι ακριβώς έχεις αποθυμήσει; ΟΛΑ; 
Το τι είναι πολύτιμο για τον καθένα είναι μεγάλη 
η διαδρομή να το προσδιορίσει. Είναι ένα ξεχω-
ριστό, μοναδικό, αναντικατάστατο.  Σκέφτεσαι 
ξανά και ξανά. Τι ξεχωριστό έχει στερηθείς αυτές 
τις εβδομάδες που θα το περίγραφες ως  το κα-
λύτερό σου; Φυσικά, για τον καθένα μπορεί να 
είναι πολλά τα καλύτερά του… 
Αρχίζοντας από έννοιες θα έλεγες… Για τον φυ-
λακισμένο η ελευθερία, για τον διψασμένο το 
νερό, για τον άνεργο η εργασία, για τον αδικημένο 
η δικαιοσύνη, για τον πεινασμένο το ψωμί, για 
τον πονεμένο η χαρά, για τον γονιό το παιδί, για 
το παιδί το παιχνίδι… για τον άρρωστο η υγεία 
και για τον δάσκαλο ο μαθητής! 
Θα σταματήσεις εδώ και θα αναφερθείς στα πιο 
υλιστικά! Ας πούμε ένας καφές, από την αγαπη-
μένη σου αλυσίδα καφεκοπτίου. Ένα φραπου-
τσίνο με κρέμα, διπλοκτυπημένο αν είναι δυνατό! 
Νοσταλγείς μια γεύση, μια γουλιά στο στόμα; Μια 
μικρή σταγόνα καφέ; Και όμως… ναι!  
Μπορεί να είναι… ένα κινέζικο φαγητό. Όχι, ας 
το αφήσουμε καλύτερα αυτό! Ένα ελληνικό σου-
βλάκι; Ελληνικό σουβλάκι ακούγεται τέλεια επι-
λογή. Να γευτείς το χοιρινό, τη ρίγανη , το τζατζίκι, 
την πίτα και ακόμη το λάδι στην επιφάνεια της.  
Μπορεί όμως να είναι και κάτι άλλο. Να σπάσεις 

την πόρτα  και να αποδράσεις σε ένα άλλο κόσμο. 
Σε ένα άλλο πλανήτη που θα μπορείς να φεύγεις 
από την απομόνωση την οποία ζεις εδώ και πέντε 
εβδομάδες.  Ποιος πραγματικά σε τέτοιες στιγμές 
μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι το καλύτερό του 
αλλουνού;  
Δεν είσαι θιασώτης να κοιτάς από ψηλά το γίγνε-
σθαι απλά ένα θύμα της πανδημίας όπως όλοι. 
Πολύς ο χρόνος θλίψης, αγωνίας, εγκλεισμού. 
Και το μονοπάτι στο τέλος του τούνελ δεν φαίνεται 
να το έχει φωτίσει ακόμη το φως. Η επαναξιολό-
γηση μπορεί να βοηθήσει να βρεις τη δύναμη για 
να φτιάξεις ο ίδιος το μονοπάτι που θα σε βγάλει 
από το αδιέξοδο. Καλά είσαι να λες. Άδικα γκρι-
νιάζεις στο καταφύγιό σου αφού έχεις τα απαραί-
τητα, τους δικούς σου και αγαπημένους δίπλα 
σου, καλά ασφαλισμένους. Είναι η ώρα της πε-
ρισυλλογής και της επαναξιολόγησης. Είναι η στι-
γμή για να ξανασκεφτείς ποιο είναι το καλύτερό 
σου, το πολύτιμό σου που σου έκλεψε η πανδη-
μία.  
Τελικά εσύ που ζεις και αναπνέεις σήμερα είσαι 
ο τυχερός της παρέας. Ζεις κι αφού ζεις δεν έχεις 
κάτι ακριβότερο από αυτό. Η αξιοπρέπειά σου, η 
εργατικότητά σου, η αλληλεγγύη σου, η τιμιότητά 
σου, η καλοσύνη σου, το ήθος σου, ο κοινωνικός 
σου ρόλος είναι εκεί. Μπορεί να βρίσκονται  κάτω 
από χειμερινή νάρκη αλλά είναι εκεί. Τίποτα τελικά 
δεν σου πήρε η πανδημία. Απλά σε έκανε πιο 
ώριμο, δυνατό, σωστό, φιλοσοφημένο. Η Ιθάκη 
θα σε περιμένει να την φτάσεις και να την επι-
σκεφτείς. Οι Λαιστρυγόνες και οι Κύκλωπες κα-
ραδοκούν αλλά και σου προσφέρουν μοναδικές 
και ανεπανάληπτες εμπειρίες. Πώς στα αλήθεια 
θα νοιώθαμε χαρούμενοι αν δεν είχαμε νοιώσει 
τη λύπη; Πώς θα νοιώθαμε πεινασμένοι αν δεν 
πεινάσει;  

 Και μετά από χρόνια θα λες στα εγγόνια σου: 

«Έζησα τον καιρό της πανδημίας, το 2020 κι επέ-

ζησα». Και θα ρωτούν τα εγγόνια σου: «Πώς τα 

κατάφερες παππού;»  Κι εσύ τότε με μάτια βουρ-

κωμένα θα πεις «Ήταν Άνοιξη γλυκιά μου. Και 

την Άνοιξη πάντα γίνονται θαύματα. Την Άνοιξη 

αν δεν την βρεις την φτιάχνεις είπε και ο Ελύτης. 

Κι εγώ με την γιαγιά σου την φτιάξαμε! Η Άνοιξη 

έχει αυτό το κάτι που μας συνεπαίρνει όλους… 

Που μας φτιάχνει την διάθεση. Και εμείς έτσι κά-

ναμε. Φτιάξαμε τη διάθεση μας γιατί πήραμε δύ-

ναμη από τα τριαντάφυλλα του κήπου, από τις 

τουλίπες και τα ματσικόριδα που άνθισαν από 

μόνα τους κόντρα στον καιρό αυτήν την Άνοιξη 

του κορωνοϊού. Η γιαγιά σου και εγώ, είχαμε πει:  

‘Την Άνοιξη αν δεν την βρεις, την φτιάχνεις’. Κι 

έτσι κάναμε! Την φτιάξαμε». 

 Ας υποδεχθούμε λοιπόν την εποχή του χρόνου 

για την οποία έχουν χυθεί τόνοι μελάνης με λόγια 

σπουδαίων ανθρώπων αλλά και με τον ανεπα-

νάληπτο Βιβάλντι μέσα από τις πανέμορφες μου-

σικές δημιουργίας του.  

Η Άνοιξη είναι μια φυσική απόλαυση, η ιδέα της 

αθανασίας. Μένοντας στο καλύβι σου, αυτή την 

Άνοιξη, δεν υπάρχει τίποτα και υπάρχουν όλα.  

Η μέρα που ο Θεός δημιούργησε την ελπίδα ήταν 

πιθανότατα η ίδια μέρα που δημιούργησε την 

Άνοιξη. 

Και τώρα είναι Άνοιξη και όλα είναι όμορφα και 

ακριβώς γι΄αυτό ίσως θα πρέπει να σκεφτείς ξανά 

άνθρωπε ποιο είναι το καλύτερό  σου, το πολύ-

τιμό σου! Οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει. Θα 

πρέπει να έχουν αλλάξει…

Τα Άνθη της Επανάστασης 
Της Τζωρτζίνας Κουρουσιακλή 
Οι σάλπιγγες της επανάστασης 
ηχούν. Το αίμα εκείνων που επα-
ναστατούν όμως πνίγεται και ξε-
χνιέται από ευωδιές της άνοιξης. 
Οι ματωμένες παπαρούνες θερι-
εύουν στους λόφους και απερίσκε-
πτοι τις κόβουν για να φτιάξουν το 

στεφάνι και να πιάσουν τον Μάη. Ποιος να τους 
ρίξει φταίξιμο όμως… Αδαείς και μαλθακοί. Έτσι 
γεννήθηκαν και έτσι θα είναι μέχρι να πεθάνουν. 
Και εσύ που ήξερες και θυμόσουν ακόμα τι πρα-
γματικά είναι ο Μάης τι έκανες; Βγήκες και εσύ 
στα χωράφια σαν εγκλωβισμένος μικροαστός να 
μαζέψεις λουλούδια. Τα λουλούδια είναι η Χαρά 
της ζωής. Η ομορφιά από όλες τις εποχές. Τα χρώ-
ματα του ουράνιου τόξου που φυτρώνουν πάνω 
στα βουνά και μετά μαραίνονται στο διάβα του 
χρόνου που ρίχνει πάνω τους παγωμένο χιόνι και 
τα καίει. Υπάρχουν όμως τα λουλούδια που δεν 
καίγονται ποτέ. Είναι φλογερά και βρίσκονται μέσα 
στην ιερή καρδιά σου. Δική σου ευθύνη είναι αν 
θα τα αφήσεις να μαραθούν. Αυτά τα λουλούδια 
δεν ξεριζώνονται. Είναι ιδέες που δημιουργούν 
έναν ολάκερο κόσμο γεμάτο Άνοιξη και Ελπίδα. 
Εσύ δεν έζησες δύσκολα. Εσύ ζεις τώρα εν μέσω 
πανδημίας. Κάτι που θα θυμάσαι για πολλά χρό-
νια. Η πανδημία και η αρρώστια που πνίγει τα 
άνθη μέσα στη μελαγχολία. Ω εσύ όμως, δεν πρέ-

πει να μελαγχολείς! Ω εσύ άνθρωπε της Άνοιξης 
και της Ελπίδας. Μια ανοιξιάτικη επανάσταση σου 
αναζωπυρώνει το ηθικό. Δεν πτοείσαι από το 
πρώιμο χιόνι. Κάθε φορά που οι μυρωδιές από 
τις αμυγδαλιές θα φτάνουν στα ρουθούνια σου, 
βγάλε τη μάσκα και ανέπνευσε. Ανέπνευσε και 
θυμήσου εκείνους… Εκείνους που αγωνίστηκαν 
για εσένα. Μη λησμονάς τα άνθη της επανάστα-
σης. Μη λησμονάς αυτό που είσαι. Η ομορφιά η 
αληθινή εκεί βρίσκεται και δεν πρέπει να τη χάσεις. 
Μείνε δυνατός και συνέχισε. Προχώρα ώστε να 
φτάσεις στην κορυφή του λόφου με τις παπαρού-
νες. Κυλίσου ανάμεσά τους και νιώσε το αίμα 
όσων έπεσαν. Έπεσαν για εσένα. Γίνε ένα με αυ-
τούς, ένας, o ίδιος άνθρωπος. Ο εργάτης, ο αγρό-
της. Και αυτοί αγαπούν την άνοιξη. Οι απλοί και 
καθημερινοί άνθρωποι που αλλάζουν τον κόσμο 
τούτο. Παλεύουν και η μυρωδιά του ιδρώτα τους 
αναμειγνύεται με τα ευωδιαστά λιβάδια του Μάη. 
Ο Μάης είναι ο μήνας που έγιναν πολλά. Σηματο-
δοτεί τόσα πολλά. Μην αψηφάς τα όσα συνέβη-
σαν. Και εσύ θα τα καταφέρεις, να είσαι σίγουρος. 
Και για να μην σταθώ εγώ ως αυστηρός κριτής, 
αφού δεν θα κατέβεις με το κόκκινο λάβαρο στους 
δρόμους. Τρέξε εκεί όπου μπορείς ονειροπόλε και 
ρομαντικέ. Φτιάξε ένα στεφάνι προς τιμήν τους. 
Το στεφάνι με τα άνθη της επανάστασης.
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Συνέντευξη με τον Χουάν Κάρλο Μάρσαν

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟ ΜΑΡ-
ΣΑΝ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑ-
ΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ 

1. Γνωρίζουμε πολλά για τον αποκλεισμό που 

επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Κούβα. Μπορείς να 

μας πεις μερικές από τις επιπτώσεις του απο-

κλεισμού στην τρέχουσα κατάσταση με τον 

κορωνοϊό; 

Εδώ και 60 χρόνια η Κούβα υποφέρει από ένα 

οικονομικό, εμπoρικό και χρηματοπιστωτικό απο-

κλεισμό που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ, ο οποίος 

κατηγοριοποιείται ως εγκληματική πολιτική γενο-

κτονίας, διότι ο εκφρασμένος του στόχος είναι να 

προκαλέσει πόνο και ελλείψεις στο λαό μας. Ο 

αποκλεισμός αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την 

ανάπτυξη της χώρας μας, και προκαλεί επιπτώ-

σεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας. 

Την ώρα που και η Κούβα επηρεάζεται από την 

πανδημία του COVID-19,  οι περιορισμοί που 

επιβάλει ο αποκλεισμός δεν επιτρέπουν την εί-

σοδο στη χώρα αναγκαίων προϊόντων.  Ένα τέ-

τοιο παράδειγμα είχαμε στα τέλη Μαρτίου όταν 

μια εταιρεία των ΗΠΑ αρνήθηκε να μεταφέρει στη 

χώρα δωρεά σε αναλώσιμα τα οποία η κινέζικη 

εταιρεία Αλιμπαμπά προόριζε για την Κούβα για 

αντιμετώπιση αυτής της απαίσιας ασθένειας. 

Σε αυτό προστίθενται η μόνιμη καταδίωξη των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, οι συνεχείς κι-

νήσεις για παρεμπόδιση της τροφοδοσίας της 

χώρας σε καύσιμα, οι νομικές απαιτήσεις κατά 

εταιρειών τρίτων χωρών ως αποτέλεσμα της πλή-

ρους εφρμογής του νόμου Χελμς-Μπάρτον.   Αυτά 

ως παράδειγμα των πέραν των 100 μέτρων που 

εφαρμόστηκαν το τελευταίο χρόνο από την  πα-

ρούσα κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τη στοχευμένη 

πρόθεση να γονατίσει το λαό μας, κάτι που ποτέ 

δε θα πετύχουν. 

2. Πόσους γιατρούς έχει στείλει η Κούβα σε 

άλλες χώρες αυτό το διάστημα για αντιμετώ-

πιση του COVID-19; Επίσης, πόσοι Κουβανοί 

γιατροί συνολικά βρίσκοναι εκτός Κούβας;  

Υπήρξε παρόμοια κατάσταση στον τομέα της 

υγείας στην αντιμετώπιση της οποίας συνέ-

βαλαν οι Κουβανοί γιατροί; Από πού έρχεται 

αυτή η παράδοση; 

Μέχρι τις 8 Απριλίου, η Κούβα έχει αποστείλει 15 

ιατρικές αποστολές, αποτελούμενες από 593 

επαγγελματίες υγείας, σε 15 χώρες οι οποίες ζή-

τησαν τη βοήθεια μας για αντιμετώπιση του 

COVID-19.  Σε αυτή την προσπάθεια προστίθεται 

η βοήθεια που δίδεται από τους πέραν των 30,000 

κουβανών επαγγελματιών υγείας οι οποίοι σήμερα 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 68 χώρες. 

Από το θρίαμβο της κουβανικής Επανάσασης, 

τα δείγματα αλληλεγγύης και διεθνισμού χαρα-

κτήρισαν τη νεαρή επανάσταση όταν η πρώτη 

διεθνής ιατρική βοήθεια αναχώρησε για τη Χιλή 

το Μάιο του 1960 για να φροντίσουν τα θύματα 

του σεισμού, ο οποίος  προκάλεσε μεγάλες υλικές 

ζημιές και θύματα. 

Το 2005, ο ιστορικός ηγέτης της Κουβανικής Επα-

νάστασης, ο Αρχηγός του Στρατού, ο Κομαντάντε 

Φιντέλ Κάστρο Ρους, δημιούργησε το Διεθνές 

Σώμα Ιατρών Ειδικευμένων σε Καταστάσεις Κα-

ταστροφών και Σοβάρων Επιδημιών «Χένρι Ρίβ».  

Από τότε, 36 Ιατρικές Επείγουσες Μπριγάδες 

πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε 20 χώρες οι 

οποίες πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές, 

όπως ήταν οι σεισμοί στη Χιλή, την Αϊτή, το Νε-

πάλ, τον Ισημερινό και το Μεξικό, ή οι κλιματολο-

γικές επιπτώσεις στην Αϊτή και το Περού. Ή ακόμα 

η αντιμετώπιση του Έμπολα στη Σιέρρα Λεόνε, 

την Γουινέα και τη Λιβερία. 

Η Κούβα δεν παρέλειψε να προσφέρει ιατρική 

βοήθεια  ως αλληλεγγύη και προς άλλους λαούς 

που το χρειάζονται, ανεξάρτητα από ιδεολογικές 

και πολιτικές διαφορές, έχοντας ως ουσιαστικό 

στόχο τη βοήθεια προς άλλους λαούς. 

3. Πώς διαχειρίζεστε τώρα τον ιο στη δική 

σας χώρα; 

Η Κουβανική Επαναστατική κυβέρνηση, από την 

έναρξη της επιδημίας, εφάρμοσε ένα επικοινω-

νιακό πρόγραμμα στοχευμένο να προσφέρει κα-

θημερινή πληροφόρηση για τις κύριες αποφάσεις 

και μέτρα τα οποία σταδιακά εφαρμόζονται, σύμ-

φωνα με την κατάσταση στη χώρα. 

Έχει οργανωθεί μια εκστρατεία προφυλακτικής 

για τα συμπτώματα που προκαλεί ο κορωνοϊός, 

τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να λαμβάνονται για 

να αποτραπεί η εξάπλωση.  Οι φοιτητές ιατρικής 

διεξάγουν την έρευνα σε όλο τον πληθυσμό για 

εντοπισμό κρουσμάτων, δίνοντας έμφαση σε πε-

ριοχές που είναι περισσότερο ευάλωτες. 

Οι διαλέξεις υγιεινής στα εργατικά, φοιτητικά και 

κοινοτικά κέντρα αποτελούν μέρος των μέτρων 

που στοχεύουν στην πρόληψη της ασθένειας και 

αποτροπής εξάπλωσης της. 

Έχουν ετοιμαστεί κέντρα εκκένωσης σε όλη τη 

χώρα για να στεγάσουν τα άτομα που παρου-

σιάζουν συμπτώματα, όπου λαμβάνουν όλη τη 

φροντίδα σε αυτή τη φάση, μέχρι που να καθορι-

στεί ότι είναι θετικό, οπότε και μεταφέρεται σε 

εξειδικευμένη μονάδα υγείας. 

Άλλα μέτρα εφαρμόστηκαν στον τουρκιστικό το-

μέα.  Το Μάρτη η Κούβα βρισκόταν σε ψηλή του-

ριστική περίοδο και χρειάστηκε να εκκενωθούν 

τουρίστες κατά οργανωμένο τρόπο.  Ακόμα και 

τώρα με τα σύνορα κλειστά, όσοι βρίσκονται στη 

χώρα λαμβάνουν σωστή φροντίδα και στήριξη 

υγιεινής. 

 Καθημερινά προτείνονται μέτρα που αντικείμνεο 

την ενίσχυση των βασικών υπηρεσιών, φέρνο-

ντας τις πιο κοντά στο λαό, διανέμοντας κατά 

ελεγχόμενο τρόπο τα τρόφιμα και τα φάρμακα.  

Σε αυτή την περίπλοκη κατάσταση, αντιμετωπί-

ζουμε μια μακρά  περίοδο ανομβρίας η οποία 

μας θέτει και άλλη έκτακτη κατάσταση που πρέπει 

να αντιμετωπιστεί, για να διασφαλίσουμε επάρ-

κεια νερού για όλο τον πληθυσμό, και είναι για 

αυτό που ταυτόχρονα γίνεται έκκληση για εξοικο-

νόμηση αυτού του πολύτιμου υγρού. 

4. Θα θέλαμε να μάθουμε κάποια πράγματα 

για το σύστημα υγείας της Κούβας.  Τι ποσο-

στό του πληθυσμού καλύπτει; Ποιο μέρος του 

κρατικού προϋπλογισμού δαπανείται για την 

υγεία; ΤΙ θα μπορούσε να προσφέρει η Κούβα 

στην ανθρωπότητα και δεν είναι δυνατό λόγω 

του αποκλεισμού; 

Το κουβανικό σύστημα υγείας καλύπτει το 100% 

του πληθυσμού, μέσω ενός προγράμματος βα-

σισμένου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, μέσω 

του οικογενειακού γιατρού. 

Για τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Στήριξη, 

η κουβανική κυβέρνηση διαθέτει το 28% των εξό-

δων της προϋπολογισμένης δραστηριότητας, το 

οποίο διασφαλίζει τις ιατρικές υπηρεσίες στο επί-

πεδο της κοινότητας, τις πολυκλινικές και τα εξει-

δικευμένα ινστιτούτα υγείας. 

Αυτές οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν τη θέληση το 

Κόμματος και της Κυβέρνησης μας, παρά την 

σκλήρυνση του αποκλεισμού και των σκληρών 

μέτρων που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

και τους περιορισμούς πόρων με τα οποία ερχό-

μαστε αντιμέτωποι καθημερινά,να μη μείνει ούτε 

και ένας κουβανός χωρίς να λαμβάνει τις υπηρε-

σίες που χρειάζεται. 

Τα όσα έχουν επιτευχθεί στον τομέα της υγείας 

επιτρέπουν την παρουσίαση εξαιρετικών δεικτών 

όπως παιδικής θνησιμότητας 5.0 ανά χίλιες γεν-

νήσεις, προσδόκιμο ζωής 78,5 έτη, εξάλειψη της 

μετάδοσης του HIV(AIDS)  από μητέρα στο βρέ-

φος, η ανάπτυξη της βιομηχανίας της βιοτεχνο-

λογίας με την έρευνα και παραγωγή θεραπευτι-

κών φαρμάκων, μοναδικών στον κόσμο για τη 

θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου, καθώς 

και άλλου που αποφεύγει τον ακρωτηριασμό κα-

τώτερων άκρων σε άτομα με διαβήτη. 

Η Κούβα έχει στη διάθεση της πολύτιμα φαρμα-

κευτικά σκευάσματα όπως το Cimavax EGF και 

το Nimotuzumab- εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό 

αντίσωμα, τα οποία είναι θεραπευτικά εμβόλια 

ενάντια στον καρκίνο, και το Heberprot-p για τις 

πληγές σε διαβητικά άτομα, που σήμερα δεν βρί-

σκονται στη διάθεση όλων των λαών, λόγω της 

εφαρμογής της πολιτικής του αποκλεισμού που 

περιορίζουν την εγγραφή, εξαγωγές και χρημα-

τοπιστωτικές συναλλαγές. 

5. Παρά τις ψευδείς ειδήσεις και την προπα-

γάνδα, συχνά μαθαίνουμε για τα πολύ μεγάλα 

επιτεύγματα της Κούβας. Στην παιδεία, την 

υγεία, τις δημοκρατικές διαδικασίες και τον πο-

λιτισμό.  Αντίθετα, στις καπιταλιστικές κοινω-

νίες στις οποίες εμείς ζούμε, βλέπουμε πως οι 

πιο πάνω τομείς βρίσκονται υπό συνεχή επί-

θεση.  Πώς επιτυγχάνει πάντοτε ο σοσιαλισμός 

και αποδεικνύεται ανώτερος σε ποιότητα ενώ 

ο καπιταλισμός αποτυγχάνει οικτρά; 

 Η οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Κούβα σή-

μανε μια ριζοσπαστική και βαθιά αλλαγή στις συν-

θήκες ζωής του λαού μας, διασφαλίζοντας τα θε-

μελιώδη δικαιώματα του για ζωή, υγεία,  παιδεία, 

πολιτισμό, ισότητα και κοινωνικές ασφαλίσεις, για 

αγώνα κατά κάθε είδους διάκρισης στη βάση φύ-

λου, φυλής, θρησκευτικής πίστης, ανάμεσα σε 

άλλα.  Οι ασυνήθιστες συνθήκες τις οποίες έχει 

να αντιμετωπίσει η Κούβα τα τελευταία 60 χρόνια, 

υποκείμενη ένα εγκληματικό αποκλεισμό και πο-

λιτική, οικονομική, χρηματοπιστωτική και εμπο-

ρική πολιορκία έχουν επιβάλει την αναζήτηση δη-

μιουργικών τρόπων οργάνωσης του λαού που 

ενθαρρύνουν τη συνειδητή συμμετοχή των πολι-

τών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, γεγονός 

που αποτελεί πολιτικό πλεονέκτημα. 

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε από την Επανά-

σταση στην επιστημονική ανάπτυξη, στην βιομη-

χανία της βιοτεχνολογίας και στην παραγωγή 

φαρμάκων, μαζί με την οικοδόμηση ενός γερού 

συστήματος δημόσιας υγείας,  βασισμένα  στην 

προληπτική ιατρική, τη δημόσια δωρεάν και κα-

θολική κάλυψη αυτής της υπηρεσίας, και η προ-

ετοιμασία εκατοντάδων  χιλιάδων γιατρών, τεχνι-

κών και νοσηλευτών, αποτελούν εγγύηση για τη 

διασφάλιση της υγείας του λαού μας και για να 

προσφέρουμε την αλληλέγγυα  βοήθεια μας σε 

άλλες χώρες που το ζητούν. 

Όλα τα πιο πάνω αποδεικνύονται κατά την αντι-

μετώπιση της πανδημίας του Covid -19, με τον 

τρόπο που συμμετέχουν, γίνονται μέρος και εκ-

φράζουν τις προσπάθειες του Κόμματος, του Κρά-

τους, της Κυβέρνησης και των κοινωνικών και μα-

ζικών οργανώσεων, στην εφαρμογή πρώτα από 

όλα των μέτρων για διατήρηση της υγείας και ζωής 

των προσώπων, θέτωντας όλα τα μέσα, ανθρώ-

πινα και υλικά στη διάθεση αυτού του στόχου. 

Η εμπιστοσύνη του λαού μας στους θεσμούς και 

τους ηγέτες του, λαμβάνεται ως ουσιαστικό στοι-

χείο για προετοιμασία και στήριξη του λαού. Γιατί 

εργάζονται καθημερινά επιμελώς για να διασφα-

λίσουν, μέσα σε αυτές τις περίπλοκες συνθήκες, 

την ευημερία του πληθυσμού, να προστατέψουν 

τα πιο ταπεινά και ευάλωτα τμήματα της κοινω-

νίας και να διατηρήσουν τη ζωτικότητα της οικο-

νομίας. 

6. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Κούβα; 

Ο Κουβανικός λαός είνα πολύ ευγνώμων για τη 

βοήθεια αλληλεγγύης την οποία έχουμε δεχτεί 

όλα αυτά τα χρόνια από πολλές φίλες και φίλους 

από την Κύπρο στον αγώνα ενάντια στο εγκλη-

ματικό και άδικο αποκλεισμό που σκληραίνει υπό 

τη διακυβέρνηση Τράμπ.  Αυξάνουν τις κυρώσεις 

κάθε τύπου, στερώντας από τη χώρα μας ζωτι-

κούς πόρους αναγκαίους για την οικονομία μας.  

Εξαπολύουν βάναυση εκστρατεία ενάντια στην 

ιατρική συνεργασία που παρέχει η χώρα μας. 

Προσπαθούν να καταγγείλουν την Κούβα σε διε-

θνή βήματα.  Όλα αυτά ανάμεσα σε πολλές άλλες 

μορφές επίθεσης και εχθρότητας που απευθύ-

νονται προς τον αποτυχημένο στόχο να ανατρέ-

ψουν την Κουβανική Επανάσταση. 

Σε αυτές τις συνθήκες, καθίσταται ακόμη πιο ση-

μαντικό να αναπτυχθεί διεθνής εκστρατεία κατα-

δίκης του αμερικανικού αποκλεισμού, σεβασμού 

της ανεξαρτησίας και του κυρίαρχου δικαιώματος 

του κουβανικού λαού να επιλέξει τη δική του πο-

ρεία πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ανά-

πτυξης. 

Είναι αναγκαία η καταδίκη κάθε μορφής εξωεδα-

φικής εφαρμογής του αποκλεισμού, που  επιβάλει 

κυρώσεις σε εταιρείες και χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς τρίτων χωρών, και παραβιάζονας 

το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των χωρών.  

Να καταγγέλονται οι απειλές για στρατιωτικές επι-

θέσεις ενάντια στο λαό μας,  απαιτώντας την επι-

στροφή του εδάφους που κατέχουν οι ΗΠΑ κατά 

τρόπο παράνομο στη ναυτική βάση του Γουα-

ντάναμο. 

Ο αποκλεισμός επιδιώκει την απώλεια ανθρωπί-

νων ζωών, καθώς η χώρα μας στερείται του δι-

καιώματος να προμηθευτεί φάρμακα και τεχνο-

λογία τα οποία χρειαζόμαστε για να 

αντιμετωπίσουμε διάφορες ασθένειες.  Επιβάλλει 

περιορισμούς που καθιστούν τη ζωή των κουβα-

νών ακόμη πιο δύσκολη, και αποτελούν τη μεγα-

λύτερη  και πιο κατάφωρη παραβίαση  των δι-

καιωμάτων ενός ολόλκηρου λαού. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι επείγον να τεθεί 

επιτέλους τέρμα στον αποκλεισμό και να απαιτή-

σουμε «Μακριά τα Χέρια από την Κούβα». Το  

χρειάζεται η Κούβα.  Βασιζόμαστε σε εσένα! 

Συνέντευξη: Κεντρικό Συμβούλιο ΕΔΟΝ
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•Αction is the antidote to despair! 

• H δράση είναι το αντίδωτο της απελπισίας! 

Ερμηνεία: 

Με θάρρος να κινούμεθα στην ζωή. 

Να μην μας φοβίζει η αλλαγή!

Λόγια Νηστεμένα

Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Xιλιάδες όνειρα που κτίσαμεν μαζί  

εγώ και εσύ 

σε μια μακρόχρωνη συζυγική ζωή 

πάντα με αγάπη και στοργή.  

Χιλιάδες όνειρα που κτίσαμεν μαζί 

εγώ και εσύ 

με τα παιδιά και αγκόνια που η τύχη μας  

χάρισεν σε τούτην τη ζωή.  

Βλέπουμεν πάντοτε μπροστά 

τον γύρο κόσμον μας με  χαράν 

Μα ήρθε τώρα η ώρα του χωρισμού 

που ο κάθε άνθρωπος θέλει δε θέλει 

δίχως μου και μου. 

Με δάκρυα στα μάτια σε αποχαιρετώ 

μας στην ψυχή μου μέσα ποτέ δεν σε βλέπω. 

Εώς ότου έρθει η μέρα και που εγώ αποχωρώ. 

Ως πότε μισητή επιδημεία
Του Ανδρέα Κωνσταντίνου

Δοξολογώντας τον Αναστάντα 

Κύριο ημών Ιησού Χριστό και 

καρδιακά υπόχρεοι προς τους 

φιλόθεους συμπολίτες μας, που 

αφειδώλευτα ανταποκρίθηκαν 

στην έκκληση της Ιεράς μας Αρ-

χιεπισκοπής προς συνδρομή 

των φιλανθρωπικών της δρά-

σεων κατά τη διάρκεια της παν-

δημίας του κορωνοϊού COVID-

19, θα θέλαμε να 

ενημερώσουμε όλους τους αν-

θρώπους καλής θελήσεως για 

τους μέχρι στιγμής καρπούς αυ-

τής της φιλανθρωπικής προ-

σπάθειας.  

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή διένειμε 

εκατοντάδες πακέτα με τρόφιμα 

μακράς διάρκειας. Επιπροσθέ-

τως, παραδόθηκαν σε δοκιμα-

ζόμενες οικογένειες ειδικά πα-

κέτα με φρούτα, λαχανικά, αυγά 

και γαλακτοκομικά προϊόντα, 

όπως και πολυάριθμα πακέτα 

με μη συνταγογραφούμενα 

φάρμακα, είδη υγιεινής και βρε-

φικές πάνες. Παράλληλα, χορη-

γήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις 

σε φοιτητικούς συλλόγους και 

στο μεγαλύτερο κοινοτικό σχο-

λείο της παροικίας μας. Αποδέ-

κτες της εγκάρδιας αγάπης των 

συνανθρώπων τους, έγιναν και 

οικογένειες σε οικονομική δυ-

σχέρεια, ώστε να ανταπεξέλ-

θουν σε πληρωμές οικιακών λο-

γαριασμών, έκτακτα έξοδα και 

σε κάποιες περιπτώσεις και 

έξοδα κηδειών. 

Σε αυτήν την πρωτόγνωρη παν-

δημία, εκατοντάδες συνάνθρω-

ποί μας βρίσκουν παρηγοριά 

και επιστηριγμό στην Εκκλησία, 

καθώς βιώνουν την τραγική 

απώλεια συγγενών, φίλων και 

γειτόνων, αλλά και διέρχονται 

οικονομική στενωπό. Η έμπρα-

κτη εκδήλωση της χριστιανικής 

αγάπης και φιλανθρωπίας, 

όπως αυτή συγκεφαλαιώνεται 

στην ελάφρυνση του φορτίου 

που ο πλησίον μας επωμίζεται, 

αποτελεί όντως την  πλέον ανα-

γκαία θεραπευτική αγωγή προς 

ίαση των πληγών σώματος και 

ψυχής.  

Είμαστε υπερήφανοι εν Κυρίω 

για την άμεση προσφορά και 

την αλληλεγγύη που επέδειξε ο 

φιλόθεος κλήρος και ο ευσεβής 

λαός της Ιεράς μας Αρχιεπισκο-

πής, χωρίς δισταγμό ανταπο-

κρινόμενος στο ευαγγελικό κά-

λεσμα “θησαυρίζοντες 

θησαυρούς ἐν ουρανῷ, ὅπου 

οὔτε σής οὔτε βρῶσις άφανίζει, 

καί ὅπου κλέπται οὐ διορύσ-

σουσιν οὐδέ κλέπτουσι...”, τρο-

φός και αρωγός “τῶν ἀδελφῶν 

τῶν ἐλαχίστων”, με άλλα λόγια 

όλων εκείνων που διέρχονται 

συνθήκες ανυπόφορες και κα-

ταστάσεις πρωτόφαντες. 

Καταληκτικώς, ευχαριστούμε εκ 

βάθους καρδίας, για μια ακόμη 

φορά τους Καλούς Σαμαρείτες 

της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, 

οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με 

περισσή γενναιοδωρία σε αυτήν 

την πρόσκληση φιλανθρωπίας. 

Αποδίδουμε δε και τον προσή-

κοντα έπαινο σε όλους εκείνους 

οι οποίοι μέσω της προσευχής 

και του ελέους συνεχίζουν να 

αποτελούν φρυκτωρίες χριστια-

νικής αγάπης και αλληλεγγύης 

εντός ενός κόσμου καθημαγμέ-

νου. 

Συνιστά αισιόδοξο και ελπιδο-

φόρο μήνυμα να αντικρίζουμε 

τις ενορίες μας να κινητοποι-

ούνται και να συσσωματώνονται 

φιλανθρώπως και προσευχητι-

κώς σε ομάδες δράσης προς 

συλλογή και διανομή ειδών 

πρώτης ανάγκης. Δοξολογούμε 

τον Τριαδικό Θεό που μας 

έδωσε την ευκαιρία να υπηρε-

τήσουμε τους εμπερίστατους 

αδελφούς μας, όπως εντέλλεται 

ο Κύριός μας. Ο αγώνας δεν 

έχει τελειώσει, αλλά με πίστη, 

προσευχή και θυσιαστική 

αγάπη για τον πλησίον, θα ξε-

περάσουμε την τεράστια αυτή 

πρόκληση των καιρών μας.  

Εκ της Πρωτοσυγκελλίας της  

Ιεράς Αρχιεπισκοπής  

Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
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 Σαν Σήμερα

7 Μαΐου 

1824- Λούντβιχ βαν Μπε-
τόβεν. Η περίφημη 9η Συμ-
φωνία του Μπετόβεν κάνει 
πρεμιέρα στη Βιέννη. 

 8 Μαΐου
 

 
1897- Λήγει με ταπεινωτική 
ήττα των Ελλήνων ο πόλε-
μος με την Τουρκία. Το σχε-
τικό πρωτόκολλο κατάπαυ-
σης του πυρός 
υπογράφεται στο χωριό Τα-
ράτσα της Λαμίας. 

9 Μαΐου 
 

1945- Η Ναζιστική Γερμα-
νία παραδίδεται. Ημέρα της 
Νίκης. 
1956- Μαχητικό συλλαλη-
τήριο υπέρ της Κύπρου 
που διοργανώνεται στην 
Αθήνα, καταλήγει σε συ-
γκρούσεις με την αστυνο-
μία. Τέσσερις διαδηλωτές κι 
ένας αστυνομικός διευθυ-
ντής σκοτώνονται και 265 
άτομα τραυματίζονται, εκ 
των οποίων οι 165 από 
σφαίρες. 

10 Μαΐου 
 

1933- Φοιτητές μέλη του 
Ναζιστικού Κόμματος καίνε 
βιβλία των Μαρξ, Φρόιντ, 
Μπρεχτ και Αϊνστάιν στην 
κεντρική πλατεία του Βερο-
λίνου. Τα χαρακτηρίζουν 

«αντιγερμανικά». 
1956- Μιχαήλ Καραολής - 
Ανδρέας Δημητρίου 
Εκτελούνται από τις βρετα-
νικές αρχές οι αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ Μιχαήλ Καραο-
λής και Ανδρέας Δημητρίου, 
οι οποίοι ανέρχονται στην 
αγχόνη ψάλλοντες τον 
εθνικό ύμνο και ζητωκραυ-
γάζοντες υπέρ της Ενώ-
σεως. 
1905 Γέννηση Μάρκου 
Βαμβακάρη, Έλληνας ρε-
μπέτης. 

11 Μαΐου 
 

330- Το Βυζάντιο μετονομά-
ζεται σε Νέα Ρώμη και γί-
νεται πρωτεύουσα της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας. 
1990- Θάνατος Στράτου 
Διονυσίου, έλληνας λαϊκός 
τραγουδιστής από τη Νι-
γρίτα

Π
ριν 30 χρόνια, στις 11 
Μαΐου, μια φωνή εμβλη-
ματική για το λαϊκό 

πάλκο έσβησε αφήνοντας πίσω 
του ένα κενό δυσαναπλήρωτο. 
Ένα τέταρτο του αιώνα πριν πε-
ρίπου, ο Στράτος Διονυσίου 
έφυγε απρόσμενα το πρωϊνό 
της 11ης Μαΐου 1990 από ρήξη 
ανευρύσματος κοιλιακής αορτής 
σε ηλικία μόλις 55 χρόνων και 
το νυχτερινό κέντρο Στράτος 
στη Φιλελλήνων δεν θα γνώριζε 
ποτέ τις δόξες που σημάδεψαν 
δεκαετίες στην αθηναϊκή νύχτα. 
Έχοντας ζήσει σχεδόν μυθιστο-
ρηματικά, περνώντας από την 
επιτυχία, την αναγνώριση και 
την καταξίωση στις φυλακές και 
τα studio ηχογράφησης με το 
ίδιο στιβαρό πνεύμα στη φωνή 
ο Διονυσίου ήταν ένας εραστής 
της ελληνικής μουσικής και του 
πάλκου και το αντίπαλο δέος 
του Στέλιου Καζαντζίδη. 
Λίγες ώρες πριν φύγει ο Στρά-
τος Διονυσίου διασκέδαζε το 
φανατικό κοινό του ενώ νωρί-
τερα, το ίδιο απόγευμα, ηχογρά-
φησε 9 τραγούδια για τον δίσκο 
Ποιος άλλος που κυκλοφόρησε 
ένα μήνα μετά τον θάνατό του, 
κάνοντας ρεκόρ πωλήσεων. 
Σύμφωνα με τον δημιουργό της 
τελευταίας αυτής δουλειάς, 
Τάκη Μουσαφίρη, το τελευταίο 
τραγούδι που ηχογράφησε 
εκείνη την ημέρα, ήταν το Μη μ’ 
αφήνεις μόνο μου. Εκείνος μας 
άφησε, 26 χρόνια πριν με τον 
θόρυβο που προκαλούν ροκ 
σταρ. 
Τα δημοσιεύματα των εφημερί-
δων έγραψαν πολλά για όσα 
έγιναν στη σουίτα 707 του ξε-
νοδοχείου Χανδρής το βράδυ 
της απώλειας. Όταν μεταφέρ-
θηκε στον Ευαγγελισμό ήταν 
σύμφωνα με τους γιατρούς κλι-
νικά νεκρός. Η επίσημη ανακοί-
νωση του προϊσταμένου της ια-
τροδικαστικής υπηρεσίας 
ανέφερε ότι ο θάνατος του Διο-
νυσίου οφειλόταν σε ρήξη ανευ-
ρίσματος κοιλιακής αορτής. 
Αυτά είναι λίγα από όσα αξίζει 
να θυμάσαι για τον λαϊκό βάρδο 
που ήταν, είναι και θα είναι ένας 
θρύλος του μουσικού πεντα-
γράμμου που κέρδισε την αθα-
νασία με τη βαριά, σαν βράχο, 
φωνή του. 
Ο Στράτος Διονυσίου γεννήθηκε 
στις 8 Νοεμβρίου του 1935 στη 
Νιγρίτα Σερρών. Οι γονείς του 
Αγγελος και Στάσα ήταν πρό-
σφυγες από τη Μικρά Ασία. Ζώ-
ντας μέσα στην ανέχεια των και-
ρών, πάλευε για να επιβιώσει 
και το 1948, μετά την απώλεια 
του πατέρα του αποφασίζει να 
γράψει τη δική του ιστορία. Είχε 
ήδη αφήσει ένα χρόνο νωρίτερα 
το χωριό του για να εγκαταστα-

θεί μόνιμα στους Αμπελόκη-
πους της Θεσσαλονίκης όπου 
και συνάντησε τη σύντροφο και 
γυναίκα της ζωής του, Γεωργία 
Λαβένη. Ήταν μαζί για τριάντα 
πέντε χρόνια και οι απόγονοι 
τους, οι Άγγελος, Τασούλα, Στέ-
λιος και Διαμαντής συνέχισαν τη 
δυναστεία του, ο καθένας με το 
δικό του τρόπο. 
Ήταν πολλά. Ράφτης, μικροπω-
λητής, εργάτης προτού κάνει 
την πρώτη του εμφάνιση στο 
νυχτερινό κέντρο Φαρίντα της 
Θεσσαλονίκης. Με παρότρυνση 
συναδέλφων του κατεβαίνει 
στην πρωτεύουσα ξεκινώντας 
την καριέρα του. Η Καίτη Γκρέυ, 
ήδη μεγάλο όνομα στη νύχτα 
του προτείνει να συνεργαστούν. 
Ήταν μόλις η αρχή. 
Είναι 1959. Ξεκινάει στον 
Αστέρα της Κοκκινιάς, κυκλο-
φορεί τον πρώτο του δίσκο 45 
στροφών και τραγουδάει το Δεν 
είμαι ένοχος των Χρήστου Κο-
λοκοτρώνη και μουσική Σταύ-
ρου Χατζηδάκη. Η βραχνάδα 
του πλέον γίνεται αναγνωρί-
σιμη. Η δισκογραφική Columbia 
του κλείνει αποκλειστικό συμβό-
λαιο συνεργασίας και αυτό ση-
μαίνει πολλά. 
Το 1967 συναντάει τον Άκη Πά-
νου, τραγουδάει τα Γιατί, καλέ 
γειτόνισσα, Ασ’ τη να φύγει, Μια 
γυναίκα και αναρίθμητα άλλα 
κομμάτια που τον καθιερώνουν 
και ο Μίμης Πλέσσας τον επι-
λέγει για να τραγουδήσει το 
Βρέχει Φωτιά Στη Στράτα Μου 
σε στίχους Λευτέρη Παπαδό-
πουλου για την ταινία Ορατότης 
Μηδέν. Ακολουθούν Ο Παλια-
τζής, η Αφιλότιμη και οτιδήποτε 
ακούγεται ακόμη και σήμερα εμ-
μονικά. 
Το σκάνδαλο δεν αργεί να προ-
κύψει στη ζωή του. Το 1973 μια 
άτυχη στιγμή ή μια στημένη πα-
γίδα, φέρνουν τον Στράτο Διο-
νυσίου στις αγροτικές φυλακές 
της Τίρυνθας. Στο αυτοκίνητο 
του βρέθηκε ποσότητα απαγο-
ρευμένων ουσιών. Ωστόσο, ο 
Στράτος Διονυσίου ήταν ο Στρά-
τος μέσα και έξω από τα κά-
γκελα. Για πρώτη φορά στα 
χρονικά επιτρέπεται να γίνει 
ηχογράφηση δίσκου μέσα στο 
κελί. 
Ο Τάκης Φιλιππίδης, ο ηχολή-
πτης που επιμελήθηκε την ιστο-
ρική αυτή ηχογράφηση είπε σε 
συνέντευξη του στον Θάνο Κου-
τσανδρέα στο περιοδικό Λαϊκό 
Τραγούδι αυτά: 
“Ο Διονυσίου ήταν άλλη πάστα 
άνθρωπος. Ήταν μαγκάκι, δεν 
σήκωνε πολλά – πολλά. Αλλά 
φωνάρα ο άνθρωπος. Και όλα 
τα έγραφε με τη μία. Σκέψου ότι 
όση ώρα περίμενε στο στούντιο 
για να μπει να γράψει το δικό 

του τραγούδι, μάθαινε αυτό που 
κάνανε πρόβα στο διπλανό. 
Έτσι και του λέγανε «έλα πες 
το» ήταν ικανός να το γράψει κι 
αυτό με την πρώτη. Την πε-
ρίοδο που ήταν στην φυλακή 
(το 1975 νομίζω) για την γνω-
στή υπόθεση, η εταιρία για να 
τον υποστηρίξει αποφάσισε να 
του βγάλει ένα μεγάλο δίσκο. Τα 
τραγούδια τα έγραψε ο Μ. 
Πλέσσας με στίχους του Λ. Πα-
παδόπουλου. Η Columbia μας 
έδωσε ένα κινητό στούντιο και 
πήγαμε όλοι μαζί στις φυλακές 
της Τίρυνθας για την ηχογρά-
φηση. Εκεί να δεις ιστορίες. Κά-
τσαμε και διαμορφώσαμε την 
αίθουσα της μουσικής των φυ-
λακών σε στούντιο. Την γεμί-
σαμε με στρώματα και έτσι κά-
ναμε την ηχογράφηση. Ο 
Διονυσίου, φυσικά, τα είπε όλα 
με την μία κι έτσι, ούτε μια μέρα 
παραπάνω δεν καταφέραμε να 
καθίσου με. Ο δίσκος κυκλοφό-
ρησε με τον τίτλο Πάλι Mαζί 
Mας”. Το Πάσχα του 1976 απο-
φυλακίζεται με καθαρό ποινικό 
μητρώο. 
Κανείς δεν δεχόταν να τον 
προσλάβει. Ο Τόλης Βοσκόπου-
λος ωστόσο απαιτεί από τον 
επιχειρηματία του κέντρου όπου 
εμφανιζόταν να εμφανιστεί μαζί 
του. “Ή έρχεται και ο Διονυσίου 
ή φεύγω και εγώ” φέρεται να 
είπε τότε ο Βοσκόπουλος και η 
δεύτερη ακμή του Στράτου Διο-
νυσίου ξεκινάει. 
Η δεκαετία της αποκαλούμενης 
Αλλαγής, τα 80s, είναι και η δε-
καετία της ηγεμονίας του. Ο Διο-
νυσίου ενθουσιάζει στη νύχτα, 
κάνει απανωτές δισκογραφικές 
επιτυχίες χωρίς προηγούμενο, 
χαρίζει στο λαϊκό πεντάγραμμο 
τα κομμάτια Τα Πήρες Όλα, Και 
Λέγε Λέγε, Άκου, Βρε Φίλε, Ο 
Σαλονικιός, Με Σκότωσε Γιατί 
Την Αγαπούσα, Εγώ Ο Ξένος 
και συνεργάζεται με μεγάλες 
φωνές όπως οι Γιάννης Πάριος 
και Χαρούλα Αλεξίου. 
Ο Στράτος Διονυσίου έχει τρα-
γουδήσει περισσότερα από 
5.000 τραγούδια στο πάλκο, κυ-
κλοφορούσε μονάχα όσα έκα-
ναν πάταγο στη νύχτα και ο 
αστικός μύθος λέει ότι μπο-
ρούσε να ξεκινά την ηχογρά-
φηση ενός τραγουδιού το μεση-
μέρι και μέχρι το απόγευμα να 
έχει ολοκληρώσει ολόκληρο τον 
δίσκο. 
“Υπήρξε ένας μεγάλος, λαϊκός 
τραγουδιστής. Στάθηκε για τριά-
ντα ολόκληρα χρόνια αγωνιστής 
του κλασικού και αυθεντικού 
λαϊκού τραγουδιού, που το υπε-
ρασπίσθηκε δυναμικά, σταθερά 
και με μεγάλη συνέπεια. Το κενό 
που αφήνει ο Στράτος Διονυ-
σίου, αυτός ο ακούραστος ερ-
γάτης του λαϊκού τραγουδιού, 
είναι δυσαναπλήρωτο” είπε ο 
λακωνικός Στέλιος Καζαντζίδης 
για την απώλεια της 11ης Μαΐου 
1990. 
“Ό,τι έκανα στην ζωή μου δεν 
το μετάνιωσα και τα λάθη μου 
μπορεί να έβλαψαν εμένα και 
να τα πλήρωσα ακριβά, αλλά 
δεν έβλαψα ποτέ κανένα, παρά 
μόνο τον εαυτό μου” είχε πει ο 
Στράτος που 30 χρόνια πριν τα 
πήρε όλα και έφυγε.

30 χρόνια χωρίς τον Στράτο Διονυσίου Tο 1992 φεύγει από τη ζωή  
o Νίκος Γκάτσος 

A
ν και εξέδωσε μόνο μία 

ποιητική συλλογή (την 

Αμοργό), ο Νίκος Γκά-

τσος αποτελεί μοναδική περί-

πτωση στον ελληνικό πολιτισμό 

και θεωρείται ένας από τους κο-

ρυφαίους μας ποιητές. Γεννη-

μένος το 1911 στα Χάνια Φρα-

γκόβρυσης (κάτω Ασέα) της 

Αρκαδίας, τελείωσε στο χωριό 

το Δημοτικό Σχολείο, αλλά έκανε 

τις γυμνασιακές του σπουδές 

στην Τρίπολη.  Εκείνη την 

εποχή γνώρισε τα λογοτεχνικά 

βιβλία, αλλά και τις μεθόδους 

αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσ-

σών. Συνέχισε τις σπουδές του 

στην Αθήνα όπου φοίτησε στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών. Ήξερε ήδη αρ-

κετά καλά αγγλικά και γαλλικά 

και είχε μελετήσει τον Παλαμά, 

τον Σολωμό, το δημοτικό τρα-

γούδι, όπως και τις νεωτεριστι-

κές τάσεις στην ευρωπαϊκή ποί-

ηση. Στα μέσα της δεκαετίας του 

'30 το όνομά του είχε ήδη αρχί-

σει να συζητείται στους φιλολο-

γικούς κύκλους των Αθηνών. 

Ήταν τότε που μυήθηκε στο 

ρεύμα του υπερρεαλισμού μέσα 

στα λογοτεχνικά καφενεία και 

έγραψε το κορυφαίο και μονα-

δικό ποιητικό του έργο, την 

«Αμοργό». Κυκλοφόρησε στην 

Κατοχή σε 308 αντίτυπα (των 

20 σελίδων) και σύμφωνα με 

μαρτυρίες γράφτηκε εν μια νυ-

κτί. Η συγγραφή του έργου άρ-

χισε ένα βράδυ στο σπίτι του 

Γκάτσου, παρουσία του   

Οδυσσέα Ελύτη.  

   

 Νὰ βρεῖς μίαν ἄλλη θάλασσα 
μίαν ἄλλη ἁπαλοσύνη Νὰ πιά-
σεις ἀπὸ τὰ λουριὰ τοῦ Ἀχιλλέα 
τ᾿ ἄλογα Ἀντὶ νὰ κάθεσαι βουβὴ 
τὸν ποταμὸ νὰ μαλώνεις. 
  

«Ο Νίκος Γκάτσος δεν πήγε 

ποτέ στην Αμοργό. Δεν έδωσε 

ποτέ συνέντευξη. Μας αποκά-

λυψε σε όλο το ποιητικό του με-

γαλείο τον Λόρκα. Ήταν ένας 

πολύ αυστηρός φίλος, κατά τον 

Μάνο Χατζιδάκι. Έλεγε τα απα-

ραίτητα. Έζησε βίον ασκητικόν. 

Μακριά από την πολλή συνά-

φεια του κόσμου και τες πολλές 

κινήσεις και ομιλίες, κατά τον 

Αλεξανδρινό. Εσιώπησε πολύ... 

Και τραγούδησε απίστευτα! Οι 

στίχοι των τραγουδιών του, 

πραγματικά ποιήματα οι περισ-

σότεροι, μας διδάσκουν τι πάει 

να πει αρρενωπότητα της δη-

μοτικής παράδοσης, οργανική 

λειτουργία της ομοιοκαταληξίας, 

ήθος της ελληνικής» είπε για τον 

μεγάλο μας ποιητή ο Οδυσσέας 

Ελύτης.    

«Ο Γκάτσος επηρέασε εμένα 

και όχι εγώ τον Γκάτσο. Εγώ 

ήμουν ο μαθητής. Είχα την τύχη 

να εισπράξω πολύτιμα μαθή-

ματα, ιδίως σε μια περίοδο, μετά 

την απελευθέρωση, που οι συ-

νομήλικοί του φίλοι έφυγαν στην 

Ευρώπη και οι δικοί μου πάλι 

το ίδιο, και μείναμε οι δυο μας 

στο πατάρι του "Λουμίδη" ή του 

"Πικαντίλλυ" να μιλάμε...Τον θε-

ωρώ τον πιο σημαντικό άν-

θρωπο που γνώρισα στη ζωή 

μου, μετά τη μητέρα μου» (Μά-

νος Χατζιδάκις).     Από το 1943 

που δημοσιεύτηκε η «Αμοργός» 

έως και το θάνατό του, μόνο 

τρία ποιήματά του ακόμη δημο-

σιεύτηκαν: Το «Ελεγείο» (1946), 

«Ο Ιππότης και ο θάνατος» 

(1947) και το «Τραγούδι του πα-

λιού καιρού» (1963). Όλη του 

την έμπνευση και το απίστευτο 

ταλέντο, ο Νίκος Γκάτσος το διο-

χέτευσε στους στίχους, αφήνο-

ντας μια μεγάλη παρακαταθήκη 

στις νεότερες γενιές. Μεγάλοι 

συνθέτες όπως ο Μίκης Θεο-

δωράκης, ο Μάνος Χατζιδάκις, 

ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος 

Μούτσης και άλλοι, μελοποί-

ησαν στίχους του.  

Ανάμεσα στα τραγούδια του Νί-

κου Γκάτσου έχουν ξεχωρίσει τα 

«Αθανασία», «Η μικρή Ραλ-

λού», «Αύριο πάλι», «Σ' έβλεπα 

στα μάτια», «Μάτια βουρκω-

μένα», «Παλικάρι στα Σφακιά», 

«Ο Γιάννης ο φονιάς», «Κοίτα 

με στα μάτια», «Μπουρνοβα-

λιά», «Η ενδεκάτη εντολή», «Κε-

μάλ» και «Περιμπανού».  

Ο Νίκος Γκάτσος πέθανε στις 

12 Μαϊου 1992 και τάφηκε στην 

Ασέα. Θα μείνει για πάντα ως ο 

κατ' εξοχήν εκφραστής του ελ-

ληνικού ποιητικού υπερρεαλι-

σμού και μια εξέχουσα μορφή 

του ελληνικού ποιοτικού τρα-

γουδιού.
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Απώλειες 57 δις ευρώ στη βιομηχανία 
αθλητισμού λόγω κορωνοϊού 

Η βιομηχανία του αθλητισμού θα υποστεί απώλειες 57 δι-

σεκατομμυρίων ευρώ λόγω της πανδημίας Covid-19, 

όπως αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή η ισπανική 

εφημερίδα «Expansión». 

Αυτό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε το «Two 

Circles», μια εταιρεία που συνεργάζεται απευθείας με πε-

ρισσότερους από 300 οργανισμούς παγκοσμίως. 

Η εταιρεία εκτιμά ότι φέτος ο κύκλος εργασιών θα είναι 

73,7 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το ήμισυ των 135 δι-

σεκατομμυρίων που είχαν προβλεφθεί πριν από το ξέ-

σπασμα του κορωνοϊού. Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις 

για το τρέχον έτος για τον κλάδο έδειξαν αύξηση έως και 

5%. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε ριζικά 

αυτές τις προβλέψεις, με πτώση 43% σε σύγκριση με το 

2019, όταν ο κύκλος εργασιών ήταν 129 δισεκατομμύρια 

ευρώ. 

Μέχρι στιγμής, ο περιορισμός λόγω της πανδημίας έχει 

διακόψει 120.000 προσφορές χορηγιών με περισσότερες 

από 5.000 μάρκες. 

Ορισμένοι χορηγοί θα δικαιούνται επιστροφής χρημάτων, 

αλλά οι ειδικοί λένε ότι τα περισσότερα συμβόλαια ενδέ-

χεται να μην ορίζουν ξεκάθαρα, τι πρέπει να συμβεί σε 

μία τέτοια κατάσταση. 

Ο ημιμαραθώνιος του Βερολίνου που είχε προγραμματι-

στεί για τις 27 Σεπτεμβρίου, ήταν η πιο πρόσφατη αθλητική 

εκδήλωση που αναβλήθηκε, διότι στη Γερμανία υπάρχει 

απαγόρευση εκδηλώσεων με περισσότερα από πέντε χι-

λιάδες άτομα έως τις 24 Οκτωβρίου.

Αρχές Αυγούστου ο τελικός 
Κυπέλλου Αγγλίας
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία Αγγλίας (FA) προσανατολίζεται να ορίσει τη διεξα-
γωγή του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας στις αρχές Αυγούστου, όπως γράφει η "Daily 
Mail". Όταν και εφόσον δηλαδή, θα έχει ολοκληρωθεί η Premier League. 
Η αναμέτρηση που θα κρίνει τον Κυπελλούχο Αγγλίας για την αγωνιστική περίοδο 
2019-2020 θα διεξαχθεί είτε στις 5 Αυγούστου, είτε στις 8 του μηνός, με την αρ-
χαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση να έχει αναβληθεί όταν βρισκόταν στην προ-
ημιτελική φάση. 
Όλα τα εναπομείναντα παιχνίδια αναμένεται να διεξαχθούν στο «Γουέμπλεϊ» και 
ο τελικός θα σημειωθεί - καλώς εχόντων των πραγμάτων - λίγο καιρό πριν από 
την έναρξη της νέας σεζόν και λίγο μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος 
που υπολογίζεται να επανεκκινήσει στις 12 Ιουνίου. 
 

Σε οκτώ γήπεδα κατέληξαν οι εκπρόσωποι των είκοσι ομάδων της Premier League, 
στην τηλεδιάσκεψη που είχαν την Πρωτομαγιά, με βασικό θέμα την επανέναρξη 
της αγωνιστικής δράσης. 
Όπως συμφωνήθηκε, οι εναπομείναντες αγώνες θα διεξαχθούν κεκλεισμένων των 
θυρών, σε οκτώ γήπεδα που θα... σφραγιστούν, ώστε να λειτουργούν υπό αυστη-
ρές συνθήκες για τον κορωνοϊό. Για να μην έχουν πλεονέκτημα έναντι των αντιπά-
λων, οι ομάδες των οποίων οι έδρες βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα οκτώ γήπεδα, 
θα δίνουν σε άλλο γήπεδο, της ζώνης τους, τους αγώνες στους οποίους θα είναι 
γηπεδούχες. Από τη σχετική λίστα «κόπηκαν» το Άνφιλντ και το Στάμφορντ Μπριτζ, 
ενώ το Γουέμπλεϊ και το Σεντ Τζορτζ Παρκ αποτελούν εναλλακτικές επιλογές. Η 
τελική λίστα θα οριστικοποιηθεί σε νέα τηλεδιάσκεψη μετά από δύο εβδομάδες.  
Τα οκτώ γήπεδα που εξετάζει να χρησιμοποιήσει η Premier League όταν επανεκ-
κινήσει είναι:  
Σεντ Μέρι (Σαουθάμπτον) 
Άμοξ (Μπράιτον) 
Έμιρεϊτς (Άρσεναλ) 
Βίλα Παρκ (Άστον Βίλα) 
Κινγκ Πάουερ (Λέστερ) 
Στάδιο Λονδίνου (Γουέστ Χαμ) 
Ολντ Τράφορντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) 
Έιτιχαντ (Μάντσεστερ Σίτι) 

Σε οκτώ γήπεδα κατέληξε η  
τηλεδιάσκεψη της Premier League

Στις προπονήσεις επιστρέφουν 
οι ομάδες στην Ελλάδα 

Στις προπονήσεις αλλά σε μικρά 
και διαφορετικά γκρουπ επέστρε-
ψαν η μια μετά την άλλη οι ελλη-
νικές ομάδες ποδοσφαίρου. 
Το πρωί της Τετάρτης άρχισαν 
ξανά οι προπονήσεις της ΑΕΚ 
έπειτα από διακοπή 52 ημερών. 
Οι υπεύθυνοι της Ένωσης θα δώ-
σουν το πράσινο φως μόλις έχουν 
στα χέρια τους τα αποτελέσματα 
όλων των εξετάσεων, στις οποίες 
υποβλήθηκαν οι παίκτες. Στις 
προπονήσεις επέστρεψαν την 
Δευτέρα οι παίκτες του Ολυμπια-
κού αφότου πέρασαν από τα 

απαραίτητα ιατρικά τεστ. Οι προπονήσεις διεξάγονται πλέον σε γκρουπ και σε δια-
φορετικές ώρες.  
«Όπως έκανε από την πρώτη μέρα, ο Ολυμπιακός σεβόμενος τις οδηγίες και τις 
αποφάσεις είναι έτοιμος για τη σταδιακή επάνοδο στη νέα κανονικότητα τηρώντας 
τα αυστηρά πρωτόκολλα που όρισε η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή Αθλητι-
σμού σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. 
Με γνώμονα την προστασία της υγείας και σύμφωνα με τις οδηγίες, οι προπονήσεις 
της ομάδας θα πραγματοποιούνται σε γκρουπ με τους παίκτες να πηγαίνουν στο 
Αθλητικό κέντρο του Ρέντη σε διαφορετικές ώρες, ανέφερε η ανακοίνωση του Ολυ-
μπιακού. Στο γήπεδο γκρουπ των 8 ατόμων, όπως αποφάσισε το τεχνικό τιμ, 
άρχισε να προπονείται από την περασμένη Δευτέρα ο Παναθηναϊκός. Στην Ξάνθη 
απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, το γήπεδο, οι χώροι προπονήσεων και τα απο-
δυτήρια του προπονητικού κέντρου της ομάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης 
και έπειτα ξεκίνησαν την Τρίτη οι προπονήσεις ατομικά των ποδοσφαιριστών της 
ομάδας.

Δεν βρέθηκε η χρυσή τομή ανάμεσα στα έξι ποδοσφαιρικά 
σωματεία του Α΄ Γκρουπ του Πρωταθλήματος για το μέλ-
λον της φετινής σεζόν και όπως όλα δείχνουν όλα θα κρι-
θούν στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ, που αναμένεται να 
καθοριστεί μέσα στις επόμενες ώρες για το τέλος αυτής ή 
στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η τηλεδιάσκεψη 
της Δευτέρας μεταξύ των Προέδρων των ομάδων ΑΠΟΕΛ, 
Ανόρθωσης, Απόλλωνα, ΑΕΚ, ΑΕΛ και Ομόνοιας, διήρ-
κεσε σχεδόν δύο ώρες αλλά δεν υπήρξε ομοφωνία και 
κατάληξη σε κοινή απόφαση. Κάθε ομάδα παρέθεσε τη 
θέση της για συνέχιση ή διακοπή της φετινής σεζόν, και 
κινήθηκαν στις παραμέτρους και στις θέσεις που εξέφρα-
σαν τις τελευταίες ημέρες. 
Ανόρθωση και ΑΕΚ επανέλαβαν τη θέση για επανέναρξη 
του πρωταθλήματος, με τους δύο Προέδρους Αντρο Κα-
ραπατάκη και Ευγένιο Χαμπουλά να δηλώνουν πως δεν 
δικαιολογείται μια ενδεχόμενη απόφαση για οριστική δια-
κοπή, κάτι που όπως σημείωσαν θα ήταν μεγάλο λάθος. 
Από πλευράς ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, η θέση αρχής είναι 
μεν υπέρ της επανέναρξης του πρωταθλήματος καθώς 
αυτό θα ήταν το ορθό, ωστόσο από την άλλη οι δύο ομά-
δες σημειώνουν πως υπάρχουν σοβαρές πρακτικές δυ-
σκολίες για την επανέναρξη αυτή. Συνεπώς εξέφρασαν 
επιφυλάξεις κατά πόσον μπορεί η σεζόν να συνεχιστεί 
και να ολοκληρωθεί. 
Σε παρόμοια νερά κινείται και η Ομόνοια, η οποία είναι 
μεν υπέρ της επανέναρξης της σεζόν, θέτοντας όμως δύο 
όρους. Ο Πρόεδρος της εταιρείας «Ομόνοια ποδόσφαιρο» 
Σταύρος Παπασταύρου έθεσε δύο προϋποθέσεις για την 

επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ο πρώτος, πως σε πε-
ρίπτωση που υπάρξει επανέναρξη να διασφαλιστεί ότι το 
πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί. Αν δεν μπορεί να διασφα-
λιστεί να ισχύσει η τωρινή βαθμολογία ως τελική. Ο δεύ-
τερος αφορά τη διεξαγωγή των αγώνων που έχουν απο-
μείνει με ξένους διαιτητές. 
Η μόνη ομάδα που τάχθηκε υπέρ της διακοπής του πρω-
ταθλήματος, ήταν η ΑΕΛ θέτοντας ως κύριο επιχείρημα 
το οικονομικό κόστος που θα έχει για τις ομάδες η επι-
στροφή στους αγωνιστικούς χώρους μετά από όλη αυτή 
τη διακοπή. 
Σημειώνεται πως όλες οι ομάδες του Β΄ Γκρουπ της Α΄ 
Κατηγορίας, δηλαδή, Νέα Σαλαμίνα, Εθνικός Άχνας, Ολυ-
μπιακός, ΕΝΠ, Πάφος και Δόξα είναι υπέρ της διακοπής 
της φετινής ποδοσφαιρικής περιόδου. 
Πλέον όλα θα κριθούν στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ, η 
οποία θα πάρει πρόταση στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για 
έγκριση και τελική απόφαση. Πάντως, η ΟΥΕΦΑ έχει δώ-
σει χρονικό περιθώριο στις Ομοσπονδίες να απαντήσουν 
στο κατά πόσον θα ολοκληρώσουν τη σεζόν ως τις 25 
Μαΐου. 
Παράλληλα, έχει δώσει το δικαίωμα στις Ομοσπονδίες να 
ολοκληρώσουν όπως αυτές επιθυμούν την ποδοσφαιρική 
σεζόν, κάτι που αφήνει ανοικτό το σενάριο διακοπής του 
Β΄ Γκρουπ και ολοκλήρωσης του Α΄ Γκρουπ για καθορισμό 
του πρωταθλητή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
του ΚΥΠΕ, η ΚΟΠ δεν είναι υπέρ αυτού του σεναρίου, 
χωρίς ωστόσο να το αποκλείει.

Καμία απόφαση για το κυπριακό ποδόσφαιρο
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ 22:00  
Περιμένοντας τη Νονά 
(2019). Κωμωδία με τους 
Λευτέρη Ελευθερίου, Θα-
νάση Τσαλταμπάση, Ντέμι. 
Δύο κολλητοί ξεκινούν για 
τη Νάξο, καθώς περιμένουν 
τη βαριά άρρωστη νονά του 
ενός να πεθάνει. Εκεί καταφθάνει από τη Γερμανία 
και μια νεαρή Ελληνίδα, η οποία επισκέπτεται για 
πρώτη φορά την πατρίδα της.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΟΥ 21:30  
Η Πόλη των Παιδιών (2011). Κοινωνικό δράμα με 
την Υρώ Λούπη, Κίκα Γεωργίου, Άννα Καλαιτζίδου 
και Δημήτρη Κοτζιά. Τέσσερις ερωτικές ιστορίες με 
φόντο μια εγκυμοσύνη εξελίσσονται και διασταυ-
ρώνονται δραματικά στη σημερινή Αθήνα. Η πόλη 
είναι η Αθήνα, γεμάτη κόσμο, ένταση και νεύρα. Τα 
παιδιά είναι, αυτή τη φορά, οι ενήλικες: ανώριμοι κι 
επιπόλαιοι. Τέσσερα ζευγάρια, επίσημα ή ανεπί-
σημα, βλέπουν τη ζωή ή τη σχέση τους να μετα-
μορφώνεται με την προοπτική ενός παιδιού.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΙΟΥ 23:05  
 Σεξοκυνηγός (1981). Κωμωδία με τους Φαίδωνα 
Γεωργίτση, Ελένη Φυλίνη, Ανέστη Βλάχο, Γιάννη 
Μιχαλόπουλο, Γιάννη Βογιατζή, Ηλία Λογοθέτη. Ο 
Ανδρέας, ένας τυφλός βοσκός, είναι ο μοναδικός 
άνδρας του χωριού Πλάτανος, αφού όλοι οι υπό-
λοιποι έχουν φύγει αναζητώντας δουλειά στην 
Αθήνα. Οι γυναίκες του χωριού τον αντιμετωπίζουν 
ως σεξουαλικό αντικείμενο, εκμεταλλευόμενες της 
επιθυμία του να βρει το φως του. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 21:05  
Ουρανία (2006). Κωμωδία με τους Άρη Τσάπη, 
Μαρία Γρατσιά Κουτσινότα, Δημήτρη Πιατά, Ντίνα 
Μιχαηλίδη, Γιώργο Λιάτη. Το καλοκαίρι του 1969, ο 
έφηβος Αχιλλέας μαζί με τέσσερις φίλους του αντι-
μετωπίζουν ένα μεγάλο δίλημμα: να διαθέσουν τα 
χρήματα που μαζεύουν για την Ουρανία, την πα-
νέμορφη ιερόδουλη που ζει στην άκρη του χωριού 
ή  να αγοράσουν τηλεόραση προκειμένου να δουν 
την πρώτη βόλτα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Ο 
Αχιλλέας πάντως ονειρεύεται να γίνει αστροναύ-
της.          

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 22:40  
 Αστροναύτες (1962). Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Κώστα Βουτσά, Αλέκο Τζανετάκο, Σταύρο 
Ξενίδη, Έφη Οικονόμου. Ένας εκκεντρικός και λίγο 
τρελός καθηγητής αστροφυσικής με τη βοήθεια του 
παρατρεχάμενού του αλλά και ενός φανατικού υπο-
στηρικτή της επιστημονικής φαντασίας, δρομολογεί 
την εκτόξευση του πρώτου επανδρωμένου πυραύ-
λου στο διάστημα.  
KYΡIAKH 10 ΜΑΙΟΥ 20:45  
Η Μελωδία της Ευτυχίας (1995). Θέατρο μιούζι-
καλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Νίκο Γαλανό, 
Μάρθα Βούρτση, Κωσμά Ζαχάρωβ, Καίτη Λαμπρο-
πούλου, Ντίνα Ανδριοπούλου. Η αληθινή ιστορία 
της οικογένειας Φον Τράπ, που έγινε μιούζικαλ και 
στη συνέχεια πολύ επιτυχημένη ταινία με την Τζούλι 
Άντριους. Η Μαρία, μια 
προβληματική και αναρχική 
καλόγρια, φεύγει από το μο-
ναστήρι για να γίνει κουβερ-
νάντα στον Φον Τράπ. Η 
καταδίωξη του από τους 
Ναζί τον αναγκάζει να φύγει 
από την χώρα του, μαζί με 
τα παιδιά και την Μαρία.  
KYΡIAKH 10 ΜΑΙΟΥ 23:05  
Miss Pepsi (1994). Θέατρο κωμωδία με την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Δάνη Κατρανίδη, Περικλή Αλμπάνη, 
Άντζελα Γκερέκου, Θεμιστοκλή Πάνου. Ένας αρχι-
τέκτονας είναι στα πρόθυρα μιας κρίσιμης φάσης 
στην καριέρα του. Στην απουσία της γυναίκας του 
παίρνει στο διαμέρισμα του μια ιερόδουλη την Πα-
σχαλίτσα ή Πέπσι. Εκεί της ζητά να του πει για την 
ζωή της ως θεατρίνα, καθώς και για την ζωή της 
μετέπειτα στο καμπαρέ. Συγκεκριμένα ζητά να του 
περιγράψει τις διάφορες κατηγορίες των πελατών 
του καμπαρέ. Το επόμενο πρωί τον επισκέπτεται ο 
πρόεδρος της εταιρείας για την οποία ετοίμαζε αρ-
χιτεκτονικά σχέδια, προτού προλάβει να διώξει την 
ιερόδουλη.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΙΟΥ 21:45  
Το Τανγκό́ των Χριστουγέννων (2011). Δράμα 
με τους Γιάννη Στάγκογλου, Γιάννη Μπέζο, Βίκυ 
Παπαδοπούλου, Αντίνοο Αλμπάνη. Το 1970, σε ένα 
στρατόπεδο του Έβρου, ένας υπολοχαγός αναγκά-

ζει έναν φαντάρο να του μάθει τανγκό, ώστε να ζη-
τήσει στη γιορτή των Χριστουγέννων σε χορό τη 
σύζυγο του αντισυνταγματάρχη με την οποία είναι 
ερωτευμένος. 
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 20:45  
Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980). Ιστορικό 
δράμα με τους Φοίβο Γκικόπουλο, Αλέκο Αλεξαν-
δράκη, Άγγελο Αντωνόπουλο, Κώστα Καζάκο, Βαγ-
γέλη Καζάν. Ένα χρόνο μετά το τέλος του εμφυλίου 
και ενώ η δεξιά και το παρακράτος κυβερνούν την 
Ελλάδα, ένας αγωνιστής της αριστεράς και πρώην 
λοχαγός του ΕΛΑΣ κατά την εποχή της κατοχής, ο 
Νίκος Μπελογιάννης, γνωστός ως ο  Άνθρωπος 
με το χαμόγελο και το Γαρύφαλλο, επιστρέφει στην 
Ελλάδα. Με το συνθηματικό όνομα Κώστας, κρύ-
βεται στο σπίτι ενός αριστερού και έρχεται σε επαφή 
με τον Νίκο Πλουμίδη και άλλα μέλη του παράνο-
μου τότε Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύντομα όμως 
οι στρατιωτικοί και οι μυστικές υπηρεσίες, υπό την 
άμεση καθοδήγηση του Αμερικανού σταθμάρχη της 
CIA στην Ελλάδα, βρίσκονται στα ίχνη του.  
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ 22:35  
Ο Παλληκαράς (1961). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Έφη Μελά, Νίκο Ξανθόπουλο, Δημήτρη 
Νικολαϊδη, Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ο διευθυ-
ντής μιας ασφαλιστικής εταιρίας αναθέτει στον έμπι-
στο υπάλληλο του Νικήτα, στην πραγματικότητα 
ένα δειλό ανθρωπάκι, και τον ιδιωτικό αστυνομικό 
Χ να παρακολουθούν την κυρία Δελιμήρη, για να 
προσέχουν ένα ασφαλισμένο διαμάντι στην εταιρία 
του. Το πολύτιμο κόσμημα σχεδιάζουν όμως να 
κλέψουν διάφοροι απατεώνες.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ 20:35  
Ηθικόν Ακμαιότατον (2005). Κωμωδία με τ ο υ ς 
Σάκη Μπουλά, Ρένο Χαραλαμπίδη, Δημή-τ ρ η 
Πιατά, Τάσο Μπαλαντίδη, Γιάννη Ζουγανέλλη, Θά-
λεια Ματίκα. Ο αιφνίδιος θάνατος ενός φίλου τους, 
είναι η αιτία για μια πα-
ρέα πενηντάρηδων φί-
λων, να ξανασυναντη-
θούν και να ενωθούν, 
που παρά το πέρασμα 
των χρόνων, κατά βάθος 
παραμένουν έφηβοι.
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ΠΕΜΠΤΗ  07 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ευθέως  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Μου-
σείο Προσφυγικού Ελληνισμού Νεά-
πολης Συκεών Θεσσαλονίκη 
22:00 Ελληνική Ταινία: Περιμένο-
ντας τη Νονά (2019) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Πόλη των 
Παιδιών 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Σεξοκυνη-
γός   
ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΜΑΪΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
19:40 HELLENIC Showroom  
20:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: The British Museum Creative 
Responses toy Troy Part2 
21:05 Ελληνική Ταινία: Ουρανία 
22:40 Ελληνική Ταινία: Αστροναύτες 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
20:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  

20:45 Ελληνική Ταινία: Η Μελωδία 
της Ευτυχίας  
23:05 Ελληνική Ταινία: Miss Pepsi 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:45 Ελληνική Ταινία:  Το Τανγκό́ 
των Χριστουγέννων  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 
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: Ο Άνθρω-
πος με το Γαρύφαλλο  
22:35 Ελληνική Ταινία: Ο Παλλη-
καράς  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 
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:Ηθικόν 
Ακμαιότατον  
22:05 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Συναυλία του Συνθέτη και Ποι-
ητή Νίκου Παπακώστα στην Λυρική 
Σκηνή Αθηνών. Πρώτη Τηλεοπτική 
Μετάδοση 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 
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 8/5 
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 9/5 
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 10/5 
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 11/5 
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 12/5 
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 13/5 
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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Some lockdown measures 
may be eased from Monday

T
he UK could "get going" 

with easing some lock-

down measures from 

Monday, Boris Johnson has 

signalled. 

The prime minister suggested 

a "phase two" plan for tackling 

coronavirus now infection num-

bers have peaked might come 

into force the day after he gives 

an update on the lockdown on 

Sunday. 

"We'll want if we possibly can 

to get going with some of these 

measures on Monday," he told 

MPs at his first clash with new 

Labour leader Sir Keir Starmer 

in parliament yesterday. 

"I think it would be a good 

thing if people had an idea of 

what's coming the following  

day." 

He did not spell out exactly 

how or which strict distancing 

measures will be tweaked. 

The UK has been in lockdown 

for seven weeks with recorded 

deaths at more than 29,000 

making it the highest figure in 

Europe. 

Ministers and scientific          

advisers have stressed the coun-

try has passed the initial peak 

and that a new strategy of "test, 

track and trace" will be rolled 

out to stop further spikes over-

whelming the NHS. 

That will see Britons encour-

aged to download an app that 

monitors if they have been near 

a person with COVID-19 symp-

toms and told to self-isolate on 

a household-by-household basis. 

Mr Johnson set a new target 

of 200,000 tests a day by the 

end of May, following the 

100,000 goal Health Secretary 

Matt Hancock set himself by 

the end of April. 

But he was accused of being 

slow on increasing test capacity, 

going into lockdown in the first 

place and on ensuring health and 

social care staff have adequate 

supplies of protective equipment 

by Sir Keir. 

The Labour leader's spokes-

man also said Mr Johnson 

"should be making a statement 

to the Commons" about the 

plans when they are officially 

announced so MPs can question 

them. 

At PMQs, Sir Keir raised the 

size of the death toll that has 

well exceeded the 20,000 esti-

mate the government's chief 

scientific adviser previously said 

would be a "good outcome." 

"That's not success or appar-

ent success, so can the prime 

minister tell us how on earth did 

it come to this?" he asked. 

Mr Johnson said the statistic 

was "appalling" and that "every 

death is a tragedy" but warned: 

"At this stage I don't think inter-

national comparisons and the 

data is yet there to draw all the 

conclusions that we want." 

Sir Keir hit back by claiming the 

argument "doesn't hold water" 

since the government publishes 

the number of total deaths each 

day as part of its slides release 

at the Downing Street news 

conferences. 

Earlier on Twitter the prime 

minister said he recognised the 

"hardship" people were going 

through by adhering to the lock-

down, urging: "Please keep 

going."

A
fter a month-and-a-half, 

approximately 20,000 

wholesale and retail 

outlets in Cyprus reopened 

for business, an estimated 

64,000 people going back to 

work. 

Meanwhile the government 

telegraphed the relaxations 

could be walked back should 

there occur another outbreak 

of Covid-19 that would suggest 

a slackening of basic precau-

tions. 

“We shall be monitoring how 

people assimilate the relaxa-

tions. Given that so far compli-

ance with the harsh restrictions 

has been high, we’re optimistic 

that during the easing period we 

shall display the same level of 

maturity,” said Petros Demetriou, 

director of the president’s office. 

With outdoor movements 

expanded from one per day to 

three now – police deployed 

110 vehicular patrols to inspect 

motorists, and another 250      

officers were assigned to 

checking pedestrians.  

On Monday, thousands       

returned to their desks in the 

public and private sectors.  

Retail businesses – except 

department stores and outlets 

housed in malls – and street 

markets have been greenlit      

to reopen but must abide by 

‘social distancing’ measures. 

Public and private hospitals 

can now perform scheduled 

surgeries; however regular 

hospital visits are prohibited 

for the time being. Centres     

offering dental services are 

back up and running. For non-

urgent cases, walk-ins at 

medical facilities are strictly 

prohibited; patients may visit 

their GPs or specialist doctors 

for these cases, but only after 

an appointment 

The use of open-air sports 

facilities is allowed only for 

athletes designated as ‘high 

performance’ by the Cyprus 

Olympic Committee. 

Even though travel agents 

may operate, they can opt to 

stay closed and claim relief 

assistance from the govern-

ment given that commercial 

air travel is still forbidden. 

In mass transit, buses may 

carry up to 50 per cent capacity, 

with passengers spaced out 

according to guidelines. 

Hotels and tourist lodgings 

remain closed, except for those 

temporarily hosting people in 

quarantine, members of diplo-

matic missions or members      

of international organisations 

trapped in Cyprus when the 

travel ban came into effect. 

Likewise cafeterias, restau-

rants, bars and catering opera-

tions in general must remain 

shut; deliveries and drive-

through pickups are allowed. 

Cinemas, theatres, concert halls, 

libraries, museums, archaeolo-

gical and historical sites remain 

closed, as are betting shops, 

casinos, theme parks, hairdres-

sers and beauty salons. 

People working indoors are 

mandated to wear face masks.  

Employees of businesses 

engaging in food and beverage 

services must also wear face 

masks and gloves.  

Education Minister Prodro-

mos Prodromou announced 

yesterday that all public schools 

will reopen on May 21, with a  

maximum of 12 students per 

classroom, and the school  

year will be extended until 

June 26.

Cyprus tentatively 
opens for business

Drop in number of UK Cypriots who have died from Covid-19
P

arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

6th May 2020, after      

having contacted local hos-

pitals, churches, the Turkish 

Cypriot media and community, 

funeral directors and from 

death announcements placed 

in our newspaper, that over 

300 UK Cypriots have died 

from coronavirus, many have 

contracted the disease, and 

several are in hospital. 

14 UK Cypriots have died from 

coronavirus in the last week - 

that’s 37 less than last week 

when 51 deaths were recorded. 

In London, 10 UK Greek  

Cypriots passed away, including 

a father and son-in-law and one 

UK Turkish Cypriot. Outside 

London, four sadly lost their 

lives; one in Liverpool, one in 

Luton, one in Birmingham and 

one in Margate.  

In total, 301 UK Cypriots have 

died from Coronavirus. 

The fatalities include 180 UK 

Greek Cypriots, 91 UK Turkish 

Cypriots and one UK Maronite 

Cypriot, all from London. Inclu-

ded in the UK Greek Cypriots 

are three married couples and 

two brothers. A total of 272        

UK Cypriot deaths have been 

recorded in London. 

Outside London, there were 

nine UK Greek Cypriots and 

one UK Turkish Cypriot from 

Birmingham, three UK Greek 

Cypriots from Weston-super-

Mare, who were all from the 

same family, one from Derby, 

one from Lowestoft, one from 

Cambridge, one from Chelten-

ham, two UK Greek Cypriots 

and one UK Maronite Cypriot 

from Liverpool, one UK Greek 

Cypriot from Luton, one from 

Southend, one from Glasgow, 

one from Newport, one from 

Leeds, and one from Margate.  

Three UK Turkish Cypriots, 

one each from Colchester, 

Maidstone and Suffolk, also 

passed away, bringing the total 

number of UK Cypriot deaths 

outside London to 29. 

The Cypriot community         

accounts for almost 4.6 percent 

of all Covid-19 related deaths 

in the capital. We have dropped 

2.4 percent from 7 per cent in 

four weeks; we are moving in 

the right direction but there is 

still a long way to go. 

It appears most of the deaths 

were the result of contact prior 

to the lockdown at events attract-

ing large crowds - weddings,      

funerals, religious services and  

football matches. 

Having since followed Gov-

ernment advice on self-isolation 

and social distancing, this has 

led to a big drop in fatalities.



E
leni Cubitt, a London 

campaigner, activist, film-

maker and protagonist 

against the Greek military junta, 

passed away last Wednesday 

at the age of 95. 

She was born in Thessaloniki 

in 1925. Her family later moved 

to Athens where Eleni attended 

the American College for Girls.  

At the age of 23, she married 

English diplomat Douglas        

Collard, then British consul in 

Patras, with whom he had five 

children. In 1964, having already 

lived in seven countries with her 

husband, she got divorced and 

settled in London, where she 

founded a film production       

company. 

According to her son Paul, it 

was the Scottish Laird Sir Amer 

Maxwell who suggested to Eleni 

the idea of being a film producer, 

an activity in which he was       

actively involved at that time. 

She later met French New 

Wave pioneer Jean-Luc Godard 

in Paris and persuaded him to 

make a film in Britain. 'Sympathy 

for the Devil', starring the Rolling 

Stones and produced by Cubitt, 

was released in 1968.  

She also produced several 

documentaries on Ancient 

Greece. Her most recent film 

was 'The War That Never Ends' 

in 1991 for which she was the 

executive producer. 

In 1968 Eleni married the      

distinguished British architect 

James Cubitt. Between 1975 

and 1982, she was in charge  

of cultural affairs at the Greek 

Embassy's press office in London. 

In 1982, during a meeting 

with Jules Dassin and Melina 

Mercouri, whom she had known 

since the 1960s, Eleni and James 

decided to set up a lobby group 

for the return of the Marbles. 

The British Committee for the 

Restitution of the Parthenon 

Marbles was founded in 1983, 

later renamed British Committee 

for the Reunification of the       

Parthenon Marbles. Eleni became 

the Committee’s secretary, a post 

she held for 29 years. 

Her husband died shortly        

afterwards but Eleni continued 

their work and dedicated her life 

to the Marbles’ reunification, 

working tirelessly to raise 

awareness of the cause. 

She used her connections with 

the arts and business worlds,  

set up campaigns to inform the 

British public, organised protests, 

and mobilised journalists and 

MPs, among them Labour Party 

leaders Michael Foot and Neil 

Kinnock. Unfortunately for the 

cause, neither became prime 

minister. 

Eleni was a member of the 

Honorary Committee of the      

Melina Mercouri Foundation 

and received awards from the 

Prefecture of Athens in 2009 

(Ambassador of Hellenism) and 

the American College of Greece 

in 2011 (Maria West Lifetime 

Achievement Award). 

From 2012, she took a less 

active role and four years ago 

she moved from her Islington 

home to a care home. 
 

Source: 
www.parthenonuk.com
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Campaigner, activist and filmmaker 
Eleni Cubitt sadly passes away

Federation supporting 

the most in need at 

this difficult time

T
hese are incredibly difficult 

times for our community, 

with many of us tragically 

losing friends and family mem-

bers to COVID-19. Our thoughts 

are with every single one of you 

that has suffered the loss of a 

loved one.  

Despite the great challenges 

that we face, the current crisis 

has highlighted many of the best 

aspects of society including the 

deep respect shown towards 

healthcare professionals and 

other key workers, as well as the 

volunteers and others who have 

gone above and beyond to make 

a positive contribution through 

such dark times. 

At this difficult time, our primary 

focus is supporting the elderly, 

vulnerable and those most in 

need within our diaspora. With 

the very generous support of 

John Christodoulou, Founder  

of the Yianis Christodoulou 

Foundation, we are proud to be 

providing a free food package 

to those most in need, in our 

community across the UK. The 

food packages contain tradi-

tional Cypriot foods and are 

being prepared and delivered 

by Marathon Foods. 

So far, in excess of 400 food 

packages have been delivered, 

ensuring that those most in need 

receive care and support from 

our community. Once again, we 

would like to take this opportunity 

to express our heartfelt gratitude 

to John, and his Foundation, for 

his support. 

In addition, we have a growing 

network of 55 volunteers from 

NEPOMAK UK, our youth branch, 

who are able to help the elderly 

or vulnerable collect groceries, 

medicines and other essential 

supplies. They are also able to 

speak with vulnerable members 

of our community who are       

isolated and feel lonely at this 

difficult time. I’m proud to see the 

younger generation, so actively 

and passionately looking after 

the generation that has given 

so much to our diaspora. 

If you, or anyone you know, 

are in need of assistance 

(whether it is a food package 

or a volunteer), please give us 

a call on 020 8445 9999, or 

email us at enquiries@cypriot-

federation.org.uk and we will 

discuss your circumstances, as 

food packages are limited. 

As a Federation, we are stand-

ing by the side of our community 

at this difficult time. We will get 

through this together and we can 

make a substantial difference to 

those in our community who are 

most in need.  
 
 

Christos Karaolis - President, 
and Secretariat of the National 
Federation of Cypriots in the UK 

Trial of coronavirus         
contact-tracing app begins
T

rials are beginning on a 

new coronavirus contact-

tracing app which ministers 

say will save lives and help lift 

Britain out of lockdown. 

The app is intended to alert 

users when they have come into 

contact with someone who has 

coronavirus symptoms and 

should seek a Covid-19 test. 

NHS and council staff on the 

Isle of Wight were urged on 

Tuesday to download the Covid-

19 smartphone app with the rest 

of the island’s population invited 

to follow from today. 

If the tests are successful, it 

could be rolled out across the 

country within weeks as minis-

ters seek to shape a strategy to 

allow some economic activity to 

resume, with the long-awaited 

“roadmap” for easing lockdown 

being published on Sunday. 

Chancellor Rishi Sunak said 

spending £8 billion on the          

furlough scheme to support 

workers through the pandemic 

was not “sustainable” which was 

why “as soon as the time is right, 

we want to get people back to 

work and the economy fired up 

again.” 

But unions attacked Govern-

ment plans to ensure social dis-

tancing in the workplace includ-

ing by reduced hot-desking, 

closing office lifts and canteens 

and putting tape on floors to mark 

where people should stand, 

saying there was no binding      

requirement on employers to 

ensure safety. 

Announcing the app trial, 

Health Secretary Matt Hancock 

appealed to everyone on the      

island who was able to download 

the app to do so: “I know that the 

people of the Isle of Wight will 

embrace this with enthusiasm 

because by embarking on this 

project and by embracing test, 

track and trace, you will be saving 

lives,” he said. 

The “test, track and trace”      

programme will allow the Govern-

ment to take a “more targeted 

approach” to the lockdown while 

still containing the disease, he 

added. 

The app uses Bluetooth to track 

and trace contacts between users 

– alerting people if someone they 

interacted with has displayed 

symptoms or tested positive for 

the virus. 
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L
ondon Greek Radio 

(LGR) has recorded a 

huge increase in listening 

figures during the coronavirus 

pandemic. 

Along with other local,         

commercial and BBC stations 

across the UK, whilst some      

stations have reported double-

digit increases in online listen-

ing in recent weeks, LGR has 

seen figures more than triple!   

London Greek Radio has 

recorded a significant increase 

in connected radio listening, 

with an average increase of 

173% with the most notable 

growth over the Orthodox Easter 

weekend of 346%. 

The figures suggest that 

people staying at home due to 

the coronavirus pandemic seem 

to be listening to more radio 

rather than listening to music 

apps. 

The numbers are from LGR’s 

online streaming platforms. Some 

of LGR’s biggest increases have 

been especially noted across 

morning and daytime program-

ming – which suggests that 

people are keeping devices on 

when they would normally be 

heading out to work. 

Pierre Petrou, Head of     

Programming for London Greek 

Radio said: "LGR has been the 

backbone for our communities 

for over 30 years and provides 

companionship and friendship. 

As a result, solid relationships 

are formed between the listener 

and presenter on the radio. 

During this crisis, our presenters 

aim to inform, update and       

entertain.  

He added, “We have devel-

oped systematic programming 

which includes regular live      

updates from Cyprus, Greece 

and the UK. Understandably, 

our regular schedule has 

changed but it seems that 

people are welcoming this as 

we are working in partnership 

with organisations who are     

providing essential key services 

to the most vulnerable - from 

free food packages to ‘a listen-

ing ear’. 

“We're also aware that calls, 

texts and emails have    

increased, so I think there is a 

bit of a general rediscovery of 

radio and how important it can 

be at times like this." 

More radio listening       
during pandemic

16-year-old Kristian Demetriou sets 

his sights on Hollywood

L
ondon-born actor Kristian 

Demetriou, 16, has been 

signed up by a Beverly 

Hills talent agency after being 

given a one-to-one interview and 

careful screening.  

The agency has been around 

for 35 years and has helped 

launch the careers of many      

outstanding actors.  

Kristian started acting at the 

age of 3; he has taken classes 

at the New London Performing 

Arts Centre in Muswell Hill        

and continues to take training 

classes at KD Performing Arts 

and Pineapple Dance Studios.  

He has appeared on the         

TV programme Law and Order 

and in the theatre productions 

of A Christmas Carol and      

Goodbye Mr Tom.  

He has worked alongside 

Bradley Walsh, Myleene Klass, 

Paul Nicholls and Nigella Law-

son, has also appeared in many 

commercials and has had     

modelling roles.  

Kristian recently graduated 

from St Andrew The Apostle 

Greek Orthodox School in       

Barnet, as the class of 2020.  

His dream has always been 

to become an actor, having 

watched his own mother, Maria 

Demetriou, on the BBC TV       

programme Airport, as Duty 

Manager of Cyprus Airways; His 

grandfather, Andreas Demetriou,      

was Cyprus Airways Regional 

Manager UK and Ireland. 

Kristian grew up in Muswell 

Hill where he still lives.  

He enjoys performing any-

where, be it summer festivals, 

on television, or West End 

shows; he generally prefers to 

work in front of the camera but 

is happy with any opportunity 

he gets.  

He is a professional in acting, 

singing and dance with 13 years 

experience. 

Kristian’s favourite movie 

genre is horror and action         

but he also enjoys watching 

documentaries which include 

real life stories. 

 His favourite actors include 

Evan Peters, Leonardo DiCaprio, 

Dwayne Johnson, Jim Carrey 

and Freddie Highmore.

The Iliad of Homer, in the Greek 

Cypriot dialect: Translated by 

Akis Spanoudis (Book review) 

This book is just electric. It jumps off the 

page. I could only handle a few pages at a 

time, as it was giving off such joyful, jolting 

mouthfuls, that I was buzzing with excitement.  

I had to read it out loud, savouring each 

of its rhyming couplets, and ended up in 

the garden, to avoid annoying the kids.  

Akis Spanoudis was born in the now        

occupied village of Katokopia. He worked 

in the hospitality industry and he undertook 

the endeavour to fashion a Greek Cypriot 

dialect version of Homer’s story of the Trojan 

war, bringing alive the immortal voices of 

Hector, Achilles, Odysseus, Agamemnon 

and Priam.  

The Greek Cypriot language very much 

suits the immediacy, and the jocular mascu-

linity of the story. But at the same time it 

render the ineffable beauty of the characters’ 

tenderness and weaknesses. Strong women 

amplify the action. Briseis, the Trojan pries-

tess, taken as a slave by Achilles, is central 

to the anger and the tussle between King 

Agamemnon and the fiercest Greek warrior 

Achilles. The goddess Athena, with her spark-

ling eyes, intervenes and directs the mortals 

as her playthings.  

There is a new translation of The Iliad or 

The Odyssey pretty much every other year. 

These perennial stories are archetypal. They 

form the template for all stories. The hero’s 

journey charts the call to action, the rejection 

of the journey, meeting the guru, then going 

on the adventure, encountering obstacles 

and monster villains, and the victorious        

return with the elixir of life. “There is one story, 
and one story only that have proved worth 
the telling”, so said the poet Robert Graves. 

And in its Cypriot voice, it just hums like sweet 

honey.  

Spanoudis translation just oozes with village 

humour and the no-nonsense earthiness 

that we so love about our culture, heritage 

and birthright.  

King Agamemnon’s insulting anger here: - 

Τζί  ο Ρήας Αγαμέμνονας λαλεί του: συλλοΐστου,  
τζι´ αφό´ μπην σου μές την καρκιάν να φύης, 
ξηκουμπίστου.  

 
The normal Cypriot is an insulting - Άτε, 

φύγε που δαμέ’. But in the hands of this 

poetic translator, it becomes: Άτε, “Ξηκου-

μπίστου”. A brilliant touch. 

Even the famous opening, “Sing to us, O 

Goddess, of the rage of Achilles”, has a 

steady, rhythmical slang with a stream of 

lyrical song in the Cypriot rhyming version:-  

 

Έλα Θεά τραούδα μας την άγγριν τ´ Αχιλλέα 
τοσον πολλά π´ αγκρίστηκεν ο ρήας το Πηλέα, 
 
Τζιαί φόρτωσεν τόσα κακά στους Αχαιούς 
τη ράσσιην. 
Τόσες ηρώων οι ψυσσιές τζιάπα στον Άδη 
πάσιν, 
 
τόσα λεβέντικα κορμιά να τρων σσιύλλοι 
τζιαί γύπες, 
το θέλημαν σου γίνηκεν, ω Δια όπως είπες.  

 

The delightful double “σσ” to express 

the “sh” sound that is so prevalent in the 

dialect, as in rashin (back), psishes (souls) 

and shilloi (dogs).  

 

The renowned linguistic academic             

Dr Petros Karatsareas has spoken about 

the inferiority complex that regional dialects 

in Greece feel, against the formal, public 

Greek language. Or rather it’s the sneering 

snobbery that is directed the other way. 

Cypriot also feels this. 

 Dr Karatsareas rails against this               

unwarranted elitism and rejoices in the 

beauty and immediacy of Greek Cypriot, 

especially when combined with English, 

known as “code-switching”. He has studied 

it extensively in the UK, and has written 

about these attitudes to both Cypriot Greek 

and Standard Modern Greek in the community 

(https://www.academia.edu/36345381/).  

I was once fortunate enough to hear          

Dr Savvas Pavlides, another prominent 

member of our community, give a public 

talk eulogising on the Cypriot dialect. He 

remembered when he was a soldier in the 

army, a young private from Paphos rushed 

up to him saying “Έλα γλήωρα. Εν ο              
Γεωρκής. Εκατσουρόμπηέν του ο καλλίντερος, 
τζιαί επυρομασσίην η βούκκα του”. Mr       

Pavlides could barely make out a word. 

(“Come quickly. It’s Georgie. He’s been 

stung by a wasp, and his cheek has swollen 

up”. The modern Cypriot επυρομασσίην, 

includes the Ancient Greek word for            

fire, πυρ, to depict the fired up, swollen 

cheek).  

So the Greek Cypriot dialect is a thing       

of beauty. It will survive as long as we let it. 

It is one of 6,500 spoken languages in the 

world today. And, now that Achilles and 

Hector and Nestor speak it, it has a chance 

of making it to our next generation.  

I hear that Akis Spanoudis has also now 

translated ‘The Odyssey’, as well. My 

fingers emit sparks of joy, in anticipation of 

getting hold of that, and the future reading 

pleasure that it promises.  

The book can be ordered from The          
Hellenic Bookservice: enquiries@hellenic-
bookservice.com 

 

James Neophytou

Aphrodite’s rosy-fingered dawn

R
esurrection of a Post Rape 

Zombie is an allegorical 

full-length play by Mark 

Norfolk, that explores evolution 

and the nature of control in      

society’s new technological  

age and hints at how it, society 

might tolerate disorder to      

maintain its own fragile survival. 

Set in the state of Kwazulu 

Natal, South Africa, a white 

property developer crosses the 

river that divides the rich town 

and the poor land-dwellers with 

plans to regenerate the area. 

Although there are reports of 

missing people with a serial 

killer on the loose, he buys a 

plot of land and finds himself at 

odds with a female activist 

movement that sees the chaotic 

land as their domain. 

The women have vowed to 

retaliate against a past history 

of assault and rape, seeing 

beauty in the chaos of violence. 

But when they begin to disobey 

orders from their leaders it brings 

into question their commitment 

to the cause. In order to create 

chaos you must first have order. 

Meanwhile, as events unfold, a 

young geneticist awaits her fate 

in a shabby basement. 

The cast includes Polly Nayler 

(Alice), George Savvides (Jona-

than), Miranda Shamiso (Edie), 

Rachel Summers (Kat) and 

Gemma Yates-Round (Hannah). 

A play reading will take place 

on Saturday 9th May at 7pm. 

This will be a Zoom perform-

ance. Tickets are free, donations 

accepted- https://bit.ly/2S645ER

Resurrection of a  
Post Rape Zombie
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Storms inflict £7.7bn 
worth of damage on a 
third of UK property Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

W
ith several storms down and more 

threatening the British Isles, homes 

and businesses are already counting 

the cost of  barrelling winds and months’ worth 

of rain. The damage of menacing floodwater  

engulfing villages, towns and cities are swiftly 

being followed by the scenes of personal        

devastation that will take months if not years to 

recover. 

A snap poll conducted after Storm Ciara       

suggests that more than a third of households 

had experienced some damage to their home   

or property, ranging from a couple of tiles       

being blown off rooves to extensive flooding. 

With each household reporting an average of 

£750 of damage, and more than a third of the 

UK’s 27.2 million households affected, the       

damage caused by Ciara alone could be more 

than £7.75bn, according to calculations by home 

interiors business Hillarys. 

The claims made to insurers are likely to be 

far less, with most households experiencing       

low levels of damage fixing the problems out of 

their own pocket. But early indications suggest       

Ciara alone will be responsible for around 

£200m worth of losses for homes, cars and 

businesses impacted by the storms, according 

to Mohammad Khan, general insurance leader 

and partner at PwC, with the full impact of       

Dennis and Ellen.  

With further severe weather predicted,         

thousands more will need to claim on home, 

contents and car insurance, and experts warn 

that taking the wrong action in the heat of the 

moment could not only be dangerous but could 

also mean losing out on vital repair funds when 

they are most needed. 

Aviva reported five times the typical number 

of insurance calls in the wake of Storm Dennis. 

And while the number of claims so far are lower 

for Storm Dennis than Storm Ciara, many more 

people have been affected by flooding – around 

20 per cent of the number of claims so far. 

If you’ve been or become a victim of flood 

damage in your home, it’s also a good idea to 

gather evidence by taking photos and getting 

professional reports on the damage. 

Home insurance policies don’t all have the 

same cover. Things like alternative accommo-

dation, escape of water from within the home, 

fences, hedges and gates will be treated differ-

ently by each insurer in a claim, so it’s important 

you’re checking the exclusions on your policy.  

 

Why insurance is important for  

commercial landlords 

 

As a commercial landlord, whether you rent 

out a single retail unit, or a portfolio of office 

premises, commercial landlord insurance is vital 

to protecting your investment, and your income, 

against expected issues and incidents. 

For instance, it can help you recover if your 

commercial property is affected by a serious        

incident like fire or flood – covering the cost of 

repair or reinstatement and lost rental income. 

It can also cover your contents, step in if you are 

held liable for injuries sustained in your property, 

and defend you financially against issues like 

damage caused by tenants, vandalism, and 

criminal damage. 

Cover is also available for extensive periods 

of time where your property may be unoccupied 

and we can also provide a solution for short term 

lets. 

It is a fact that around 55% of the UK’s         

commercial property is rented and, combined, 

that property could be worth around £486 billion. 

Traditionally, the industry tends to be broken 

down across office space, retail units, and            

industrial premises and all bring their own        

challenges for landlords. 

To get a comprehensive insurance quote      

contact one of our advisers on 0207 691 2409.   

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

D
avid Astburys Estate 

Agency based in Crouch 

End, showed their sup-

port for the amazing fund raising 

efforts of Captain Tom Moore 

and the continued selfless work 

of those in the NHS, by commis-

sioning a mural on their shop 

window by a local artist. 

Captain Tom Moore, who       

recently turned 100 years old, 

spent the past few weeks raising 

millions of pounds to aid the NHS. 

The initial goal was to raise 

£1,000 to benefit NHS Charities 

and the JustGiving page set up 

to support his efforts reached 

that target within the first 24 hours 

of going live and then went viral.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said, 

“The impact of COVID-19 on 

society, our everyday lives and 

the healthcare system in this 

country has been immense and 

as we can’t connect with the 

community we love in person 

due to the restrictions in place, 

this was our way of showing 

support for the efforts of the NHS 

and Captain Tom Moore. Many 

locals have reached out to us on 

email and by phone to let us know 

that the mural brings a smile to 

their face every time they walk 

past, so to have that effect on even 

one person during such challeng-

ing times makes it worth it.” 

David Astburys who are       

regularly involved in community 

initiatives in North London are 

now also running a Competition 

on their social media for kids to 

design new Sales and Lettings 

boards to show support for       

the NHS during this crisis. The   

winning design will be printed 

as their new boards and David 

Astburys will donate to NHS 

Charities Together. The winner 

will also receive a £50 gift 

voucher for Sable D’or Patisserie 

based who are located in 

Crouch End and Muswell hill.  

The competition started on 

Monday 4th May 2020 and 

you can submit your entries to: 

crouchend@davidastburys.com  

The winner will be announced 

across David Astburys social 

media accounts on Monday 

18th May.  

You can follow David Astburys 

on Facebook, Instagram and 

Twitter below for full Competition 

details: 

 

https://www.facebook.com/ 

DavidAstburysEstateAgency/ 

https://www.instagram.com/ 

davidastburys/ 

https://twitter.com/david-      

astburys1 

 

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director at David    

Astburys said, “We wanted to 

find a way to engage the wider 

community. There are so many 

families some of which are 

working parents, who are also 

homeschooling and trying to 

find activities to keep their       

children occupied and we hope 

this will get them being creative 

and show support for a cause 

that is close to us all. There       

are also many small independ-

ent businesses locally which are 

currently struggling to survive 

with the restrictions in place, so 

we wanted to also support them 

during this crisis by gifting a 

voucher for their establishment 

to the winner. We look forward 

to seeing all your designs!”

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

Community Estate Agency 
David Astburys showing  
support for the NHS
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

The Whistlers 

 

I first saw this hugely enjoyable 

Romanian thriller at last year’s 

London Film Festival and on a 

second viewing, I still found it as 

engaging and unpredictable.  

The original title of Corneliu  

Borumboiu’s highly original film is 

LA GOMERA, one of the Canary 

Islands and the destination of 

Christi (Vlad Ivanov), a police       

inspector from Bucharest on a trip 

to meet Gilda (Catrinel Marlon), a 

fellow Romanian and associate on 

a dangerous heist. The purpose 

of his visit is to learn a secret 

whistling language called “El Silbo”, 

so that he can communicate with 

Gilda from afar…  

The early scenes on this beau-

tiful island where Christi first meets 

Gilda on an exotic villa surrounded 

by Spanish thugs is suitably sus-

penseful and once he begins to 

learn the whistling language these 

sequences become genuinely 

funny in their absurdity. The action 

moves back and forth to Bucharest 

where Christ is playing a double 

game along with his fellow officers 

where it is difficult to know whom 

to trust.  

Borumboiu made an impression 

a few years ago with 12.08 EAST 

OF BUCHAREST and he now 

confirms his reputation as one of 

the most original talents to emerge 

from the recent Romanian New 

Wave. A terrific combination of 

thrills and laughs worth catching! 

(Curzon Home Cinema) 
 

The Wretched 
 

The promising opening of this 

intriguing horror follows a young 

babysitter as she goes down the 

stairs to the basement, where she 

is forced to confront unspeakable 

terror. 35 years later, a troubled 

teenage boy called Ben (John-

Paul Howard) goes to live with his 

father for the summer. He starts 

work at his father’s marina and 

begins to make new friends inclu-

ding a boy living next door. But     

when the boy suddenly disappears  

Ben is convinced that his strange 

family have something to hide… 

It is atmospheric and spooky 

and blessed with a charismatic 

lead performance from Howard 

who effortlessly carries the film. 

However, it treads familiar ground 

with no real shocks or surprises 

until the clever twist at the end. 

(VOD from Vertigo) 
 

The Family Way 

This delightful film made in 1966 

is based on Billy Naughton’s play 

“All in Good Time” and tells the 

story of Jenny Piper (Hayley Mills) 

and Arthur Fitton (Hywel Bennett), 

two Lancashire youngsters very 

much in love and excited about 

their forthcoming wedding and 

honeymoon. But once their trip 

abroad is cancelled things get 

even worse especially when they 

begin to live under the same roof 

as Arthur’s parents… 

The pairing of Mills and Bennett 

is adorable - they repeated their 

winning chemistry in two sub-

sequent films THE TWISTED 

NERVE and ENDLESS NIGHT 

but here they incarnate love and 

innocence at its purest. The       

supporting cast is also excellent - 

John Mills and Murray Head are 

the father and brother of the groom 

but it is Marjorie Rhodes as          

Arthur’s mother who has the best 

lines and steals the show. Priceless 

and the icing on the cake is Paul 

McCartney’s melodic soundtrack. 

(Amazon, iTunes, Google, Sky, DVD 
and Blu-Ray from StudioCanal) 

 

More Beautiful 

For Having  

Been Broken 

This is clearly a labour of love for 

writer/director Nicole Conn, whose 

passionate film comes from the 

heart. She tells the story of FBI 

Agent Max (Zoe Vantoura), who 

gets suspended following her  

volatile behaviour soon after her 

beloved mother’s death. She now 

wants a fresh start and arrives in 

a small town where she soon be-

friends little Freddie (Cale Ferrin), 

a young boy on a wheelchair with 

special needs and with a rare  

disease called Fanconi Anemia. 

His mother Samantha (Kayla   

Radomski) is inevitably overpro-

tective but soon warms up to 

Max’s presence… 

The acting is strong but the real 

revelation is Ferrin, a highly com-

petent young actor, who provides 

the heart and soul of this touching 

story. “Hugging Freddie is like  

hugging God” his mother lovingly 

says. It is probably too long and       

it occasionally threatens to sink  

into sentimentality but worthwhile! 

(VOD from Independent) 
 

Camino Skies 
 

El Camino de Santiago is the 

historic 800 kilometre Spanish  

pilgrimage that attracts thousands 

of visitors each year from across 

the globe. The opening caption of 

this inspirational documentary 

suitably quotes “Walking is man’s 

best medicine” by Hippocrates. 

The film follows six pilgrims from 

New Zealand and Australia inclu-

ding Sue Morris a 70-year-old     

suffering from arthritis and back 

problems but still determined to 

reach her destination despite the 

odds. “The camino is life” one      

pilgrim proudly says while another 

adds “the camino is part of healing.”  

Emilio Estevez’s film THE WAY 

(2010) told a fictional story of the 

same pilgrimage starring his father 

Martin Sheen - a perfect compan-

ion piece to this terrific film!      

(Curzon Home Cinema)  
 

In Search  

Of Greatness 

In this engaging documentary 

director Gabe Polsky examines 

the roots of brilliance when it comes 

to sport and interviews many great 

athletes including Pele, who fondly 

remembers playing football as a 

child in the streets of Tres Coracoes 

in Brazil, before he refined his art 

and became the greatest soccer 

player in history. “Balance between 

freedom and control is very impor-

tant. You want to give the greatest 

show ever - that’s why we play the 

game” American football player 

Jerry Rice claims with confidence 

while Ice Hockey veteran Wayne 

Gretzky talks about dedication and 

commitment before one reaches 

greatness. There is also terrific 

archive material of the brilliant 

tennis champion Serena Williams 

learning her craft as a child along 

with her sister Venus under the 

eagle guidance of their father.  

(Independent)  
 

Enemy Lines 

A familiar premise for this World 

War II adventure which takes place 

in November 1943 to be exact. A 

group of British commando squad 

led by an American officer (Ed 

Westwick) are sent on a mission 

to Poland in order to liberate Dr 

Fabian (Pawel Delag) from the 

Germans. They land on a harsh 

snowbound landscape behind 

enemy lines but time is running out 

as a Russian squad disguised as 

Nazis attempt to kidnap the scien-

tist for themselves… 

Westwick delivers an intense 

performance as the American and 

there are some strong action 

sequences well-choreographed 

but the over-orchestrated score 

which switches between the heroic 

and the sentimental gets in the way. 

(DVD and Digital from Signature)

“…are here, The stage is       
in darkness and clear, For 
raising the curtain, And no 
one’s quite certain whose play 
it is”... What is clear is this         

is our play and somebody      

has raised the curtain onto a 

scene of darkness. The play 

remains a mystery.  

More about the actors and 

jesters later. I was reminded   

of these lyrics from the super-

lative Supertramp album of 

1974 (a year etched in our  

collective psyches), Crime of 

the Century, during a conver-

sation with an old friend. A 

born and bred Londoner he 

now lives on that Russian      

satellite island, Cyprus. Con-

spiracy theory number one. 

When he introduced me to 

that vinyl record - happy days 

-  he also spent some time, 

while under the influence of      

a then unknown, to me, mind 

altering substance, that the 

album had a serious underlying 

message. It was an exposé of 

the “system” and we, the 

“rebels”, could strike back by 

lifting the curtain on those      

behind it. Conspiracy theory 

number two. The album also 

includes the tracks, Dreamer 
and Asylum. 

Conversations with him       

are never dull and once we 

had compared our familial  

bellamoss, evidenced later 

that day in a Zoom call with 

several of my siblings – during 

which one gave me conspiracy 

theory three that “they” were 

planning a digitised world      

with a global government - we 

came full circle to the pandemic. 

Cyprus is in lockdown ease 

mode. So far there have only 

been 15 deaths from approx-

imately 900 reported cases so 

they are optimistic. Dora na 
thoumen.  

The global figures are          

updated, challenged and then 

become another infectious 

statistic. Can we really trust 

these actors and jesters       

playing the role of information 

giver in their respective       

countries.  

Conspiracy theory number 

four. The world has never 

been the same since the         

antics of Muhammad Saeed 

al-Sahhaf, Saddam Hussein’s 

notorious Information Minister 

during the Gulf War. An            

inadvertent comedian, known 

as ‘Comical Ali’ who assured 

the media his side were on the 

ascendancy even while the 

American   tanks amassed  

behind him. “If everyone was 
listening you know, There'd be 
a chance that we could save 
the show.” We listened but his 

show bombed. 

After another week of our 

own dubious data, culminating 

in that 100,000 tests per day 

malarkey, it made me curious. 

Curious to spend time explor-

ing the conspiracy universe. 

While I have questioned my 

own sanity on many occa-

sions, I have not yet checked 

out any of those planets and 

their particular peculiarities. 

Banayia mou, I spent more 

than six hours reading and      

listening to incredible but 

sometimes plausible theories. 

I then collapsed in a heap. 

The one word used most 

frequently by “them” was 

“They.” Giving credence to 

any of the several hundred I 

stumbled across, my advice  

is spend your time having 

more conventional indoor fun, 

unless you have invested in 

any of the crypto currencies. 

Apparently, you are about to 

reap an enormous reward for 

your investment. Conspiracy 

theory two hundred and forty 

two. I even found one that      

described the current crisis as 

the crime of the century. It is 

2020. 

There is no doubt that      

viruses and their catastrophic 

effects are caused by mankind 

and our behaviour. That is not 

a conspiracy, it is a fact that   

virologists, epidemiologists 

and all those in between and 

either side would agree on. It 

has reached a “crisis” now   

because the western world 

has been so severely impacted. 

In poorer countries tens of 

thousands of adults and     

children die daily from a whole 

range of killer diseases. But 

now it’s us.  

In the 1980’s, while doing 

some theatre work in Cypriot 

refugee camps, a wise woman 

said to me “you will never       

understand what it means to 

lose everything and become a 

refugee unless it happens       

to you.” “An actor indeed! Go 
re-learn your lines, You don't 
know what you've done, The 
finales begun.” 

Meanwhile home life   

became a little strained after  

a fractious supermarket trip. 

We are creatures of habit      

and when those behaviours 

are   interrupted it can lead to 

strained relations. Thankfully 

all is now well after a feast        

of indoor barbecue food. An 

oxymoron perhaps but enjoy-

able, nevertheless. I nibbled 

on my buttery corn and thought 

“Who'll be the last clown, To 
bring the house down? Oh no, 
please no, don't let the curtain 
fall”.  

We may be too late…and 

that’s not a conspiracy theory. 

Just my coulrophobia messing 

with my head.

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

The actors  

and jesters... 
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T
here are many people who 

need a gym or need to work 

out with friends in order to 

be fully motivated and get some 

sort of exercise done. Whether you 

like a particular activity sport or 

enjoy jogging, running or riding a 

bike, then it's time to get yourself 

in order and make sure you are 

doing some other sort of exercise 

routine at home. If you are fortu-

nate to have others at home who 

you can work out with, then that 

is ideal as you can help each other 

in particular exercises. For those 

on their own, I am going to guide 

you on how to do some basic      

essential workout routine tech-

niques which work on your cardio, 

stamina and strength for both      

fitness and body sculpting. As I 

also teach kickboxing classes, 

when I am not teaching dance, I will 

include some of these kickboxing 

techniques; they are not only 

beneficial in fitness but also teach 

the basics of the martial art itself. 

Dress in loose comfortable 

clothing and trainers that are        

designed for exercise. 

 

Kickboxing Workout Routine 

 

Exercise 1 - Warm up: Standing 

in an upright position and feet hip 

width apart. Very lightly lift one 

knee up and pull into your hands; 

your hands should be clasped   

together as though you had both 

hand gripped behind someone’s 

neck. Do this lightly and gently to 

start with. Release this grip and 

let the leg down back to the floor, 

change legs and now pull in again, 

with clasped hands once again to 

other knee. Continue to do this and 

gradually pick up the pace to a 

faster momentum. Do this till you 

tire.  

Exercise 2 - Standing up straight 

in an upright position, with feet hip 

width apart, add one extra width 

of your foot each side. This should 

be your correct stance step. Gently 

lower into a squat position. Your 

thighs should be in a 90 degree 

angle, parallel to the floor. Make 

sure YOU DO NOT lean the front 

of your body forward. Have your 

head upright and facing forward. 

Keep both your hands formed in 

a fist and by your chin, either side. 

Continue to raise up and down in 

your squat exercise, returning 

thigh to floor angle at 90 degree 

angle. Do this till you tire. You can 

gradually work towards building 

this up over time. Count how many 

you do, so you work on improve-

ment for the next time. 

Exercise 3 - Standing in the 

same stance as for your squat 

position, lower yourself down, but 

instead of returning up, start to 

sway side to side as though you 

were ducking from a punch blow 

towards you. Continue to this till 

you tire immensely and fail to be 

able to do any more. 

Exercise 4 - Follow on the 

technique of Exercise 3, but this 

time add in a kick lift to the front 

in the air with the opposite leg to 

the side you have swayed to, with 

the leg that is firmly on the ground. 

Continue to do this once again till 

you tire immensely and can barely 

do any more. 

Exercise 5 - Side kick exercise 

technique. To start with, if you are 

new to this and until you build on 

your balance control, use the top 

back of a chair or something you 

can hold onto for stability. Stand 

to the side, with the back of the 

chair on your left.  

Right Leg: Hold the back of the 

chair on your left, at the top with 

your left hand. Turn your left foot 

at a slight angle outwards as 

though your toes were facing an 

10 o’clock point. Now lean your 

body towards the left. Lift your 

right leg up in line with the side of 

your body, thigh parallel to the 

floor. Bend from the knee and kick 

back towards your buttock/glute 

area and bring back your foot to 

side again so that your leg is 

straight in alignment with your 

body. Continue to do this till you 

tire. Turn round to do other side.  

Left leg: Hold the chair with the 

right hand. Turn the right foot 

slightly out, so that your toes are 

now facing a 2 o’clock position. 

Lean body to the right, and lift the 

left leg, keeping thigh in alignment 

with the side of the body and     

parallel to the floor.  

Exercise 6 - Sit Ups: Lay on your 

back, on a yoga mat or equivalent 

comfortable cushioned flooring 

mat. Hook your feet under a bed, 

or another item of stable furniture.  

Option 1 – Beginner: Have your 

hands at the front and lightly 

clenched fists. Lift and raise your 

upper body using the momentum 

with your hands to sway and lift 

you up slightly. Count and do as 

many as you can till you are        

unable to do any more.  

Option 2 -  Intermediate: Instead 

of having loose arms to throw the 

momentum, place hands crossed 

over on chest area, like an Egyptian 

Mummy in tomb.  

Option 3 – Advanced: Place 

hands to sides of face and fingers 

to temples. Count and do as many 

as you can till you are unable to do 

any more. Write how many you 

do, and use this as your guide so 

you can check and improve your 

future increased amount. 

Repeat all the six exercises 

three times for maximum benefit. 

Do this twice a week.  
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Essential workout routine

Date of issue:  

19 March 2020 

 
Stelios Kyriakides, a born 

winner from Statos, Paphos, 

who, by his stubbornness and 

will surpassed himself and 

managed to turn the eyes of 

the entire world on him. A world-

famous long-distance champion. 

In 1933, he came first in       

the Pan-Cyprian track and field 

events with the Gymnastic Asso-

ciation “Olympia” of Limassol. 

In 1934, he competed for the 

Greek National Team and came 

first in the Pan-Hellenic and 

Balkan track and field events. 

After that, he won many 

medals and distinctions in many 

international events, culminating 

in winning the 50th Boston 

Marathon in 1946 at the age of 

36 setting the best time in the 

world. 

His first words when he          

arrived at the US were: “I am 

here to run for 7 million famine-

ravaged Greeks”.  

It was the fight of his life and 

managed to raise millions of 

dollars for the humanitarian aid 

called “Package Kyriakides” 

giving rise to hope for Greece 

ravaged by the occupation and 

civil war. 

He remained in Greece 

where he happily lived with his 

wife and two children, leading 

the effort for the revival of Greek 

sports and offering generously 

his assistance to his fellowmen, 

until the end of his life. 

 

Based on information supplied 
by the Cyprus Post Office, 
Philatelic Bureau, Strovolos, 
Nicosia, Cyprus.

Andrew Menelaou

Cyprus: 

Marathon runner  

Stelios Kyriakides

Philately UK Cypriot make-up artist Anna 
Lingis teams up with Barry M

F
amous for her show-

stopping celeb looks, UK 

Cypriot make-up artist 

Anna Lingis has teamed up 

with leading colour cosmetics 

company Barry M to bring you 

the exclusive Barry M x Anna 

Lingis collection.  

The self-taught celebrity 

MUA extraordinaire - known for 

creating coveted everyday glam 

looks to stunning all-out body 

art transformations - is sharing 

her love of colour and style  

with this exclusive capsule        

collection of high quality, cruelty 

free and on trend products.  

Anna says, “I wanted to 

create an inspiring and versatile 

collection, to suit every age and 

skin tone. The range is designed 

for creating both subtle every-

day glam and bold colourful 

looks. I hope you love it as 

much as I do.”  

The collection includes an 

eyeshadow palette with a mix 

of 16 matte and shimmery 

shades, two eye foils to add a 

little sparkle to your eyes and a 

mascara to add length and      

fullness to your lashes. 

The eyeshadow palette       

features four rows of comple-

mentary tones for four stunning 

unique looks. Anna explains: “I 

loved the idea of having a     

palette that is perfect for every 

occasion, every row creates an 

individual look, so there’s some-

thing for everyone! Whether 

you’re looking for daytime     

neutrals, summertime bronze, 

evening glam or a pop of colour, 

if you like to experiment, these 

will look great with every eye 

colour."  

Of the two multi-dimensional 

eye foils in luxuriously opulent 

shades, Anna says, "I love a little 

sparkle, whether it’s a shim-

mery smokey eye or a glittery 

creative makeup look. So I      

obviously had to include these 

stunning metallic eyeshadows 

as part of my collection.”  

The curling and lengthening 

mascara gives the ultimate 

false-lash effect flutter; “I love a 

mascara that adds volume and 

length. The narrow tip of the 

wand allows you to coat every 

lash, leaving you with a fuller 

fluttery lash,” says Anna.  

Barry M is the leading British 

colour cosmetics company. 

Founded in 1982, it is famous 

for its wide range of colourful, 

cruelty-free, on-trend products 

and is dedicated to offering 

high quality at affordable prices. 

To purchase the Barry M x 

Anna Lingis collection online, 

visit https://barrym.com/collec-

tions/anna-lingis



 23      | Thursday 7 May 2020

Michael Yiakoumi

Tottenham Hotspur’s head 
coach, Jose Mourinho, paid a 
special visit to one of Haringey’s 
food distribution hubs last week 
to donate food, which included 
organic fresh fruit, vegetables 
and herbs, from the Kitchen 
Garden at the Spurs Training 
Centre. 
Jose thanked all the amazing 
volunteers for their support at 
the hub – based at the Totten-
ham Hotspur Stadium – in help-
ing to support the initiative, de-
livered by Edible London and 
Haringey Council, with support 
from Haringey Giving. 
Working through Connected 
Communities, the council, its 
partners and volunteers are 
working from food hubs at Al-
exandra Palace and the sta-
dium to ensure that those who 
need it most receive vital food 
parcels at this difficult time. 
To date, the scheme has deliv-
ered around 2,800 food parcels 
to those in need, reaching just 
under 1,500 individual house-
holds in Haringey. 
Jose Mourinho said: 
“It is a pleasure for me to help 
out in this way and see that food 
from our Training Centre is 
going to reach those most in-
need within our community at 
this time.  
I would like to commend the 
fantastic volunteers working at 
the food hub every day, along 
with all the distributors, whose 
efforts are making a huge dif-
ference to people’s lives.” 
Sanjay Mackintosh, from Harin-
gey Council, is helping to lead 

the food hubs operation, he 
said: 
“It was great to see Jose out at 
our food hub at Spurs Stadium, 
bringing with him some much 
welcomed fresh produce. He 
was able to see how much the 
space has been transformed to 
scale up our food distribution 
operation. 
 His contribution will be com-
bined with our other donations 
and will help to feed some of 
our communities most vulner-
able people.” 
Sunny Karagozou, Founder of 
Edible London, said: 
“Me and Edible London’s vol-
unteers were delighted by Mou-
rinho’s visit and humbled by his 
reaction to the food distribution 
hub that we have set up in the 
Tottenham Hotspur stadium. 
Once again, we have had proof 
that food connects people: his 
donation of organic vegetables 
has become part of the food 
hampers that we redistribute 
daily to the vulnerable people 
and communities of London.” 
Haringey Council is working 
closely with partners to deliver 
emergency food parcels to 
those in the borough who need 
it the most. If you are struggling 
to get enough food, please con-
tact 020 8489 4431. 
The council has created an 
Amazon Wishlist to help support 
people in the community strug-
gling to get the essential items 
they need. All donations are 
greatly appreciated. Find out 
more about our work with Con-
nected Communities 

Jose Mourinho visits 

Haringey food hub
 The 2019-20 Premier League season could 

be cancelled if clubs do not agree  

to play in neutral venues
The 2019-20 Premier League 
season could be cancelled if 
clubs do not agree to play in 
neutral venues, says League 
Managers Association chief ex-
ecutive Richard Bevan. 
A vote is due to take place on 
Monday on proposals for a re-
turn to football. 
The Premier League has been 
suspended since 13 March be-
cause of the coronavirus pan-
demic. 
Bevan says “time isn’t on our 
side and training needs to be in 
place very soon” for a return by 
12 June. 
All 20 clubs are committed to 
playing the 92 remaining fix-
tures of the 2019-20 season if 
and when it is safe to do so. 
However, Brighton have said 
they are “not in favour” of using 
neutral venues because it may 
affect the “integrity” of the 
league.The neutral stadium pro-
posal needs 14 out of the 20 
clubs to vote in favour for it to 
be adopted. 
Prime Minister Boris Johnson is 
expected to update the UK’s po-
sition on lockdown and the plan 
for easing measures on Sun-
day. 
Asked if a vote against neutral 
venues would lead to the sea-
son’s cancellation, Bevan told 
BBC Radio 4’s Today pro-
gramme: “Yes, I think that prob-
ably is correct.” 
He added: “The government, if 
they haven’t already, will be 
making it clear that home 
matches with densely populated 
stadia, really puts into question 
whether social distancing rules 
can be adhered to.” 

What are the plans for a return? 
The Premier League’s plans – 
dubbed Project Restart – in-
volve a return to action in June 
in order to complete the season 
at the end of July to fit in with 
Uefa’s European competition 
plans. 
This would require full training 
to begin by 18 May. 
The league would also need up 
to 40,000 tests for players and 
staff if plans to play the out-
standing games behind closed 
doors are pursued. 
On Friday, after their most re-
cent meeting by video confer-
ence, Premier League clubs re-
iterated a commitment to 
resuming the season “when 
safe and appropriate to do so”. 
Who has concerns about a re-
start? 
A number of Premier League 
club doctors have raised a 
range of concerns with league 
bosses over plans to resume 
the season.One issue that the 
senior medics have sought as-
surances over includes their 
own liability and insurance 
cover if players contract the 
virus. 
The 20 club doctors have been 
holding their own discussions 
about Project Restart with a 
view to feeding their thoughts 
over medical protocols, testing 
and player welfare. 
“The medical and operational 
protocols are going to be pre-
sented to the managers on 
calls, and indeed the players,” 
Bevan added. 
“Hopefully, there will be solu-
tions that create this safe envi-
ronment. 

“Football must not occupy any 
NHS resources, it must not im-
pinge on the capacity of the 
health and emergency services. 
But it covers testing, tracking, 
PPE available, clear guidelines 
on social distancing, and ob-
viously a safe environment to 
train and play. 
“There will be guidance on car-
diology, mental and emotional 
well-being. And I think the mes-
sage really is that health is a 
guiding principle to any deci-
sion-making.”What about safety 
concerns among players? 
Manchester City striker Sergio 
Aguero has spoken out to say 
players are “scared” about re-
turning to action amid the coro-
navirus outbreak. 
On returning to training, players 

will be tested for the virus twice 
a week and would be screened 
for symptoms every day. 
There will also be extra precau-
tions for players at training, in-
cluding wearing protective 
equipment and not showering 
or eating on premises. 
Bevan says no players would 
be forced into playing when it is 
not safe to do so. 
“I think as long as we have max-
imum information and good pro-
tocol documents, players will 
make their own decisions and 
same for managers. And they’ll 
be looking at best practice,” he 
added.“If we do get that infor-
mation clearly and well-pre-
sented and governments are 
clear as well, there’ll be some 
good decision-making.. 

Boxers on British fight shows 

will wear protective masks dur-

ing ring walks and will be 

banned from using a spit bucket 

between rounds under pro-

posed rules for events. 

The sport is gearing up for a be-

hind-closed-doors return in the 

UK in July, after being shut 

down in most countries across 

the world as a result of the co-

ronavrius pandemic. 

Referees and trainers in the 

fighters’ corners must wear pro-

tective masks throughout the 

event and the proposals include 

thorough testing of all those in-

volved. 

A document sets out proposed 

rules which include: 

Fight shows to begin without 

any fans 

Boxers, referees and trainers 

will be transported to the venue 

wearing personal protective 

masks 

A fighter may remove their pro-

tective mask when inside the 

ring – but referees and teams 

in the corner must keep theirs 

on 

Boxers may not spit in their re-

spective corners 

No ring announcers, ring girls 

or TV cameras inside the ring 

All proposed venues must be 

reviewed by the BBBofC and 

“cleaned to a medical standard” 

before the event 

Only “essential” officials, pro-

moters and broadcasters can 

attend 

Individuals in high-risk cate-

gories such as pregnant 

women, those “seriously over-

weight” or people with diabetes 

should not attend 

Everyone at an event must be 

tested for Covid-19 

All boxers, trainers and referees 

must be tested for Covid-19 48 

hours before fight night and self-

isolate at a hotel until their test 

result is known 

The BBBofC said the measures 

were within government guid-

ance and, in stressing the rules 

outlined were “not final”, said 

the views of promoters would 

be considered. 

Coronavirus and boxing: Proposals include 

masks, no spitting and no fans
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Tryphona 

(from Leonarisso, Karpasi) 

We are very sad to announce the death of Andreas Tryphona, who sadly passed away 
on Thursday 9th April 2020 at the age of 81. 

Andreas was a dearly loved husband, father and grandfather and much more to so many. 

He leaves behind his wife Pezouna, his sons Aggie and Tassos (Tas) and grand-
daughters Katerina and Anastasia. He was also a beloved brother, uncle and friend 

and will be sorely missed.  

His funeral will take place on Thursday 14th May at St Mary’s Greek Orthodox  
Cathedral, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. Unfortunately, due to the 

pandemic and current restrictions, this will only be for immediate family. 

We understand that many people would like to pay their respects and the family have  
requested no flowers please. However, charitable donations can be made directly to 

Marie Curie or via a JustGiving page. Thank you. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Τρύφωνα 
(από το Λεονάρισο, Καρπάσι) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Αντρέα  

Τρύφωνα ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020, σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει την σύζυγο του Πεζούνα, υιούς: Άκη και Τάσσο, εγγόνια: Kατερίνα και  

Αναστάση, τον αγαπημένο του αδελφό, Θείο και φίλους στους οποίους θα λείψει πολύ. 

Ο Aντρέας ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας, παππούς και φίλος. 

Η κηδεία θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green 

21 Trinity Rοad, London N22 8LB. 

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

συγγενείς του εκλιπόντος, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο  

ακολουθία στο κοιμητήριο. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί θέλετε να τιμήσετε τη μνήμη 

του, αλλά αντί λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές στο, Marie Curie ή μέσω της  

ιστοσελίδας JustGiving. Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας. 

       Σας ευχαριστούμε.01.06.1938 - 09.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκη Νικοδήμου 
(από την Έμπα, Πάφος)  

Mε μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας Νίκης Νικοδήμου η οπoία απεβίωσε την Τετάρτη  

15 Απριλίου 2020. Αφήνει τα 5 παιδιά της: Έλενα, 
Ιορδάνη, Μιχάλη, Χρυσούλλα και Μαρία,  

γαμπρό και νύμφη, 
 9 εγγόνια, 13 δισέγγονα και πάρα πολλούς  

συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου 2020 10πμ 

στην εκκλησία της Παναγίας στο Wοοd Green και η ταφή 
στο κοιμητήριο του Southgate. 

Mπορείτε να στείλετε λουλούδια στο  Demetriou & English 
Funeral Directors 131 Myddleton Road, Wood Green 
London N22 8NG μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου 

2020, μέχρι τις 5μμ. 
 Tηλέφωνο: 07875 008793 Mαρία

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Νiki Nicodemou 

(from Εmba, Paphos)  
Sadly passed away on Wednesday 15th April 2020. 

Niki leaves her 5 children: Elena, Jordan, Michael,  

Chrisoulla and Maria,  son in law & daughter in law,  

9 grandchildren and 13 great grandchildren and many  

relatives & friends.  

The funeral will take place on Saturday 16th May 2020 at 

10.00am at the Greek Orthodox Church of St. Mary’s, Trinity 

Road, Wood Green London N22 8LB and the  

burial at New Southgate Cemetery. 

If anybody would like to send flowers, please have them at 

Demetriou & English Funeral Directors 131 Myddleton Road, 

Wood Green London N22 8NG by Friday  

15th May 2020 by 5.00pm. 

Tel: 07875 008793 Maria07.04.1936 - 15.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Γεωργίου Παναγιώτου 

(από τoν Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσός)  
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Αντρέα  

Γεωργίου Παναγιώτου, που απεβίωσε την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020  
σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει την πολυαγαπημένη του σύζυγο Άννα, υιό Γιώργο, θυγατέρα 
 Αμέρσια και το σύζυγό της Κώστα, εγγόνια: Έλενα και το σύζυγό της Χάρη, 

Αντρέα, Μιχάλη, Άννα και το δισέγγονο του Αντώνιο. Ο εκλιπών ήταν ο  
μεγαλύτερος από τα 5 αδέλφια του, Μιχάλη (Πούλλο), Εύη, Μάμα και  

Σαββάκη. Θα θυμόμαστε πάντα τον Αντρέα σαν ένα ευγενικό άνθρωπο, 
δουλευτή και καλό οικογενειάρχη. Ένας πραγματικόε κύριος με ένα  

χαρισμάτικό χαμόγελο. Ήταν πασίγνωστος και όλοι τον σέβονταν στην  
βιομηχανία υποδημάτων. 

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαιου 2020 στην εκκλησία του Αγίου  
Δημητρίου και η ταφή του στο κοιμητήριο του Southgate. Λόγω της  

πανδημίας του κορνοιού μόνο η στενή οικογένεια θα μπορεί να παρευρεθεί.  
Όταν οι καταστάσεις θα το επιτρέπουν θα οργανώσουμε μνημόσινο όπου θα 
τιμήσουμε όλοι μαζί την μνήμη του Αντρέα. Εάν κάποιος επιθυμεί να έρθει σε 

επαφή με την οικογένεια μπορεί να τηλεφωνίσει στον υιό του Γιώργο, στο  
τηλέφωνο 079044 57926.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Georgiou Panayiotou 
(from Agios Athanasios, Limassol)  

Andreas Georgiou Panayiotou (From Agios Athanasios, Limassol) sadly 

passed away on 06.04.2020 at the age of 80. He leaves behind his  

beloved and devoted wife Anna. His son George, daughter Amersia, 

son-in-law Kosta. Grandchildren: Elena her husband Harry, Andreas, 

Mixali & Anna. Great-grandchild: Antonios. 

He was the eldest of 5 children he leaves behind his  

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

Andreas will always be remembered as a kind and hard-working family 

man, a true gentleman with an infectious smile.  

He was widely known in the shoe industry and highly respected.  

The funeral will take place on Thursday 14th May 2020 at St Demetrios 

Church and the burial at New Southgate cemetery.  

Due to the coronavirus pandemic only immediate family will be in 

attendance. A memorial will follow when permitted for all family and 

friends. If anyone wishes to get in contact with the family his son’s 

number is 07904457926. 
14.06.1939 - 06.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  
Σαβούλλα Ιωάννου 

(από την Λευκωσία, Κύπρος)  
Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 

 Σαβούλλας Ιωάννου η οποία απεβίωσε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 
σε ηλικία 64 ετών. 

Η καρδιά της ήταν γεμάτη από αγάπη και πίστη. Ήταν μια υπέροχη 
και στοργική σύζυγος, στον Αντώνη, μητριά στην Άρτεμη, το Γιάννη, 

τη Στέλλα και τον Τόμυ και γιαγιά στον Μάξιμο και τον Λoυκά. 
 Η Σαβούλλα για δεκαετίες ήταν μέλος της εκκλησίας του  

Απoστόλου Αντρέα, στο Kentish Town, όπου υπηρέτησε ως ένας 
από τους φύλακες της εκκλησίας. Μαζί με τον σύζυγό της τον  

υποδιάκονο του ναού, ήταν παρόντες σε κάθε λειτουργία. Πάντοτε 
εκεί να καλωσορίζουν τον κόσμο με ένα ζεστό χαμόγελο και με καλά 
λόγια, ακόμη και τα άτομα που επισκέπτονταν πρώτη φορά τον ναό 

την θυμούνται. Ήταν κατά κάποιο τρόπο ο παλμός της Ενορίας, 
ήταν εκεί για να βοηθά όποιον χρειαζόταν βοήθεια. Η Σαβούλλα  θα 

λείψει πολύ, σε όλη την κοινότητα του Απόστολου Αντρέα, στους  
φίλους της, αλλά πολύ περισσότερο στην οικογένειά της.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Savoulla Ioannou  
(from Nicosia, Cyprus)  

“Savoulla Ioannou sadly left us on 21 April 2020 aged 64.  
Her heart was full of love and faith, and was a wonderful and 
loving Wife to Antonis, Step-Mother to Artemis, John, Stella 

and Tommy and Grandmother to Maximus and Luka.  
Savoulla was for many decades a beloved member of  

St Andrew’s Greek Orthodox Cathedral in Kentish Town, 
where she served as one of the church wardens. With her 

husband Antonis, the Cathedral’s subdeacon, she was present 
at every service and function without fail, always there to  

welcome people with her warm smile and a kind word; even 
those who had only visited the church once would always  

remember Savoulla.  
She was in so many ways the heartbeat of the parish, there to 

help anyone and everyone with anything and everything. 
Savoulla will be sorely missed by the whole St Andrew’s 

 community, her friends, everyone who was blessed to know 
her and especially her family. 05.12.1955 - 21.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT

 It is with great sadness that we announce the loss of 

our beloved mother Christalla Nicolaou, who passed 

away on 6th April 2020 at the age of 92.   

She will be greatly missed by her children: Kerry, Nick, 

and Mary, Son in law George, grandchildren: George, 

Christina, Alex, Chrissie and her great grandchildren. 

She was a wonderful mother and we are all going to miss 

her beautiful smile, her kindness and thoughtfulness. 

  Rest in Peace Mum 

   Due to the current corona virus situation a private 

 funeral will be held with only immediate family attending. 

     Flowers may be sent by 19th May to. Demetriou & 

English, Funeral Directors Ltd,   

131/133 Myddleton Road, London N22 8NG.

Christalla Nicolaou 
 (from Ayios Amvrosios, Kyrenia)

14.11.1927 – 06.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Απεβίωσε την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 στο 

νοσοκομείο του Royal free η αγαπητή  

Ευαλλού Ττόφια σε ηλικία 96 ετών. 

 Η εκλιπούσα καταγόταν από το χωριό  

Πατρίκι/Γεράνι. Αφήνει συγγενείς και φίλους.  

Η Εύα ήταν αγαπητή σε όλους όσοι την  

γνώρισαν, ήταν καλοσυνάτη, καλότροπη και 

εύθυμος χαρακτήρας. Η κηδεία της θα γίνει 

στο κοιμητήριο του Southgate την Παρασκευή 

12 Ιουνίου 2020 η ώρα 2:30μμ. 

Αιώνια της η μνήμη

Ευαλλού Ττόφια 
 (από το Πατρίκι/Γεράνι, Αμμόχωστος)

25.02.1924 – 13.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 ο  
αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς 

 Πέτρος Σκορδής, σε ηλικία 74 ετών. 
Αφήνει πίσω, τη γυναίκα του Κούλλα, 

 παιδιά: Νικόλα, Δήμο, Χρήστο,  
νύφες: Yien και Belinda και δύο χαριτωμένα  

εγγονάκια: Πετράκη και Θεοδωρή.  
Ο αγαπημένος μας Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος 
με πολύ χιούμορ που πάντοτε διασκέδαζε όποιον 

βρισκόταν δίπλα του και είχε ένα πολύ όμορφο 
 χαμόγελο. 

Για πάντα στις καρδιές μας 

Η οικογένεια επιθυμεί αντί για λουλούδια να  
γίνονται εισφορές για το ταμείο ‘Αλκιονίδες UK’ 

https://uk.virginmoneygiving.com/KoullaSkordis 

Πέτρος Σκορδής  
 (από τον Αγρό )

02.06.1945 - 17.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

 Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του  
πολυαγαπημένου Γιώργου Γιαννή Παφίτη, ο οποίος 

απεβίωσε τη Μεγάλη Παρασκευή 17.04.2020,  
σε ηλικία 89 ετών. 

Ο εκλιπών μετανάστευσε στο Λονδίνο στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. Παντρεύτηκε τη μακαριστή Φρόσω 
Βασίλη Στάσου από το Τρίκωμο. Αρχικά εργάστηκε σε 

εστιατόρια και στη συνέχεια σαν οδηγός σχολικού  
λεωφορείου στο ILEA. Μετά τη συνταξιοδότηση του 

υπηρέτησε σαν υποδιάκονος στον καθεδρικό ναό του 
Αποστόλου Αντρέα, στο Kentish Town. 

Ήταν ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος, ευγενικός,  
εύθυμος, κοινωνικός και γενναιόδωρος. Αγαπούσε πολύ 

τα παιδιά, αλλά δεν ευτύχησε να αποκτήσει δικά του. 
Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,  
την Πέμπτη 04 Ιουνίου, η ώρα 11.00 στην εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου στο Edmonton. Η ταφή θα γίνει στον 
 οικογενειακό τάφο, μαζί με την πολυαγαπημένη του  

σύζυγο, στο κοιμητήριο του Southgate.  

Γιώργος Γιαννή Παφίτη 
 (από Μάνδρες Αμμοχώστου)

05.08.1930 - 17.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Papavasilios Christodoulou 
(from Melanarga, Yialousa) 

 
Our beloved Papavasilios Christodoulou passed on the 13th April 2020  

at the age of 82, born in Melanarga village near Yialousa In Cyprus.  
He moved to London in 1974 where he had lived ever since. As a priest, 

 Papavasilios has served the Greek Orthodox Churches in Leicester, 
Coventry, Forest Gate, Islington, Enfield,  

Gosbel Oak and his latest post was at Wightman Road St John  
the Baptist Greek Orthodox Church.  

He has left behind his wife, Presvidera Milia, children George, Takis, 
Maria and Kika, son inlaw Odyssea, daughter in law Despo,  

grandchildren Costa, Emilia, Maria, Romanos Monahos and Petroulla, 
great grandchildren Despina,Nicholas, George and Mario, brothers 

sisters and beloved relatives. 
The funeral will take place on the 12th of May 2020,10.00AM, at 

 St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road followed  
by the burial at Southgate Cemetery. 

Due to the Coronavirus Pandemic there will a very small private funeral 
with only immediate family. 

15.07.1937 - 13.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παπαβασίλειος Χριστοδούλου 
(από τη Μελάναργα, Γιαλούσα) 

Ο αγαπητός μας Παπαβασίλειος απεβίωσε την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020, σε ηλικία 
82 ετών. Γεννήθηκε στο χωριό Μελάναργα κοντά στη Γιαλούσα. Το 1974 ήρθε στο 

Λoνδίνο, όπου ζούσε μέχρι το τέλος της ζωής του. Σαν ιερέας υπηρέτισε τις  
Ελληνοορθόδοξες εκκλησίες: Leicster, Coventry, Forest Gate, Islington, Enfield, 

Gosbel Oak και τελευταία λειτουργούσε την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
στο Wightman Road. 

Αφήνει την σύζυγό του πρεσβητέρα Μηλιά, παιδιά: Γιώργο, Τάκη, Μαρία και Κίκα,  
γαμπρό: Oδυσσέα, νύμφη, Δέσπω, εγγόνια: Kώστα, Αιμιλία, Μαρία,  

Ρομανός Μοναχός και Πετρούλλα, δισέγγονα: Δέσποινα, Νικόλας, Γιώργος και  
Μάριος, αδέλφια και πολλούς συγγενείς. 

Η κηδεία θα γίνει στις 12 Μαΐου 2020 στις 10πμ στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
 Βαπτιστή στο Wightman Road και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι  
στενοί συγγενείς του εκλιπόντος θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την  

νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο του Southgate.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pantelis Papalazarou 
 

It is with tremendous sadness that we announce the passing of 
 Pantelis Papalazarou on Wednesday 29th April 2020, aged 83.  

Pantelis passed away peacefully at home surrounded by his family.  
He will be hugely missed by his wife Sylvia, daughter Alex, son Paul, 
son in law George, daughter in law Kasia and his grandsons Daniel, 

Anton, Jonathon, Joey and Noah. 
Unfortunately due to the pandemic and current  

restrictions only immediate family can attend the funeral.  

He will leave a large void in our lives.
 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Παντελής Παπαλαζάρου 
  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
Παντελή Παπαλαζάρου, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του  

περιτρυγιρισμένος από την οικογένεια του την Τετάρτη 29 Απριλίου  
σε ηλικία 83 ετών. 

Θα λείψει πολύ στην σύζυγο του Σύλβια , θυγατέρα του Άλεξ, υιού του 
Παύλο, γαμπρό του Γιώργο, νύμφη του Κασία,  

εγγόνια: Daniel, Anton, Jonathon, Joey and Noah. 

Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό στη ζωή μας. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο 
οι στενοί συγγενείς του εκλιπόντος θα μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία 
 και στο κοιμητήριο.26.10.1936 - 29.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elias Stylianou 
  (from Platanistasa, Cyprus) 

 It is with great sadness that we announce the passing of our father Elias, 
who passed away peacefully at home on the 13th April aged 79. 

He was a devoted husband to Maria, father to Stelios and wife Sharon, 
Goulla, Savva and wife Maria. Loving Grandfather to Maria, Josephine, 

Elizabeth, Eleni, Elianna, Elia,Maria, Elia, Andrew, Elena and Elia,  
great granfather to Sophia and brother to Andreas and Nikos Stylianou. 

Elia was loved and respected by his friends and family, for his kind soul 
and generosity, his home was your home. 

We will love him and miss him always, as his memory  
lives on in our hearts forever  

Sleep peacefully Our Angel  

The funeral will take place on the 10 June 2020, 1.30pm at St Mary’s 
Church, Wood green and the burial at Southgate Cemetery. 
Due to the Coronavirus pandemic and current restrictions,  

this will only be for the immediate family. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ηλίας Στυλιανού 
(από την Πλατανιστάσα, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα  

Ηλία Στυλιανού, που απεβίωσε την Δευτέρα 12 Απριλίου σε ηλικία 79 ετών. 

 Ήταν ένας αφωσιομένος σύζυγος στη Μαρία, πατέρας: Στέλιου και σύζυγο Σιάρον, 

Κoύλλη, Σάββα και σύζυγό Μαρία, παππούς: Mαρία, Ιωσιφίνα, Ελίζαμπεθ, Ελένη, 

Ηλιάνα, Ηλία, Μαρία, Ηλία, Αντρέα, Έλενα και Ηλία, πρόπαππους: Αντρέα και Νίκο.  

Ο Ηλίας ήταν αγαπιτός και οι φίλοι του και η οικογένειά του τον είχαν σε υψηλή  

εκτίμηση για την ευγενικότητα και την γενναιοδωρία που τον διακατείχε, το σπίτι του ήταν 

ανοιχτό για όλους. Θα τον αγαπάμε και θα μαε λείψει πολύ, 

 η μνήμη του θα ζει στις καρδιές μας για πάντα. 

 Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μας. 

Η κηδεία του θα γίνει στις 10 Ιoυνίου 1:30μμ στην εκκκλησία της Παναγίας στο Wοοd 

Green και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 

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

συγγενείς του εκλιπόντος, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο  

ακολουθία στο κοιμητήριο.29.08.1940 - 13.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Hercules Constantinou 
(from Mazotos, Cyprus) 

 
Parikiaki newspaper is extremely sad to announce that our former colleague, Hercules 

(Irakli) Constantinou, sadly passed away on Saturday 18th April 2020 at North Middlesex 
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 
working 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.  
Ηis funeral will take place at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman 

Road, Hornsey, London N8 0LY. 

Due to the current restrictive circumstances, there will be a funeral with only the  
family in attendance.   

31.07.1961 - 18.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ηρακλής Κωνσταντίνου 
(από τον Μαζωτό, Κύπρος) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Hρακλή Κωνσταντίνου ο 

οποίος απεβίωσε το Σάββατο 18 Απριλίου σε ηλικία 58 ετών.  

Αφήνει τα αδέλφια του: Kώστα, Mαρία, Χρυστάλλα, ανίψια: Nίκο, Αντρέα, Φρώσα και  

σύζυγο Μεχμέτ, Άντρη και σύζυγο Μιχάλη, Λεμονίτσα, συγγενείς και φίλους. 

Ο Hρακλής είχε ψυχή παιδιού, ήταν πολύ ευγενικός και καλοσυνάτος με όλους, συνεπής 

αλλά και κάποιες φορές γκρινιάρης πάντα όμως με καλό χιούμορ. Κρατάμε σαν φυλακτό τις 

καλές στιγμές που είχαμε μαζί. Θα μας λείψει πολύ.  

Η κηδεία του θα γίνει στις 3 Ιουνίου στην εκκλησία του Αγ. Ιωάννη του Βαπτιστή  

(Wightman Road, Hornssey, London N8 0LY). 

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

συγγενείς του εκλιπόντος θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο  

ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andrew Georgiou  
(from Famagusta, Cyprus) 

 It is with great sadness that we announce that our beloved  
Andrew (Patata/Spud) passed away suddenly in his garden on  

8 April 2020 at the age of 70 years on the date of his 41st wedding 
 anniversary. 

He leaves behind his wife Irene, daughters Alexandra and Kristina and 
grandson Ocean all of whom he adored together with his three sisters 

Dora, Julie and Thalia. 

Andrew’s sudden death has shocked and devastated his family and 
many friends. He was rarely seen without a smile on his face and was 

always ready with a quick witted response in any situation. 

Andrew was born in Famagusta and his family came to the UK when 
he was 2 years old settling first in Liverpool and later in London.  

Andrew never quite lost his Liverpool accent of which he was quite 
proud. He played football, cricket, snooker, darts and golf and was 

adamant that he was the best and rarely accepted defeat. He was a 
co-founder of Dynamo FC which played in the KOPA League. 

Andrew was a wonderful husband to Irene and doting father to  
Alexandra and Kristina and Bappou to Ocean. They will miss him 

dearly as will the rest of his family and friends. 

May he Rest in Peace. 

Due to the current circumstances there will be a very small private  
funeral at St Katherine’s Church on Friday 22 May 2020 with only the 
immediate family in attendance at the Church and at the Cemetery. 

A memorial service will be held in the future.
16.11.1949 - 08.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Εύα Χρυσάνθου 
(από τoν Λυθροδόντα, Κύπρος)  

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Eύας Χρυσάνθου η οποία απεβίωσε την 

Τρίτη 7 Απριλίου 2020 σε ηλικία 91 ετών. Η εκλιπούσα ζούσε στο Λονδίνο με τον σύζυγό της Γιώργο  

Χρυσάνθου από το 1953. Αφήνει σύζυγο: Γιώργο, θυγατέρα, Αντρούλλα και γαμπρό Κλίτο, 5 εγγόνια και  

συζύγους: Γιώργος και Πέννυ, Εύα και Πέρρη, Αντρέα και Τζούλη, Xριστίνα και Έρικ, Αθηνά και Μιχάλη, 

 8 δισέγγονα: Kωνσταντίνο, Άρον, Νίκο, Άντρέα-Σοφία, Αντρούλλα, Ραφαήλ, Χριστίνα και Ελουίζα. Η Eύα είχε 

μεγάλη καρδιά και την αγαπούσαν πολλοί και θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία της θα γίνει στις 15 Μαΐου 2020 

στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman Road, Haringey N8 0LY, στις 13:00μμ και η 

ταφή στο κοιμητήριο του Southgate, Brunswick Park Rd, New Southgate, London N11 1JJ. Λόγω της  

πανδημίας μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί εκτός αν η απαγόρευση αρθεί μέχρι τότε. Εκείνοι 

που θέλουν να στείλουν λουλούδια μπορούν να τα στείλουν την ημέρα της κηδείας στην εκκλησία η στα  

γραφεία του Demetriou and English 131-133Myddleton Rd, Bowes Park, London N22 8NG. 

27.11.1928 - 07.04.2020Your Wings were ready but our Hearts were not...

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Με θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του  
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 

παππού, Αλέξανδρου Ιωάννου ο οποίος  
απεβίωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου, 

 σε ηλικία 78 ετών. 
Αφήνει την σύζυγό του Σούλλα Ιωάννου,  

παιδιά: Γιάννο, Ανδρέα, Νίκο,  
εγγόνια, αδελφό και λοιπούς συγγενείς. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  
11 Μαίου 2020 στον ιερό ναό Αρχαγγέλου  

Μιχαήλ, Golders Green Rd, London  
NE11 8HL η ώρα 3:00 μ.μ. 

Μετά λύπης και ένεκα του Κορωνοϊού, 
 η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια όπως 

καθορίζεται από τις Αρχές Ασφάλειας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
 (από την Επισκοπή, Λεμεσός)

25.09.1940 – 09.04.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Mαρικού Αντώνη Κυριάκου 
(από τo Πατρίκι, Aμμόχωστος)  

 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης 

μας, Μαρικούς Αντώνη Κυριάκου, η οποία απεβίωσε την 

 Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 σε ηλικία 91 ετών. 

Αφήνει παιδιά: Σωτήρη, Αντρούλλα, (ο γιός της Κυριάκος 

απεβίωσε πριν ενάμισι χρόνο), γαμπρό: Mίκη, νύφες Φα-

νούλλα και Πεζούνα, 7 εγγόνια και 5 δισέγγονα. 

Η κηδεία θα γίνει στις 11 Μαΐου η ώρα 2:30μμ  

στο κοιμητήριο του Southgate. 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του  

Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία 

στο κοιμητήριο του Southgate.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Μarikou Antoni Kyriacou 
(from Patriki, Famagusta)  

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

beloved Marikou Antoni Kyriacou that passed away on  

Monday 6 April 2020. She leaves behind: children: Sotiris and 

Adroulla (her son Kyriacos passed away a year and a half 

ago), brother in law Mikis, daughters in law: Fanoulla and  

Pezouna, 7 grandchildren and 5 great grandchildren. 

The funeral will take place on Mοnday 11 May 2020 at 2:30pm 

at Southgate Cemetery. 

Due to the current coronavirus pandemic only the  
immediate family will be able to attend the funeral which will 

take place at Southgate Cemetery.03.03.1929 - 06.04.2020

Οι θάνατοι από τον νέο κορωνοϊό (Covid-19) ξεπέρασαν τους 252.000 

και τα κρούσματα τα 3.665.000 σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Μέχρι σήμερα έχουν αναρρώσει περισσότεροι 1.206.000 ασθενείς. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που είναι το επίκεντρο της επιδη-

μίας οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 70.000 και τα κρούσματα ανήλθαν σε 

1.200.000. 

Στην Ιταλία οι νεκροί ανήλθαν σε 

29.079 με  236 θύματα κατά την 

χτεσινή ημέρα. Τα ενεργά κρού-

σματα έχουν υποχωρήσει στα 

99.980, πέφτοντας για πρώτη 

φορά κάτω από το όριο των 

100.000 από τις 10 Απριλίου. 

Στην Ισπανία οι νεκροί ανήλθαν 

σε 25.613  με 185 θύματα το τε-

λευταίο 24ωρο. 

Στη Γαλλία καταγράφηκαν 330 

νέοι θάνατοι κατά το τελευταίο 

24ωρο και ανήλθαν σε 25.201. 

Τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 

1.199 και ανήλθαν σε 203.253. 

Στη Μεγάλη Βρετανία οι νεκροί χθες Τετάρτη αυξήθηκαν κατά 693 και 

ανήλθαν σε 28.734. Οι σοροί των 37 μεταφέρθηκαν στην Τουρκία. Τα 

κρούσματα αυξήθηκαν κατά 3.985 και ανήλθαν σε 190.584. 

Από την άλλη, η δίκη για την έκδοση του ιδρυτή των WikiLeaks, Τζού-

λιαν Ασάνζ, στις ΗΠΑ αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας για τον Σεπτέμ-

βριο ανακοίνωσε δικαστήριο του Λονδίνου. Ο Ασάνζ είχε διαρρεύσει 

έγγραφα που αποδεικνύουν τα εγκλήματα που διέπραξαν οι αμερικανι-

κές δυνάμεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. 

Στο Βέλγιο οι νεκροί ανήλθαν σε 8.016 και τα κρούσματα σε 50.509. 

Στη Βραζιλία όπου καταγράφηκαν 7.367 θάνατοι έχει προκαλέσει αντί-

δραση η άρνηση του Πρόεδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου να δημοσιεύσει τα 

αποτελέσματα των τεστ στα 

οποίο υπεβλήθη παρά την από-

φαση ομοσπονδιακού δικαστή. 

Ο αριθμός των θανάτων που κα-

ταγράφηκαν σε ορισμένες χώρες 

έχει ως εξής: 

Γερμανία 6.993, Ολλανδία 

5.082, Καναδάς 3.854, Σουηδία 

2.769, Μεξικό 2.271, Ελβετία 

1.784, Ισημερινός 1.569, Περού 

1.344, Ιρλανδία 1.319, Πορτογα-

λία 1.063, Ρουμανία 818, Πολω-

νία 698, Αυστρία 600 και Χιλή 

270. 

Στη Νέα Ζηλανδία καταγράφη-

καν 2ο θάνατοι και 1.486 κρού-

σματα, μέχρι στιγμής έχουν αναρρώσει 1.302 ασθενείς. Η 

Πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν είπε ότι τα σύνορα της χώρας που νί-

κησε τη μάχη με τον κορωνοϊό θα παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρο-

νικό διάστημα για όλες τις χώρες πλην της Αυστραλίας. 

Στην Αυστραλία οι νεκροί ανήλθαν σε 97 και έχουν αναρρώσει 5.859 

ασθενείς. 

Κορωνοϊός: Συνεχίζουν να αυξάνονται οι νεκροί  
και τα κρούσματα παγκοσμίως
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with great sadness that we announce the death, last week, of Yiannis Pareas.  Although healthy and strong,  he was another victim of Covid 19. 
An architect by profession, he was also an artist, potter, sculptor and classicist. In recent years he was learning to play the piano which he took 

enthusiastically to, as he did to everything. He believed passionately in the re-unification of Cyprus and the human rights of Cypriots. In recent years, 
his greatest passion outside his family and Cyprus has been his role in the creation and success of Britain’s first maintained Greek Orthodox 

secondary school, St Andrew the Apostle Greek Orthodox School in Barnet.    

St Andrew would simply not exist without Yiannis’s vision and drive. He personally approached the Russell Education Trust and the Church to convince 
them that the Free Schools legislation could be used to open the first maintained Greek Orthodox secondary school in Britain. Yiannis led the group 
which, back in 2011/12, fought so hard to establish the school.  Many of us involved in that period, including community members, the Archdiocese,  
local MPs, senior officials and at least two Ministers of State for Education, felt that we had been propelled along by the sheer strength of Yiannis’s 

Christian faith and his belief in the project. When St Andrew finally opened in 2013, he was the natural choice to be the founding Chair of Governors,  
a post he held until his death last week. He was delighted that the school was so popular with the local community and was judged ‘Outstanding‘ by 

Ofsted. The school’s exceptional GCSE exam results were also for him a source of real pride.  His tireless efforts were further rewarded recently with final 
confirmation of a permanent site for the school and funding from the Department for Education for a state of the art school building.  

Born in Limassol Cyprus in 1949, as a child he lived 3 years of his life in Nigeria with his parents. He came to London in 1968 to study architecture and 
stayed to build up a successful career in his field. He has a huge family and an enormous number of friends old and new in Cyprus who all remember 

him for his multi-faceted interests, sense of humour and smiling face. He married his wife Marina in 1988, and was a devoted husband and father.  

Yiannis was a kind and considerate man with perfect manners. He charmed those around him into sharing his passions and beliefs. He took his role 
as Chair of Governors at St Andrew particularly seriously and visited the school often, taking a very keen interest in the quality of provision for all 

students. He was determined that, in addition to the usual curriculum, St Andrew’s students should have the opportunity to develop an understanding 
of what Greece, both modern and classical, has contributed to our civilisation.  Yiannis played a full part in ensuring that the ethos of St Andrew was 

grounded in the Greek Orthodox faith and that the Church and its priests played an integrated role in the life of the school. His sense of social 
responsibility and desire to put students’ best interests first were at the heart of all he did; his involvement blessed the school and community in 
myriad ways. His Eminence Archbishop Nikitas said “It was with great sadness and shock that I was informed of the untimely passing of 

Yiannis. This is a great loss not only for the school but the community at large; when we lose people of such stature, the world becomes  
a poorer place. May God rest his soul and we pray for his family that they are able to remain strong”.  

Yiannis leaves behind his wife Marina and his daughters Aliki, Stella and Anna-Maria as well as the members of his wider family, friends and many 
acquaintances both in the Greek Cypriot and the wider community of north London and the community in Cyprus. 

 
Yiannis' funeral will be held on Thursday the 14th May at 10am at Panayia Church, Wood Green. The burial will be at 11.30am at Hendon 
Cemetery. For those wishing to send flowers, they can be delivered to Demetriou and English at 131/133 Myddleton Road, Wood Green, 

London N22 8NG, by 5pm Wednesday 13th May. 
 

Given the current national emergency, it is unlikely that anyone other than immediate family will be permitted to attend the funeral. But it is the family’s 
and St Andrew’s intention to hold a celebration of his life as soon as it is practicably possible.  

Karen Lynch, Chair of the Russell Education Trust, and Michael Vassiliou, Headteacher of St Andrew the Apostle Greek Orthodox School.

Yiannis Pareas
(from Limassol, Cyprus)

29.10.1949 - 20.04.2020 
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