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 Η Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νο-
σοκόμων γιορτάζεται κάθε χρόνο 
από το 1965 στις 12 Μαΐου, με 
πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμ-
βουλίου Αδελφών Νοσοκόμων. 
Η γιορτή αυτή θέλει να θυμίσει 
σε όλους μας την ανεκτίμητη συ-
νεισφορά ...          Σελ 11

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών
Η μάχη κατά του κορωνοϊού  
ενδέχεται να έχει έμμεσες κατα-
στροφικές επιπτώσεις για τις φτω-
χές χώρες, όπως ο θάνατος 6.000 
παιδιών κάθε ημέρα για τους  
επόμενους έξι μήνες, προειδοποί-
ησε χθες η Unicef...

         

                            Σελ 7

Unicef  για επιδημία Instead of wedding, nurse works

σελ   6 

 Κορωνοϊός Παροικία: Η αισιοδοξία μένει-τα μέτρα αίρονται-η προσοχή αυξάνεται (ΣΕΛ 2)

σελ  5

Saturday 9 May 2020 should 
have been a happy day for Olivia 
Hall and her partner Alex Violaris. 
The couple were due to be   
married at the Greek Orthodox 
Church of the 12 Apostles in 
Brookmans Park...       Σελ 19

 Κορωνοϊός Κύπρος: Ασύμμετρη χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό (ΣΕΛ 4) 

 Κορωνοϊός Bρετανία: Μέχρι τον Οκτώβριο η επιδότηση της εργασίας (ΣΕΛ 3)
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Ελλάδα Προσφυγικό: 

Αναχώρηση ανηλίκων προς  

Βρετανία, για επανένωση με 

τις οικογένειές τους 

Ελλάδα Προσφυγικό: 

Αναχώρηση ανηλίκων προς  

Βρετανία, για επανένωση με 

τις οικογένειές τους 

Κορωνοϊός : Η Βρετανική  
οικονομία σε επίπεδα  

κρίσης  2008

Κορωνοϊός : Η Βρετανική  
οικονομία σε επίπεδα  

κρίσης  2008

 Kύπρος-Τουρισμός:  
«Το 55% δράσεων 2020 για τον τουρισμό έχει 

ολοκληρωθεί», δήλωσε ο Υφυπουργός 
 Τουρισμού Σάββας Περδίος
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Η πτώση του αριθμού των Κυπρίων 

στην Βρετανία που απεβίωσαν με τε-

λικό λόγο, την ασθένεια του  κορω-

νοϊού είναι αισθητή, καθώς μόλις 3 

συμπατριώτες μας απεβίωσαν αυτή 

την εβδομάδα. O αριθμός δείχνει 11 

λιγότερους θανάτου από την προ-

ηγούμενη εβδομάδα, που είχαν χάσει  

την μάχη, 14 συμπατριώτες μας. 

Kατόπιν από έρευνα που έκανε η 

εφημερίδα μας, Παροικιακή μπο-

ρούμε να επιβεβαιώσουμε, μέχρι την 

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020, αφού ήρθαμε 

σε επαφή με τοπικά νοσοκομεία, εκ-

κλησίες, τουρκοκυπριακά μέσα ενη-

μέρωσης, με διευθυντές γραφείων κη-

δειών και από αγγελίες θανάτου που 

δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα μας, 

ότι πάνω από 300 Κύπριοι Βρετανοί 

έχουν πεθάνει από κορωνοϊό, πολλοί 

έχουν μολυνθεί και αρκετοί βρίσκονται 

στο νοσοκομείο.   

Αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο απε-

βίωσε  ένας Τουρκοκύπριος άνδρας 

90 ετών. Εκτός Λονδίνου, δύο Κύ-

πριοι έχασαν τη ζωή τους, ένας στο 

Λίβερπουλ και ένας στο Γουέικφιλντ. 

Συνολικά, εκτιμάται ότι 304 Κύπριοι 

έχουν χάσει την μάχη με τον κορω-

νοϊό στην Βρετανία. 

Οι συνολικοί θάνατοι περιλαμβάνουν 

τώρα 180 Ελληνοκύπριους του Ηνω-

μένου Βασιλείου, 92 Τουρκοκύπριους 

και έναν Μαρωνίτη, όλοι από το Λον-

δίνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Ελληνο-

κύπριοι περιλαμβάνονται τρία πα-

ντρεμένα ζευγάρια και δύο αδέλφια. 

Συνολικά 273 Κύπριοι θάνατοι στο 

Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί 

στο Λονδίνο. 

Eκτός Λονδίνου, απεβίωσαν εννέα 

Ελληνοκύπριοι και ένας Τουρκοκύ-

πριος από το Μπέρμιγχαμ, τρεις Ελ-

ληνοκύπριοι από το Weston-super-

Mare, οι οποίοι ήταν όλοι από την ίδια 

οικογένεια, ένας από το Ντέρμπι, ένας 

από το Lowestoft, ένας από το Cam-

bridge, ένας από Τσέλτεναμ, τρεις Ελ-

ληνοκύπριοι και ένας Μαρωνίτης  από 

το Λίβερπουλ, ένας Ελληνοκύπριος 

από το Λούτον, ένας από το Σάου-

θεντ, ένας από τη Γλασκόβη, ένας 

από το Νιούπορτ, ένας από το Λιντς, 

ένας από τον Χέμελ Χάμπσταντ, ένας 

από το Μάργκεϊτ και ένας από το 

Γουέικφιλντ. Τρεις Τουρκοκύπριοι του 

Ηνωμένου Βασιλείου, ένας από τους 

Colchester, Maidstone και Suffolk, πέ-

θανε επίσης, αυξάνοντας τον συνο-

λικό αριθμό των Βρετανών Κύπριων 

θανάτων εκτός Λονδίνου σε 32. 

Η κυπριακή κοινότητα αντιπροσω-

πεύει τώρα σχεδόν το 4,6 τοις εκατό 

όλων των θανάτων που σχετίζονται 

με το Covid-19 στην πρωτεύουσα. 

Μειώσαμε 2,4% από 7% σε τέσσερις 

εβδομάδες. 

Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύ-

θυνση. 

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι θάνατοι 

ήταν αποτέλεσμα επαφής πριν από 

το lοckdown σε εκδηλώσεις που πι-

θανόν να να παρευρέθηκαν τα θύ-

ματα ή μέλη της οικογένειας τους. 

Αφού ακολουθήσαμε όλοι τις κυβερ-

νητικές συμβουλές για την απομό-

νωση και την κοινωνική αποστασιο-

ποίηση, αυτό οδήγησε σε μεγάλη 

πτώση των θανάτων. 

Παρ’ όλα αυτά δεν εφησυχαζόμαστε. 

Ο εχθρός είναι ακόμη εκεί έξω και όσο 

και να έχουν μειωθεί τα νούμερα, δεν 

είναι δύσκολο να ξαναεπανέλθουμε 

πίσω στα τραγικά νούμερα που εί-

χαμε λίγες εβδομάδες πριν και να 

θρηνούμε και πάλι δικούς μας ανθρώ-

πους. Παρά την χαλάρωση των μέ-

τρων θα πρέπει να προσέχουμε 

ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις 

μας, καθώς οι ανεξέλικτες μετακινή-

σεις χωρίς προστασία θα φανούν κα-

ταστροφικές. Υπομονή και δύναμη! 

Η Κύπρος, με πληθυσμό ενός εκα-

τομμυρίου, έχει καταγράψει 20 θανά-

τους, 16 Ελληνοκύπριους και τέσσε-

ρις Τουρκοκύπριους. 

Οι παγκόσμιες περιπτώσεις κορω-

νοϊού πλησιάζουν τα 4,40 εκατομμύ-

ρια, τα 1,6 εκατομμύρια έχουν ανα-

κάμψει και ο αριθμός των θανάτων 

πλησιάζει τους 294.000. 

Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερους από 

83.000 θανάτους και το Ηνωμένο Βα-

σίλειο πάνω από 32.692. 20 άνθρω-

ποι έχουν πεθάνει στην Κύπρο και 

153 στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, 30.911 

έχασαν τη ζωή τους από τον ιό, και 

στην Ισπανία 27.104. Η Κίνα κατέ-

γραψε 4.633 θανάτους, τη Γαλλία 

26.991 και την Τουρκία 3.894.

Η αισιοδοξία μένει - τα μέτρα αίρονται 
η προσοχή αυξάνεται

Mέσα στην κατάσταση της θανατηφό-

ρας επιδημίας που αντιμετωπίζει η αν-

θρωπότητα τους τελευταίους μήνες 

έχουμε και κάτι ευχάριστο. Ο γνωστός 

στην παροικία Γιάννος Νικόλας της οι-

κογένειας Nicholas Brothers από την 

Κόμη Κεπίρ, γιόρτασε την Πέμπτη 7 

Μαΐου, τα 93 γενέθλιά του στον οίκο ευ-

γηρίας Autumn Gardens όπου διαμένει 

το τελευταίο διάστημα.  

Φυσικά με την πανδημία η οικογένειά 

του δεν μπορούσε να ήταν παρόν και 

για αυτό μέσω της τεχνολογίας κατά-

φερε να έχει επαφή με τους οικείους 

του αυτή την ξεχωριστή μέρα. Η σύζυ-

γος, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγ-

γονά του, τραγούδησαν  το Happy 

Birthday στον αγαπημένο τους  Γιάννο 

μέσω του facetime. 

Eπί τι ευκαιρία η οικογένεια του, θέλει 

να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς 

το προσωπικό και την διεύθυνση του 

Αutumn Gardens για την καλή συμπε-

ριφορά και την άψογη εξυπηρέτηση 

που με υπομονή παρέχουν σε όλους 

τους φιλοξενημένους του οίκου ευγη-

ρίας.  

Η ΠAΡΟΙΚΙΑΚΗ προσθέτει και τις δικές 

της ευχές στον Γιάννο Νικόλα!  

Χρόνια Πολλά!!!

Γιάννος Νικόλας - Γιόρτασε  
τα 93 του γενέθλια
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Τροποποιήσεις στα μέτρα κατά της πανδημίας ανακοίνωσε ο Τζόνσον

 
Περιορισμένες άμεσες τροποποιήσεις στα μέτρα 
για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορω-
νοϊού και ένα περίγραμμα του οδικού χάρτη για 

περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων, ανακοίνωσε 
ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπό-
ρις Τζόνσον την περασμένη Κυριακή. 
Στο διάγγελμά του από την Ντάουνινγκ Στριτ, είπε 
ότι δεν είναι η ώρα να τερματιστούν οι απαγο-
ρεύσεις κυκλοφορίας αυτή την εβδομάδα, αλλά 
μόνο να γίνουν κάποια πρώτα προσεκτικά βή-
ματα τροποποιήσεων. 
Σε πρώτη φάση, από αυτή την εβδομάδα, όσοι 
δεν μπορούν να εργάζονται από το σπίτι, όπως 
όσοι απασχολούνται στον οικοδομικό τομέα, «θα 
ενθαρρύνονται ενεργά» να επιστρέψουν στην ερ-
γασία τους με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 
Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες θα πρέπει να βα-
σίζονται στις οδηγίες για την τήρηση κανόνων 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας και ότι οι εργαζό-
μενοι θα πρέπει να αποφεύγουν αν μπορούν τα 
μέσα μεταφοράς, μετακινούμενοι αντίθετα με ιδιω-
τικά οχήματα ή καλύτερα με ποδήλατα ή με τα 
πόδια. 
Οι πολίτες ενθαρρύνονται από αύριο να βγαίνουν 
πιο πολλές φορές από το σπίτι για άσκηση, για 
σπορ με μέλη του νοικοκυριού τους, για να κά-
θονται στο τοπικό τους πάρκο ή να μεταβαίνουν 
με το αυτοκίνητο σε άλλους προορισμούς, πάντα 
όμως τηρώντας τους κανόνες ασφαλών κοινωνι-
κών αποστάσεων. 
Για τους παραβάτες τα πρόστιμα θα γίνουν πιο 
αυστηρά, προειδοποίησε ο κ. Τζόνσον. 
Όπως συνέχισε, εφόσον παρατηρείται πρόοδος 

στη μείωση του βαθμού μεταδοτικότητας του ιού 
και στην επιβράδυνση των νέων κρουσμάτων, 
ίσως τις επόμενες εβδομάδες ανακοινωθεί πε-
ραιτέρω ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων. 
Συγκεκριμένα, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε 
ότι το δεύτερο βήμα, το νωρίτερο έως την 1η Ιου-
νίου, θα μπορούσε να περιλαμβάνει το σταδιακό 
άνοιγμα καταστημάτων και το σταδιακό άνοιγμα 
των σχολείων, αρχής γενομένης από μαθητές του 
νηπιαγωγείου, της πρώτης και της έκτης δημοτι-
κού. Για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης με εξετάσεις, στόχος είναι να επιστρέψουν 
εγκαίρως έστω για λίγο στις τάξεις τους. 
Το τρίτο βήμα, το νωρίτερο έως τον Ιούλιο και 
μόνο εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά 
δεδομένα, θα ήταν να ανοίξει τουλάχιστον ένα 
μέρος της βιομηχανίας φιλοξενίας και άλλοι δη-
μόσιοι χώροι. 
Είπε ότι όλοι πρέπει να συμβάλουν στην επιτυχία 
αυτού του σχεδίου, προειδοποιώντας ότι αν τα 
επιστημονικά δεδομένα δεν επιτρέψουν την εφαρ-
μογή του σχεδίου σε αυτές τις ημερομηνίες, τότε 
η άρση των μέτρων θα καθυστερήσει περαιτέρω. 
Η επιτήρηση της προόδου, είπε, θα γίνεται και 
σε τοπικό επίπεδο και δε θα διστάσει να πατήσει 
ξανά το φρένο αν υπάρξουν εξάρσεις του ιού. 
Ο κ. Τζόνσον επιβεβαίωσε εξάλλου τις πληρο-
φορίες ότι «σύντομα» όσοι αφίκνυνται στα αερο-
δρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να 
τίθενται σε καραντίνα. 

Ανακοίνωσε επίσης ότι η αξιολόγηση του επιπέ-
δου απειλής από τον ιό θα γίνεται με ένα νέο σύ-

στημα πέντε βαθμίδων. Αυτή τη στιγμή η χώρα 
βρίσκεται στα πρόθυρα του να πέσει από την τέ-
ταρτη βαθμίδα επικινδυνότητας στην τρίτη, που 
επιτρέπει τα παραπάνω βήματα χαλάρωσης κά-
ποιων μέτρων. 
Σημείωσε ότι πρέπει να κρατηθεί χαμηλά ο βαθ-
μός μεταδοτικότητας του ιού και να συνεχιστεί η 
επιβράδυνση του αριθμού των νέων κρουσμά-
των. Αυτό θα επιτευχθεί με δύο πράγματα: τη 
γρήγορη ανατροπή της επιδημίας σε οίκους ευ-
γηρίας και στο εθνικό σύστημα υγείας NHS, κα-
θώς και με το να λειτουργήσει ένα παγκοσμίως 
κορυφαίο σύστημα μαζικών διαγνωστικών ελέγ-
χων για τον κορωνοϊό και ιχνηλάτησης των επα-
φών επιβεβαιωμένων φορέων. 
Και στα δύο μέτωπα, είπε ο κ. Τζόνσον, έχει γίνει 
σημαντική πρόοδος αλλά απομένουν ακόμα 
πολλά να γίνουν. Όπως σημείωσε, η τιμή R βρί-
σκεται μεταξύ του 0,5 και του 0,9. 
Επίσης, ανέφερε σε διάφορα σημεία του διαγ-
γέλματός του το νέο σύνθημα της κυβέρνησης 
στη μάχη κατά της πανδημίας, δηλαδή «μείνετε 
σε εγρήγορση», ένα μήνυμα που έχει ήδη επι-
κριθεί ως ασαφές. Οι τοπικές κυβερνήσεις Σκω-
τίας, Ουαλίας και Β. Ιρλανδίας διεμήνυσαν ήδη 
ότι θα διατηρήσουν το σύνθημα «μείνετε σπίτι».

Μέχρι τον Οκτώβριο η επιδότηση της εργασίας 
Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου παρατείνεται το 
πρόγραμμα απoζημίωσης των των εργαζομένων 
που έχουν λάβει προσωρινή, αναγκαστική άδεια 
λόγω του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε στη 
Βουλή των κοινοτήτων ο υπουργός Οικονομικών 
Ρίσι Σουνάκ. 
Το πρόγραμμα στήριξης των εργαζομένων που 
ξεκίνησε το Μάρτιο και είχε διάρκεια μέχρι και το 
τέλος του Ιουνίου, θα συνεχιστεί για άλλους τέσ-
σερις μήνες, χωρίς αλλαγές για τους εργαζόμε-
νους, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 
80% των μηνιαίων αποδοχών του μέχρι και το 
όριο των 2.500 λιρών.  
Ωστόσο, για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο, οι επιχειρήσεις που επωφελούνται 
του προγράμματος θα κληθούν να μοιραστούν 
μέρος του κόστους των αποδοχών των εργαζο-
μένων, και ενόσω θα έχουν τη δυνατότητα να 
ανοίγουν σταδιακά τις επιχειρήσεις τους με τους 
εργαζόμενους να δουλεύουν σε μερική απασχό-
ληση. 
Χαρακτηριστικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων 
της Τετάρτης (13/05) . “Ανακούφιση για εκατομ-
μύρια εργαζόμενους” – Daily Express, “Πανη-
γυρίζουν οι επιχειρήσεις και τα συνδικάτα για την 
απόφαση του Σουνάκ” – Financial Times, “Πα-
ρατείνεται η επιδότηση εργασίας για να αποφευ-
χθεί η αύξηση της ανεργίας” – The Guardian, 
“Δεν θα βρεθούν στο χείλος του γκρεμού 7,5 εκα-
τομμύρια εργαζόμενοι το καλοκαίρι” – i , “80 δι-
σεκατομμύρια λίρες σκορπάει ο Ρίσι για να δια-
σώσει θέσεις εργασίας” – The Sun, o Ρίσι 
υποστηρίζει τη συγκρότηση ενός ταμείου 3 εκα-

τομμυρίων λιρών για την παροχή βοήθειας στις 
μικρές επιχειρήσεις, γράφει η Metro.  
O κ. Σουνάκ ζήτησε από τις επιχειρήσεις να αρ-
χίσουν να μοιράζονται το κόστος του προγράμ-
ματος από την 1η Αυγούστου γεγονός που θα τις 
αναγκάσει να αποφασίσουν εάν οι παγωμένες 
θέσεις εργασίας θα συνεχίσουν να είναι βιώσιμες, 
σημειώνουν οι Financial Times.               
Ο Guardian αναφέρει ότι η απόφαση του υπουρ-
γού των Οικονομικών ήταν μια “έκπληξη” και απο-
δεικνύει την πιθανή διάρκεια που μπορεί να έχει 
η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την 
πανδημία του κορωνοϊού. Η εφημερίδα επιση-
μαίνει ότι τα επίσημα στοιχεία που θα κυκλοφο-
ρήσουν σήμερα Τετάρτη για την πορεία της βρε-
τανικής οικονομίας θα είναι μια πρώτη ένδειξη 
για τις επιπτώσεις του lockdown.  
Ερωτηματικά για το σχέδιο της κυβέρνησης περί 
σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων  
Σχεδόν όλες οι εφημερίδες της Τρίτης 
(12/05) είχαν πρωτοσέλιδο θέμα το σχέδιο 
της κυβέρνησης 
για τη σταδιακή 
χαλάρωση των 
περιορισμών για 
την αντιμετώ-
πιση της πανδη-
μίας του κορω-
νοϊού που τίθεται 
σε ισχύ από  
αυτή την εβδο-
μάδα.   
 

Οι Times μας πληροφορούν ότι οι Βρετανοί , για 
πρώτη φορά μετά από έξι και πλέον εβδομάδες 
εγκλεισμού (lockdown),  θα μπορούν να αθλού-
νται  μαζί με  έναν φίλο ή μέλος της οικογένειάς 
τους έξω από την κατοικία  τους. Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι ορισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, 
όπως γήπεδα γκολφ και γήπεδα τένις, θα επι-
τραπεί να ανοίξουν ξανά, αρκεί να συμμορφώ-
νονται με τους νέους κανόνες.  
H i παραθέτει περίληψη ορισμένων από τα βα-
σικά σημεία που περιέχονται στις κυβερνητικές 
οδηγίες. Αυτές περιλαμβάνουν τη συμβουλή ότι 
οι άνθρωποι πρέπει να καλύπτουν τα πρόσωπά 
τους – να φορούν μάσκα - σε καταστήματα ή 
όταν χρησιμοποιούν δημόσιες συγκοινωνίες ενώ  
ενδέχεται να υπάρξει η δυνατότητα  για ολιγάριθ-
μες οικογενειακές συγκεντρώσεις ή για επισκέψεις 
σε φιλικά σπίτια  από τον επόμενο μήνα. 
Ο πρωθυπουργός παροτρύνει το κοινό να χρη-

σιμοποιήσει την κοινή λο-

γική στην έξοδο από το lock-
down, τονίζει η Daily Express.  
Σύμφωνα με τη Sun, οι παππούδες και οι γιαγιά-
δες θα μπορούν να αγκαλιάσουν τα εγγόνια τους 
από τον επόμενο μήνα.     
Η Metro είναι μια από τις εφημερίδες που επικρί-
νει την κυβέρνηση. Σημειώνει ότι “υπάρχουν κενά” 
στις νέες οδηγίες  και εκτιμά ότι παραμένει η αβε-
βαιότητα για τα σχέδια του πρωθυπουργού Μπό-
ρις Τζόνσον αναφορικά με την επάνοδο της Βρε-
τανίας στην κανονικότητα.  
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι την Δευτέρα ο 
Βρετανός πρωθυπουργός  αντιμετώπισε  πλήθος 
ερωτήσεων σχετικά με τη στρατηγική του. Ζητή-
θηκε από τον κ. Τζόνσον να εξηγήσει πώς μπορεί 
να θεωρείται “λογικό” οι άνθρωποι να αναμιγνύο-
νται στους χώρους εργασίας, αλλά όχι με μέλη 
της οικογένειας τους και πώς οι γονείς μπορούν 
να ακολουθήσουν τη συμβουλή  “επιστροφή στη 
δουλειά”  (back-to-work) εάν τα σχολεία συνεχί-
σουν να παραμένουν κλειστά, αναρωτιέται η  εφη-
μερίδα.  
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν προειδο-
ποιήσει τον κ. Τζόνσον ότι θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των εργαζομένων, επισημαίνουν οι Fi-
nancial Times. Η ηγεσία των συνδικάτων κατη-
γορεί τον πρωθυπουργό ότι επιδιώκει να επανα-
φέρει τους εργαζόμενους πίσω στη δουλειά χωρίς 
να αφήσει να υπάρξει χρόνος για να γίνουν οι 
κατάλληλες ρυθμίσεις στους χώρους εργασίας 
και στις δημόσιες συγκοινωνίες για την ασφάλεια 
των εργαζομένων, διαβάζουμε στους Financial 
Times.   
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Κύπρος: Ασύμμετρη χαλάρωση των μέτρων για τον κορωνοϊό 
ΒΑΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΩΝ!

ΑΚΕΛ για διαπραγματεύσεις

Η ουσία του προβλήματος μας θα επιλυθεί μόνο 
αν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυ-
πριακό και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το διά-
στημα αυτό, με κινήσεις και ενέργειες οι οποίες 
θα δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον, ανέφερε 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, ευχόμενος 
παράλληλα, ο νέος ηγέτης της Τουρκοκυπριακής 
πλευράς να επιδιώκει ουσιαστικές διαπραγμα-
τεύσεις και λύση. 
Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο περιοδείας του 
σε εργοτάξια στη Λεμεσό, ο Α. Κυπριανού σχο-
λίασε τις προκλήσεις της Τουρκίας λέγοντας ότι 
«ο κ. Ερντογάν εκτός από παράνομος σε ό,τι 
αφορά την κυπριακή ΑΟΖ είναι και απαράδεκτος 
και προκλητικός και αυτό θα πρέπει να καταγ-
γέλλεται προς όλες τις κατευθύνσεις». 
Την ίδια ώρα είπε ότι οι καταγγελίες δεν είναι αρ-
κετές και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα «όπως 

έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν» καθώς όπως 
είπε «μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο ψήφισμα, 
αλλά δεν λύεται η ουσία των προβλημάτων μας». 
«Η ουσία των προβλημάτων μας θα επιλυθεί 
μόνο όταν αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύ-
σεις και καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμ-
φωνία σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η οποία θα 
βασίζεται βέβαια στο συμφωνημένο πλαίσιο», 
ανέφερε ο Άντρος Κυπριανού. 
Υπογράμμισε ακόμη πως το ΑΚΕΛ δεν κατηγορεί 
την Κυβέρνηση γιατί δεν επαναρχίζουν τώρα οι 
διαπραγματεύσεις, αφού όπως είπε «όλοι γνω-
ρίζουμε πως μέχρι που να διεξαχθούν οι εκλογές 
στην τ/κ κοινότητα για την ανάδειξη του νέου 
ηγέτη, είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επα-
ναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις». 
Ωστόσο, συνέχισε, όλο αυτό το διάστημα που με-
σολαβεί θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε με κινή-

σεις και ενέργειες οι οποίες θα δημιουργούν ένα 
θετικό περιβάλλον, «έτσι ώστε αμέσως μετά τις 
εκλογές και με την ευχή ο νέος ηγέτης να προ-
έρχεται από εκείνους που θέλουν και επιδιώκουν 
λύση στο Κυπριακό, να επαναρχίσουν ουσιαστι-
κές διαπραγματεύσεις». 
Κληθείς να σχολιάσει τη γενικότερη στάση της 
ΕΕ, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως η Ευρώπη ουδέποτε 
επέδειξε σθεναρή στάση έναντι της Τουρκίας «για 
πολλούς και διάφορους λόγους». 
«Είναι γι αυτό το λόγο που εμείς ως ΑΚΕΛ λέμε, 
όταν αξιολογούμε τα δεδομένα και διαμορφώ-
νουμε θέσεις και απόψεις, πρέπει να συνυπολο-
γίζουμε τα αντικειμενικά δεδομένα και όχι να λει-
τουργούμε με ευσεβοποθισμούς», κατέληξε στις 
δηλώσεις του ο Α. Κυπριανού.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Η κυβέρνηση στη Λευκωσία, άν και καθυστερη-
μένα, έλαβε μέτρα για περιορισμό της εξάπλωσης 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Μόνο που αρχικά 
η κυβέρνηση υποτίμησε τον κίνδυνο και ξεκίνησε 
με λάθος μέτρα κλείνοντας τέσσερα οδοφράγματα 
εμποδίζοντας τη μετάβαση από και προς τα κα-
τεχόμενα. Κι ενώ προέβη σε αυτή την κίνηση 
άφησε ανοικτά τα αεροδρόμια, με υποτυπώδη 
μέτρα ελέγχου. 
Η κίνηση για κλείσιμο των οδοφραγμάτων, τη στι-
γμή που στα κατεχόμενα δεν είχε εντοπιστεί κα-
νένα κρούσμα εκλήφθηκε ως πολιτικό μέτρο. Κι 
αυτή την εντύπωση η κυβέρνηση δεν κατάφερε 
να την ανατρέψει. Κι αυτό διότι οι λόγοι που επι-
καλείτο δεν ήταν τόσο σθεναροί, αφού δεν είχε 
λάβει κανένα άλλο ουσιαστικό μέτρο. 
Τελικά ο ιός δεν ήρθε από τα κατεχόμενα αλλά 
από τα ανοικτά αεροδρόμια. Μετά τον ντόρο που 
ξεσηκώθηκε η κυβέρνηση κατάρτησε κατάλογο 
με απαγορεύσεις εισόδου στην Κύπρο χωρίζο-
ντας τις χώρες σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με 
τον κίνδυνο. Κι ενώ ο κίνδυνος ήταν κυρίως από 
Ελλάδα και Μ. Βρετανία, οι πτήσεις επιτρέπονταν 
αλλά ζητούνταν πιστοποιητικά υγείας και γίνονταν 
έλεγχοι σε όσους εισέρχονταν στην Κύπρο. Την 
ίδια ώρα η κυβέρνηση ανέβαζε και κατέβαζε από 
την 2η στην 3η κατηγορία την Ελλάδα και την 
Βρετανία για προφανείς λόγους. 
Αφήνουμε το αλαλούμ που έγινε για την επάνοδο 
των φοιτητών. 
Παρόλα ταύτα οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν 
έφεραν θετικά αποτελέσματα. 
Όμως μέσα σε όλα αυτά δεν μπορούμε να παρα-
βλέψουμε το αλαλούμ που υπήρξε με τις κυβερ-
νητικές εξαγγελίες και ανακοινώσεις. 
Όλα ξεκινούσαν από τα διαγγέλματα του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας μετά από συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Και παρατηρείτο το φαι-
νόμενο, μετά τα διαγγέλματα, να εκδίδουν διορ-
θωτικές ή διευκρινιστικές ανακοινώσεις για να 
εξηγήσουν τι ήθελε να πει ο Πρόεδρος. Και την 
επομένη μέρα ακολουθούσαν διασκέψεις τύπου 
από τους αρμόδιους Υπουργούς. 
Μάλιστα παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα Υπουρ-
γοί να μην γνωρίζουν θέματα τα οποία καλούνταν 
να εφαρμόσουν ή ακόμα και να δίνουν λανθα-

σμένες απαντήσεις σε ερωτήματα. 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Υπουργό Εσωτερι-
κών που απαντώντας σε ερωτήσεις σε κεντρικό 
τηλεοπτικό δελτίο είπε ότι ο Αστυνομικός της Γει-
τονιάς και ο Παρατηρητής της Γειτονιάς θα έχουν 
το δικαίωμα να μπαίνουν στα σπίτια και να ελέγ-
χουν τους διαμένοντες αν υπάρχει υπόνοια ότι 
υπάρχει συγκέντρωση πάνω από ένα αριθμό ατό-
μων. Κι όταν ρωτήθηκε αν αυτό είναι νόμιμο, αντί 
να απαντήσει με βάση το τι λέει ο νόμος, είπε ότι 
θα… δείξει ο χρόνος! 
Βέβαια την επομένη το πρωί εκδόθηκαν ανακοι-
νώσεις κυρίως από την Αστυνομία για να διευκρι-

νίσουν ότι κανένας, ούτε η Αστυνομία, δεν έχουν το 
δικαίωμα να μπαίνουν σε σπίτια και να ελέγχουν. 
Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην Αστυνομία ύστερα 
από την έκδοση εντάλματος έρευνας. 
Από τις 4 Μαΐου ξεκίνησε η χαλάρωση των μέτρων. 
Μόνο που κι εδώ παρατηρούνται ασυμμετρίες 
και παραδοξότητες για τις οποίες ακόμα δεν έχουν 
δοθεί απαντήσεις. 
Ανακοίνωσαν για παράδειγμα ότι επιτρέπεται η 
έξοδος από το σπίτι 3 φορές την ημέρα, εκδίδο-
ντας νέο κώδικα δικαιολογητικών ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων. 
Παραμένουν όλοι οι λόγοι ίδιοι εκτός από την κα-
τηγορία 6 όπου επιτρέπεται η μετακίνηση για ατο-
μική άθληση, όπως περπάτημα, κολύμπι, ποδη-

λασία, αντισφαίριση, γκολφ κλ.π. 
•Όμως αυτές οι μετακινήσεις επιτρέπονται μά-
ξιμουμ για δύο άτομα! Δηλ. αν μια πενταμελής 
οικογένεια θέλει να πάει θάλασσα θα πρέπει να 
πάει είτε με «δόσεις» ή να μην πάει καθόλου. 
Άλλο παράδοξο είναι η μετακίνηση με το αυτοκί-
νητο όπου δεν επιτρέπεται να επιβαίνουν σε αυτό 
περισσότερα από τρία άτομα.  
Και για όλα αυτά ακόμα δεν δόθηκαν επαρκείς 
εξηγήσεις. 
Ακόμα δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα γιατί επι-
τράπηκε η μετακίνηση από επαρχία σε επαρχία 
μόνο για σκοπούς κολύμβησης στη θάλασσα. 

Γιατί δεν επιτρέπεται π.χ. η μετακίνηση από επαρ-
χία σε επαρχία για επίσκεψη σε στενά συγγενικά 
πρόσωπα, όπως γονείς, παιδιά, εγγόνια; 
•Υπάρχει βεβαίως και η ασάφεια για το εύλογο 
χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει εύλογο χρονικό 
διάστημα για μετάβαση στη θάλασσα; Ποιος 
θα καθορίσει αυτό τον χρόνο;  
Διότι διαφορετικός είναι ο χρόνος αν κάποιος Λευ-
κωσιάτης θέλει να πάει στη θάλασσα της Λάρνακας, 
από τον χρόνο που χρειάζεται για να πάει στη θά-
λασσα της Λεμεσού, της Αγίας Νάπας ή της Πάφου. 
Ποιος είναι ο αρμόδιος που θα κρίνει αν είναι εύ-
λογο το διάστημα; Ή ποιος θα κρίνει αν είναι εύ-
λογο το χρονικό διάστημα που κάποιος έμεινε 
στη θάλασσα; 

Και σε συνέχεια αυτών, γιατί απαγορεύεται η με-
τάβαση στο βουνό για περπάτημα, αναρρίχηση, 
για μάζεμα χόρτων ή για να πάει κάποιος στο 
εξοχικό του στο βουνό ή για άλλη δραστηριότητα; 
Μήπως η θάλασσα δεν εμπερικλείει κινδύνους 
από τον κορωνοϊό αλλά το βουνό εμπερικλείει; 
Με τα νέα μέτρα επιτρέπεται η λειτουργία των 
ναών και των τεμενών με τον περιορισμό ότι θα 
βρίσκονται σε αυτούς μέχρι 10 άτομα. 
Και τι γίνεται με τους μεγάλους ναούς όταν οι ιε-
ρείς, οι ψάλτες και οι νεωκόροι είναι π.χ. 8 ή 9 
άτομα; Θα μπαίνει μόνο ένας πιστός; Κανένας 
δεν το διευκρινίζει αυτό. 
•Την ίδια ώρα παραμένουν κλειστά π.χ. τα 
κουρεία τα οποία μετά την καραντίνα έχουν 
καταστεί αναγκαία υπηρεσία. Γιατί δηλαδή 
δεν άνοιξαν τα κουρεία με την εφαρμογή μέ-
τρων προστασίας; 
Γιατί παραμένουν κλειστά και τα κομμωτήρια; 
Γιατί ανοίγουν τα σχολεία, έστω και με περιορι-
σμούς και δεν ανοίγουν τα κέντρα αισθητικής;  
Και πώς μπορεί να δικαιολογηθεί η μετάβαση 
στις Λαϊκές Αγορές, με όλο εκείνο τον συνωστισμό 
(ένεκα της φύσης των αγορών αυτών) και δεν 
επιτρέπεται η λειτουργία των όσων αναφέραμε; 
ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΕΒ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΒΕ 
Ο βίος και η πολιτεία της σημερινής κυβέρνησης, 
στα χρόνια που κυβέρνησε πριν από την πανδη-
μία, μας επιτρέπουν να είμαστε καχύποπτοι. 
Οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα αεροδρόμια καθυστέ-
ρησαν να κλείσουν λόγω πιέσεων από τις επιχει-
ρήσεις που σχετίζονταν με τον τουρισμό κι όχι 
μόνο. 
Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση είναι επιρρεπής στις 
πιέσεις της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ και βάζει πάντοτε 
στη ζυγαριά το συμφέρον των επιχειρήσεων, ρί-
χνοντας και πάλι ψίχουλα στους εργαζόμενους. 
•Και απ’ ότι φαίνεται επικρατούν οι επιχειρήσεις 
εκείνες που έχουν τη δύναμη να ασκήσουν πιέ-
σεις για επαναλειτουργία.  
Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι όταν εντοπιζόταν 
κρούσμα κορωνοϊού σε νοσοκομείο ή μικρή επι-
χείρηση, τα έκλειναν για 10 μέρες για απολύ-
μανση. 
Όταν όμως παρουσιάστηκαν κρούσματα σε με-
γάλες επιχειρήσεις, αυτές συνέχιζαν κανονικά τη 
λειτουργία τους, αφού η απολύμανση γινόταν σε 
χρόνο μηδέν κατά τη διάρκεια της νύχτας…. 

Α. Κυπριανου: Να δημιουργήσουμε θετικό κλιμα μέχρι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
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Τουρισμός

Μέτρα για τα αεροδρόμια

ΠΣΕΜ: Προβλήματα με το άνοιγμα των σχολείων-Ελλείψεις σε μάσκες και γάντια

 «Το 55% δράσεων 2020 για τον τουρισμό έχει ολοκληρωθεί» 

Kρατικές εγγυήσεις

Προβλήματα παρουσιάστηκαν την Τρίτη 
με το άνοιγμα των σχολείων, όπως ανα-
φέρει, σε ανακοίνωση της, η ΠΣΕΜ. 
«Δυστυχώς καλούμαστε να τοποθετη-
θούμε για προβλήματα για τα οποία προ-
ειδοποιούσαμε. Κανένα μέτρο προστα-
σίας πέραν των συστάσεων για τήρηση 
αποστάσεων και συχνό πλύσιμο των χε-
ριών. Δεν υπήρχε σε κανένα σχολείο 
απόθεμα μασκών και γαντιών για όλους 
τους μαθητές πέραν από κάποιες περι-
πτώσεις στα οποία οι ίδιες οι διευθύνσεις 
με δικά τους έξοδα προμήθευσαν τους 
μαθητές με γάντια και μάσκες. Επίσης, 
πώς είναι δυνατόν να μας καλούν να τη-
ρούμε αποστάσεις και να μην ακου-
μπούμε αντικείμενα που χρησιμοποίησαν 
άλλοι, τη στιγμή που στην πλειοψηφία 
των σχολείων για κάθε μάθημα οι μαθητές 
πρέπει να αλλάζουν τάξη;», προσθέτει. 
Αναφέρει, επίσης, ότι στη συντριπτική 
πλειοψηφία των σχολείων παγκύπρια δεν 
έγινε η δειγματοληπτική θερμομέτρηση 
που επικαλείται το Υπουργείο Παιδείας. 
«Επίσης μας είπαν ότι θα γίνεται συχνή 
απολύμανση. Σε πολλά σχολεία οι μαθη-

τές αναγκάζονταν να σκουπίζουν τη 
σκόνη από τα θρανία για να μπορούν να 
τα χρησιμοποιήσουν», σημειώνει. 
Η ΠΣΕΜ αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι εκα-

τοντάδες μαθητές δεν προσήλθαν στο 
σχολείο από φόβο λόγω της απουσίας 
πλάνου και σχεδιασμού από το Υπουρ-

γείο Παιδείας. 
«Ελάχιστοι χρησιμοποίησαν τα λεωφο-
ρεία επιλέγοντας να προσέλθουν με τους 
γονείς τους ή να μην έρθουν καθόλου, 

ενώ σε μια περίπτωση διαδρομής λεω-
φορείου στην επαρχία Λεμεσού που οι 
μαθητές επέλεξαν να το χρησιμοποι-

ήσουν υπήρχε πληρότητα πέραν του 
50%. Μέσω της επικοινωνίας μας με όλα 
τα σχολεία παγκύπρια υπολογίζουμε ότι 
περίπου το 75% των τελειόφοιτων πα-
ρευρέθηκε σήμερα στο σχολείο», προ-
σθέτει. 
Η ΠΣΕΜ αναφέρει ότι υπάρχουν και προ-
βλήματα ως προς το σχολικό πρό-
γραμμα. 
«Πολλοί μαθητές δεν έκαναν σήμερα μά-
θημα, καθώς οι καθηγητές που θα τους 
έκαναν μάθημα ανήκουν στις ευπαθείς 
ομάδες. Δεν υπήρξε διευθέτηση για το 
πώς θα παρακολουθήσουν αυτά τα συ-
γκεκριμένα μαθήματα», σημειώνει. 
Όσον αφορά την τηλεκπαίδευση, η 
ΠΣΕΜ αναφέρει,« Θεωρούμε ότι άμεσα 
πρέπει να διευκρινιστεί το ζήτημα με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και μετά να κάνουμε σκέψεις για τηλεκ-
παίδευση από την τάξη». 
Αναφέρει, επίσης, ότι είναι κλειστά τα κυ-
λικεία αλλά δεν έχει διευθετηθεί με ποιον 
τρόπο οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

 Ολομέλεια της 
 Βουλής

Μεγάλων διαστάσεων πυρκα-

γιά που ξέσπασε την περα-

σμένη Τρίτη σε μάντρα με πα-

λιοσίδερα αυτοκινήτων στην 

περιοχή της κατεχόμενης Μια 

Μηλιά η οποία ήταν ανεξέλε-

γκτη. 

Όπως μεταδίδουν τ/κ ιστοσε-

λίδες, τις προσπάθειες της 

«πυροσβεστικής» να θέσει 

την φωτιά υπό έλεγχο, δυσκό-

λεψαν, οι άνεμοι που έπνεαν 

στην περιοχή. Υπάρχει η πλη-

ροφορία ότι κοντά στην εστία 

της φωτιάς βρίσκόταν ένα 

σπίτι, το οποίο χρησιμοποι-

είται από εργάτη στην πε-

ριοχή, αλλά δεν έχει γίνει γνω-

στό τί απέγινε. 

Από την πυρκαγιά έχουν καεί 

γύρω στα 20 στρέμματα. 

Στις προσπάθειες κατάσβεσής 

της συμμετείχαν δυνάμεις της 

«πυροσβεστικής», της «αστυ-

νομίας», της «πολιτικής άμυ-

νας» και των κατεχόμενων 

«δήμων» Λευκωσίας και Κυ-

θραίας. 

Πυρκαγιά στην  
κατεχόμενη Λευκωσία

Η Κύπρος και οι χώρες της 

περιοχής αναμένουν έμπρα-

κτα βήματα από την Τουρκία 

προς την κατεύθυνση του σε-

βασμού των κυριαρχικών 

τους δικαιωμάτων και του διε-

θνούς δικαίου, όπως προκύ-

πτει από τις συζητήσεις κατά 

την τηλεδιάσκεψη των 

Υπουργών Εξωτερικών Κύ-

πρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, 

Γαλλίας και Ηνωμένων Αρα-

βικών Εμιράτων, τη Δευτέρα, 

σε σχέση με τις εξελίξεις στην 

Ανατολική Μεσόγειο. 

Σχολιάζοντας την αντίδραση 

της Άγκυρας στην Κοινή Δια-

κήρυξη των πέντε Υπουργών 

Εξωτερικών, η Λευκωσία 

επαναδιατυπώνει εξάλλου 

την πρόταση της για διαπρα-

γμάτευση και οριοθέτηση θα-

λάσσιων ζωνών δυτικά και 

βόρεια της Κύπρου ή παρα-

πομπή της διαφοράς στο Διε-

θνές Δικαστήριο της Χάγης.

Αναμένονται  
έμπρακτα βήματα  
από Τουρκία στην  

Αν. Μεσόγειο

Νέα έκκληση ΚΝΕ για έγκριση του  
νομοσχεδίου παροχής κρατικών εγγυήσεων 

Νέα έκκληση προς την πολιτική ηγεσία για έγκριση του νομοσχεδίου παροχής κρα-

τικών εγγυήσεων στις επιχειρήσεις, απηύθυνε την περασμένη Τρίτη το Κυπριακό 

Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ΚΝΕ), εκφράζοντας «μεγάλη ανησυχία» για τις συζητήσεις 

που συνεχίζονται μεταξύ των κομμάτων «χωρίς ορατό τέλος». 

Σε σημερινή του ανακοίνωση, το ΚΝΕ προειδοποιεί μάλιστα ότι καθυστέρηση στην 

θέσπιση του εργαλείου μπορεί να οδηγήσει και ναυτιλιακές εταιρείες σε φυγή από 

την Κύπρο για σκοπούς λειτουργικής τους επιβίωσης. 

«Η καθυστέρηση αυτή ανατρέπει τη θετική εικόνα για την Κύπρο, που με τις κοινές 

και επίπονες ενέργειες της Κυβέρνησης, του κράτους και των πολιτών ευρύτερα, 

δημιουργήθηκε πρόσφατα, ως μια χώρα με υποδειγματική ανταπόκριση στην κρίση 

της πανδημίας Covid-19», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΚΝΕ. 

Μέτρα για το άνοιγμα των αεροδρομίων 
 επεξεργάζεται η Επιστημονική Ομάδα

Μέτρα για το άνοιγμα των αεροδρομίων εντός Ιουνίου επεξεργάζονται τώρα τα μέλη 

της Επιστημονικής Ομάδας στο Υπουργείο Υγείας ύστερα από οδηγίες που τους 

έχουν δοθεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, το μέλος της Ομάδας, Επίκουρος Καθηγήτρια Παι-

διατρικής, Λοιμωξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Μαρία 

Κολιού, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν αυστηρές προϋποθέσεις εισόδου για τους 

επισκέπτες που θα καταφθάνουν στην Κύπρο. 

«Το άνοιγμα των αεροδρομίων προγραμματίζεται για τα μέσα Ιουνίου αλλά θα δούμε 

σε ποιο βαθμό θα γίνει και με ποιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε, 

μας έχει δοθεί η οδηγία να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και στη συνέχεια θα 

δούμε πώς θα δουλέψει», είπε. 

Το 55% των δράσεων για τον τομέα του τουρισμού εντός 
του 2020 έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Υφυπουργός Του-
ρισμού Σάββας Περδίος, ο οποίος χθες Τετάρτη, ενημέ-
ρωσε το Υπουργικό για την πορεία υλοποίησης της εθνικής 
στρατηγικής. Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του 
Υπουργικού, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι προωθούνται κί-
νητρα για προώθηση της υπαίθρου, των ορεινών και ακρι-
τικών περιοχών και ότι θα αναθεωρηθούν τα σχέδια κινή-
τρων για τις ειδικές μορφές τουρισμού τα οποία θα 
συνεχιστούν μέχρι και το 2021. 
Στις δηλώσεις του ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι 
«ενημερώσαμε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για την 
πορεία υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής 2030». Όπως 
αντιλαμβάνεστε, εξήγησε, αναφερόμαστε στο πλάνο δρά-
σεων που αφορά το 2020, προσθέτοντας ότι όπως έχει 
πει στο παρελθόν αφορά άυλες δράσεις. 
Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, «παρόλο που ένα μεγάλο πο-
σοστό το προσωπικού της ομάδας του Υφυπουργείου ερ-
γαζόταν τους τελευταίους δύο μήνες από το σπίτι εντού-
τοις, πρέπει με ικανοποίηση να πω ότι το 55% του πλάνου 
δράσεων για το 2020 έχει ήδη διεκπεραιωθεί». 
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι "προκηρύξαμε διάφορες διαγω-
νισμούς και μελέτες, όπως για παράδειγμα την συνδυαστική 
ανάπτυξη μαρίνας Πάφου, τη διαδικτυακή πλατφόρμα πα-
ρακολούθησης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και 
το διαγωνισμό για το νέο λογότυπο της τουριστικής Κύπρου, 

το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται, ευελπιστούμε, από το 
τέλος της φετινής χρονιάς». 
Πρόσθεσε ότι έχει επίσης ολοκληρωθεί η ετοιμασία για τους 
όρους σειράς μελετών, οι οποίες θα προωθηθούν δεδομένου 
ότι δοθεί το πράσινο φως από το  Υπουργείο Οικονομικών. 
Πρόκειται, είπε ο κ. Περδίος, για την περιβαλλοντική μελέτη 
και φέρουσας ικανότητας για την εθνική στρατηγική του-
ρισμού, για την μελέτη υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης 
και ατόμων με κινητικές δυσκολίες, καθώς επίσης την με-
λέτη αειφόρου ανάπτυξης του διαμερίσματος Πόλεως Χρυ-
σοχούς  και Τυλληρίας. 
Την ίδια ώρα, σημείωσε, «έχουν διεκπεραιωθεί πάρα πολ-
λές δράσεις που αφορούν συγκεκριμένα τα ορεινά, την 
ύπαιθρο και τις ακριτικές περιοχές». Για παράδειγμα, είπε, 
έχει ληφθεί απόφαση για «καταβολή κονδυλίου αξίας 
€200.000 από το 2021 στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς 
και Τυλληρίας για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή 
τους», προσθέτοντας ότι το κονδύλι θα διανεμηθεί μέσω 
των ΕΤΑΠ Πάφου και Λευκωσίας. 
Ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε ότι έχουν δοθεί εξειδικευ-
μένα κίνητρα σε οργανωτές ταξιδιών για προώθηση των 
ορεινών, της υπαίθρου και των ακριτικών περιοχών από 
την αρχή της φετινής χρονιάς. 
Πρόσθεσε ότι έχει επίσης ολοκληρωθεί η ετοιμασία για τους 
όρους σειράς μελετών, οι οποίες θα προωθηθούν δεδομένου 
ότι δοθεί το πράσινο φως από το  Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Γενικός Διευθυντής της 

Βουλής, έπειτα από οδηγίες 

του Προέδρου της Βουλής, 

Δημήτρη Συλλούρη, ενημέ-

ρωσε γραπτώς τους Αρχη-

γούς και Εκπροσώπους των 

Κοινοβουλευτικών Κομμάτων 

ότι η επόμενη συνεδρία της 

Ολομέλειας της Βουλής θα 

πραγματοποιηθεί σήμερα Πέ-

μπτη στις 15.00(ώρα Κύ-

πρου), με μοναδικό θέμα την 

έγκριση απόφασης της Βου-

λής για τη δυνατότητα διεξα-

γωγής συνεδριάσεων της 

Ολομέλειας του Σώματος και 

των Κοινοβουλευτικών Επι-

τροπών σε χώρο και τόπο 

εκτός του κτηρίου της Βουλής.
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ΣΥΡΙΖΑ: Το χειροκρότημα για να έχει αντίκρισμα, πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξεις  

Αναχώρηση ανηλίκων προς Βρετανία, για  
επανένωση με τις οικογένειές τους 

«Το χειροκρότημα και τα ευχαριστώ της κυβέρνησης 
για να έχουν αντίκρισμα, πρέπει να μετουσιωθούν 
σε πράξεις σοβαρής στήριξης και ενίσχυσης του 
νοσηλευτικού προσωπικού, των γυναικών και των 
ανδρών». Αυτό υποστηρίζει το Τμήμα Φεμινιστικής 
Πολιτικής/Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ. 
Επισημαίνει ότι ‘η σοβαρή στήριξη και ενίσχυση 
του νοσηλευτικού προσωπικού των γυναικών και 
των ανδρών πρέπει να γίνει τώρα, γιατί ο κορωνοϊός 
είναι εδώ και με βάση την επιστημονική κοινότητα,  
θα υπάρξει  επανεμφάνιση κρουσμάτων το φθινό-
πωρο». 
Το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής/Φύλου ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική Συμμαχία,  με αφορμή την Διεθνή 
Μέρα Νοσηλευτικού Προσωπικού, απηύθυνε 
εγκάρδιο χαιρετισμό σε όλες και όλους που βρέθη-
καν στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης και διάσω-
σης της ανθρώπινης ζωής. 
Είναι εκείνες και εκείνοι που η Κυβέρνηση ανακά-
λυψε τώρα, με την πανδημία του κορωνοϊού, μαζί 
με την αξία της ύπαρξης  του δημόσιου συστήματος 
υγείας. 
Σήμερα είναι ο κορωνοϊός, χθες ήταν η μηνιγγίτιδα, 
παλιότερα η νόσος των πτηνών, η ασθένεια SARS, 
το AIDS. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι πάντα 
εκεί, με τις νοσηλεύτριες να αποτελούν το 78%  του 
νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση και το 75% διεθνώς. 
Οι νοσηλεύτριες ακόμα και στις δύσκολες νέες συν-
θήκες εργάζονται σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, 

με υποαμοιβόμενη εργασία, με κυκλικό ωράριο, 
365 μέρες το χρόνο, με το φόβο της μεταφοράς κά-
ποιας ασθένειας στα παιδιά, στους ηλικιωμένους 
και στις ηλικιωμένες της οικογένειας ενώ επιπλέον 
έχουν όλη την ευθύνη της φροντίδας του σπιτικού 
τους. 
Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας επίγνωση αυ-
τής της κατάστασης παρά την ασφυκτική πίεση των 
μνημονίων, έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στο χώρο 
της υγείας. Φρόντισε την σταδιακή κάλυψη των ελ-
λείψεων σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό  με αποτέλεσμα να υπάρξει σχετική ανά-
καμψη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας καθώς και 
λειτουργία περισσοτέρων ΜΕΘ, δημιουργώντας 
έτσι την δυνατότητα να αντιμετωπισθεί η πανδημία 
του covid -19 σε καλύτερες συνθήκες. 
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ενώ ισχυρίζεται ότι ισχυρο-
ποιεί τα δημόσια νοσοκομεία υποκρίνεται, αφού 
δεν μπορεί να νοηθεί ουσιαστική ενίσχυση,  όταν 
υπάρχει επικουρικό και απλήρωτο προσωπικό, 
συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, πανάκριβη πλη-
ρωμή των ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα. 
Το χειροκρότημα και τα ευχαριστώ της κυβέρνησης 
για να έχουν αντίκρισμα, πρέπει να μετουσιωθούν 
σε πράξεις σοβαρής στήριξης και ενίσχυσης του 
νοσηλευτικού προσωπικού, των γυναικών και των 
ανδρών. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, γιατί ο κο-
ρωνοϊός είναι εδώ και με βάση την επιστημονική 
κοινότητα,  θα υπάρξει  επανεμφάνιση κρουσμάτων 
το φθινόπωρο. 

“Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της ΝΔ για τους Έλληνες της Διασποράς”

Εκστρατεία εναντίον του προσχεδίου του 
νέου οργανισμού του Υπουργείου Εξω-
τερικών Ελλάδας και υποβάθμιση του 
ρόλου της Γενικής Γραμματείας Απόδη-
μου Ελληνισμού, και αφορούν τον σχε-
διασμό για το μέλλον της Γενικής Γραμ-
ματείας Απόδημου Ελληνισμού. 
Τεχνική Γραμματεία Δικτύου 
Πολλοί Απόδημοι Οργανισμοί  από 
πολλές χώρες με υπογραφές και επι-
στολές στέλνουν διαμαρτυρίες στην 
Ελληνική Κυβέρνηση και Πρεσβείες σε 
πολλά κράτη εναντίον της αποφάσεως 
υποβάθμισης ΓΓΑΕ 
Παραθέτουμε ποιο κάτω   δήλωση 
ου πρώην  Υφυπουργού Εξωτερι-
κών Γιάννη Αμανατίδη* 
 Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της ΝΔ 
για τους Έλληνες της Διασποράς -- 
Απόσυρση των διατάξεων υποβάθμι-
σης της Γ.Γ.Α.Ε. Αθήνα , 1η Μαΐου 
2020 Στο προσχέδιο του νέου οργανι-
σμού του Υπουργείου Εξωτερικών 
προβλέπεται η συγχώνευση της Γενι-
κής Γραμματείας Απόδημου Ελληνι-
σμού (ΓΓΑΕ) με τη Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών 
και Θρησκευτικών Υποθέσεων, μία κί-

νηση σαφώς αντίθετη με την πολιτική 
που σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και υλο-
ποιείται από το 1983 μέχρι και σήμερα 
και ουσιαστικά σηματοδοτεί μια επι-
στροφή στο παρελθόν. Από την 
ίδρυση της η ΓΓΑΕ, με το στελεχιακό 
της δυναμικό, συνέβαλε στο να απο-
τελέσει την γέφυρα του ομογενειακού 
ελληνισμού με την πατρίδα, μέσα από 
τα ετήσια προγράμματα φιλοξενίας 
νέων και ηλικιωμένων, την μεσολά-
βηση για επίλυση πολύ σημαντικών 
θεμάτων που αφορούσαν τους ομο-
γενείς (εκπαιδευτικά, στρατολογικά, 
φορολογικά, ασφαλιστικά, κλπ.) και ου-
σιαστικά να αποτελεί τον αναγκαίο και 
απαραίτητο σύνδεσμο, που δεν 
υπήρχε προηγουμένως. Για τους λό-
γους αυτούς, στο υπό συζήτηση σχέ-
διο νόμου για τον Οργανισμό του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ως κυβέρ-
νηση , ρητά αναφέραμε ότι: «Στο 
Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργεί Γε-
νική Γραμματεία Απόδημου Ελληνι-
σμού, της οποίας προΐσταται ο αρμό-
διος για θέματα αποδήμου ελληνισμού 
Υφυπουργός Εξωτερικών, εφόσον έχει 
ορισθεί υφυπουργός με συναφείς αρ-
μοδιότητες και στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού το-
ποθετείται, με κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του 
Διπλωματικού Κλάδου που φέρει το 
βαθμό του Πρέσβη ή μετακλητός 
υπάλληλος. Επίσης η Γενική Γραμμα-
τεία Απόδημου Ελληνισμού υποστη-
ρίζει το έργο του Συμβουλίου Απόδη-
μου Ελληνισμού». Είναι μάλιστα 
οξύμωρο το γεγονός πριν από λίγους 
μήνες να ψηφίζει η Βουλή με πολύ με-

γάλη, για τα κοινοβουλευτικά δεδο-
μένα, πλειοψηφία τον νόμο 4648/2018 
για τη «Διευκόλυνση άσκησης εκλογι-
κού δικαιώματος εκλογέων που βρί-
σκονται εκτός Ελληνικής Επικράτειας 
και τροποποίηση εκλογικής διαδικα-
σίας» και λίγους μήνες μετά να απο-
δυναμώνει και να εξαϋλώνει ουσια-
στικά τον επιχειρησιακό βραχίονα 
σύνδεσης της ομογένειας με την ελ-
ληνική πολιτεία, δηλαδή την ΓΓΑΕ. Η 
αναποτελεσματικότητα δε, όσον 
αφορά τα μέτρα για τον επαναπατρι-
σμό των Ελλήνων, που βρίσκονται στο 
Εξωτερικό εν μέσω της πανδημίας, 
παρά τις προσπάθειες που καταβάλ-
λουν οι διπλωματικές Αρχές μας, είναι 
ενδεικτική του τρόπου αντιμετώπισης 
των προβλημάτων των Ελλήνων της 
Διασποράς. Καλούμε τον Πρωθυ-
πουργό και την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών να μην προ-
χωρήσει σε αυτή την επικίνδυνη 
ατραπό αλλά μέσα από ένα ουσια-
στικό διάλογο και μια ενδελεχή διαβού-
λευση με τις ομογενειακές οργανώσεις, 
τα πολιτικά κόμματα και το στελεχιακό 
δυναμικό της ΓΓΑΕ να προχωρήσει 
στην σύνταξη ενός νέου, σύγχρονου, 
αποτελεσματικού οργανισμού της Γε-
νικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνι-
σμού μαζί με ένα πλάνο στελέχωσης 
της και ενίσχυσης του προϋπολογι-
σμού της, για να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στις προκλήσεις του 21ου αι-
ώνα.  
*πρώην ΥΦΥΠΕΞ, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Α΄ Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρος της 
Ειδικής Επιτροπής για τον Ελληνισμό 
της Διασποράς της Βουλής των Ελλή-
νων.

Mεταφέρθηκαν τη Δευτέρα το πρωί από 
την Αθήνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ομάδα 16 ασυνόδευτων ανήλικων προ-
σφύγων και 34 ενηλίκων για επανένωση 
με τις οικογένειές τους. 
Με το ίδιο αεροσκάφος επέστρέεψαν το 
απόγευμα της Δευτέρας από το Λονδίνο 
130 Έλληνες που είχαν αποκλειστεί εκεί 
εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για 
τον κορωνοϊό. 
Μετακίνηση προσφύγων και επανα-
πατρισμός Ελλήνων 
Η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε πα-
ρουσία του αναπληρωτή υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Γιώργου Κου-
μουτσάκου, της πρέσβειρας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, Κέιτ Σμιθ, και της 
ειδικής γραμματέως Προστασίας Ασυνό-
δευτων Ανηλίκων, Ειρήνης Αγαπηδάκη. 
Ο κ. Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι «η 
πτήση αυτή, διπλού σκοπού, που αλλά-
ζει με διαφορετικό, αλλά θετικό τρόπο 
τη ζωή σχεδόν 200 ανθρώπων, είναι 
αποτέλεσμα επίμονης και χαμηλών τό-
νων προσπάθειας και συνεργασίας 
τριών υπουργείων - Μετανάστευσης και 

Ασύλου, Εξωτερικών, Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας- και δύο κυ-
βερνήσεων, της Ελλάδας και του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Είναι απόδειξη και 
επιβεβαίωση ότι οι σύγχρονες προκλή-
σεις που ξεπερνούν τα σύνορα και τις 
δυνατότητες κάθε κράτους χωριστά, αντι-
μετωπίζονται μόνο με διεθνή συνεργασία 
και συνένωση δυνάμεων». 
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σήμερα γίνεται«το 
πρώτο βήμα εφαρμογής του Σχεδίου 
Κοινής Δράσης Ελλάδας-Ηνωμένου Βα-
σιλείου, που υπογράψαμε πριν μερικές 
μέρες για την αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού». 
Αναχώρησε σήμερα το πρωί από την 
Αθήνα για το Ηνωμένο Βασίλειο ομάδα 
16 ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων 
και 34 ενηλίκων για επανένωση με τις 
οικογένειές τους. 
Από την πλευρά της η πρέσβειρα του 
Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Σμιθ, εξέφρασε 
την ικανοποίησή της καθώς «φέραμε το 
πρώτο πραγματικό αποτέλεσμα του Σχε-
δίου Δράσης, που υπογράψαμε πριν 
από δύο εβδομάδες» και πρόσθεσε: 
«Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργα-
σία μας με την ελληνική κυβέρνηση, στο 
πλαίσιο του υπό αναθεώρηση Κανονι-
σμού του Δουβλίνου. Η πρόθεσή μας εί-
ναι, παρόλο που αποχωρούμε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχίσουμε τις 
επανενώσεις παιδιών με τις οικογένειές 
τους στη Βρετανία. Καταβάλλουμε με-
γάλη προσπάθεια να συνεχίσουμε να 
φέρνουμε αυτό το αποτέλεσμα στο μέλ-
λον».
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Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Κροα-

τία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η 

Αυστρία και η Δανία, περιλαμ-

βάνονται στους προορισμούς 

οι οποίοι είναι "καλά προετοι-

μασμένοι" για την θερινή του-

ριστική περίοδο, σύμφωνα με 

τον επικεφαλής της TUI, Φρί-

ντριχ Γιούσεν. 

«Έχουμε επεξεργαστεί έναν 

υγειονομικό έλεγχο για όλους 

τους τουριστικούς προ-

ορισμούς και θα προσφέρουμε 

διακοπές μόνο σε χώρες που 

είναι ασφαλείς», δήλωσε ο κ. 

Γιούσεν, σε συνέντευξη που 

παραχώρησε στο τηλεοπτικό 

πρόγραμμα της εφημερίδας 

BILD, τονίζοντας ταυτόχρονα, 

ότι πρώτα θα πρέπει η Γερμα-

νία να ανοίξει τα δικά της σύ-

νορα. 

«Μετά, στην πρώτη θέση βρί-

σκεται σίγουρα η Μαγιόρκα. Τα 

ξενοδοχεία εκεί έχουν κάνει δο-

κιμές λειτουργίας και θα μπο-

ρούσαν να ανοίξουν άμεσα και 

να δεχτούν τουρίστες. Παρο-

μοίως, καλά προετοιμασμένες 

για τον καλοκαιρινό τουρισμό 

είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η 

Κροατία και η Βουλγαρία. Και 

φυσικά η Αυστρία και η Δανία», 

ανέφερε ο Γερμανός επιχειρη-

ματίας. Ειδικά μάλιστα για την 

Ελλάδα, διευκρίνισε ότι κάποια 

ξενοδοχεία έχουν μείνει ελεύ-

θερα, προκειμένου να καταλύ-

σουν εκεί τουρίστες σε περί-

πτωση που μολυνθούν από 

κορωνοϊό. 

Ο κ. Γιούσεν εξέφρασε ακόμη 

την διαφωνία του για την γερ-

μανική ταξιδιωτική οδηγία, η 

οποία αφορά όλον τον κόσμο 

και είναι σε ισχύ έως και την 

14η Ιουνίου, τονίζοντας ότι η 

κυβέρνηση θα έπρεπε να εξε-

τάσει τι συμβαίνει σε κάθε πε-

ριοχή ξεχωριστά και να εκδώ-

σει οδηγίες μόνο για όποιες 

χώρες κριθεί απαραίτητο. «Για 

παράδειγμα: η Μαγιόρκα έχει 

πληγεί από τον κορωνοϊό 

πολύ λιγότερο από ό,τι η Μα-

δρίτη. 

Τα ταξίδια και η ελευθερία κί-

νησης αποτελούν πυρήνα της 

Ευρώπης», ανέφερε χαρακτη-

ριστικά.

 Θερινός τουρισμός

Το ζήτημα της διασφάλισης της συνεχούς και αξιόπιστης πρόσβαση 

σε φάρμακα εν μέσω της πανδημίας του COVID19 εξέτασαν οι 

Υπουργοί Υγείας της ΕΕ, οι οποίοι  συνήλθαν με τηλεδιάσκεψη. 

Η Δρ.Vera Katalinić-Janković, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

της Κροατίας προήδρευσε της συνάντησης με τη συμμετοχή της 

Στέλλα Κυριακίδου, Επιτρόπου αρμόδιας για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των Τροφίμων, και του καθηγητή Guido Rasi, Εκτελεστι-

κού Διευθυντή του EMA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων). 

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις της, η Επίτροπος Κυριακίδου τόνισε 

την καθολικότητα και την πρόσβαση, ως δύο πρωταρχικούς στό-

χους που επιτρέπουν την ασφάλεια εφοδιασμού φαρμάκων. Τόσο 

η Επίτροπος όσο και ο καθηγητής Rasi τόνισαν τη σημασία του 

έγκαιρου εντοπισμού ελλείψεων και της αυξημένης παραγωγής 

στην ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού 

φαρμάκων στην εσωτερική αγορά. 

Οι Υπουργοί συμμετείχαν σε ουσιαστική συζήτηση για αξιόπιστη 

και συνεχή πρόσβαση σε φάρμακα, επίσης ενόψει της πανδημίας 

COVID-19 που επισήμανε και επιδείνωσε το υπάρχον πρόβλημα 

με την προμήθεια σημαντικών φαρμάκων στην Ευρώπη. 

Τονίστηκε ότι η εξάπλωση του COVID-19 άσκησε τεράστια πίεση 

στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των κρατών μελών και ότι 

είναι σημαντικό να συνεχίσει να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ 

των κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δια-

σφάλιση της προσβασιμότητας και της προσιτής τιμής των φαρμά-

κων. 

Επιπλέον, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το συνεχι-

ζόμενο αναπτυξιακό πλαίσιο επιλογών της νέας Φαρμακευτικής 

Στρατηγικής για την Ευρώπη και παρείχαν αρχικές άτυπες πληρο-

φορίες για αυτήν. Επικεντρώθηκαν στη σύνδεση μεταξύ της Φαρ-

μακευτικής Στρατηγικής για την Ευρώπη και της Βιομηχανικής 

Στρατηγικής που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο και στο ανακοινωθέν 

Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης. 

«Η Προεδρία βλέπει αυτήν τη συνάντηση ως τη συνέχιση των ερ-

γασιών που ξεκίνησαν το 2016 με την έγκριση συμπερασμάτων 

για την ενίσχυση της ισορροπίας στα Φαρμακευτικά Συστήματα 

στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της, και λαμβάνοντας υπόψη τις τρέ-

χουσες συνθήκες ως την αρχή μιας ενισχυμένης κοινής εργασίας 

που θα επιτρέψει να βελτιώσει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγο-

ράς φαρμάκων προκειμένου να αντιμετωπίσει καλύτερα τις προ-

κλήσεις του σύγχρονου κόσμου», δήλωσε η Δρ. Vera Katalinić-

Janković. 

Η διασφάλιση της πρόσβασης σε 
φάρμακα στο επίκεντρο  

συζητήσεων Υπουργών Υγείας ΕΕ Η μάχη κατά του κορωνοϊού εν-
δέχεται να έχει έμμεσες καταστρο-
φικές επιπτώσεις για τις φτωχές 
χώρες, όπως ο θάνατος 6.000 
παιδιών κάθε ημέρα για τους επό-
μενους έξι μήνες, προειδοποίησε 
χθες η Unicef ζητώντας να ανα-
ληφθεί αμέσως δράση. 
Σύμφωνα με το χειρότερο από τα 
τρία σενάρια που παρουσιάζονται 
σε έρευνα του αμερικανικού πα-
νεπιστημίου Johns Hopkins, έως 
και 1,2 εκατομμύριο παιδιά κάτω 
των 5 ετών που ζουν σε 118 χώ-
ρες ενδέχεται να πεθάνουν σε 
διάστημα έξι μηνών, θύματα των 
προβλημάτων που προκαλεί η 
μάχη κατά της επιδημίας covid-
19 στην παροχή βασικών υγει-
ονομικών υπηρεσιών, εξηγεί η 

Unicef σε ανακοίνωσή της.  
Οι θάνατοι αυτοί θα προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια παιδιά την ίδιας ηλικιακής ομάδας που ήδη 
πεθαίνουν κάθε έξι μήνες στις χώρες αυτές.  
Το ίδιο χρονικό διάστημα έως και 56.700 γυναίκες ενδέχεται να πεθάνουν πριν και μετά τον τοκετό 
καθώς δεν λαμβάνουν επαρκή φροντίδα, επιπλέον των 144.000 που πεθαίνουν τώρα.  
Οι αριθμοί αυτοί εξαλείφουν «δεκαετίες προόδων στη μείωση των θανάτων που μπορούν να προλη-
φθούν στις γυναίκες και τα παιδιά", καταγγέλλει η διευθύντρια της Unicef Ενριέτα Φόρε.  
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε οι μητέρες και τα παιδιά να είναι παράπλευρες απώλειες της μάχης 
κατά του ιού»,  τόνισε η ίδια. 
Στις χώρες το σύστημα υγείας των οποίων βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, η covid-19 διατα-
ράσσει την προμήθεια σε φάρμακα και την πρόσβαση σε τρόφιμα, ενώ ασκεί πίεση στους ανθρώπι-
νους και οικονομικούς πόρους, εξηγεί η έκθεση του Johns Hopkins η οποία δημοσιεύθηκε στο επι-
στημονικό περιοδικό The Lancet Global Health.  
Τα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας του κορωνοϊού - η καραντίνα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
και μετακινήσεων-- και η ανησυχία που προκαλεί στους ανθρώπους μειώνει τον αριθμό των επισκέ-
ψεων σε ιατρικά κέντρα και εμποδίζει τη διενέργεια βασικών ιατρικών πράξεων. 
Η έρευνα αναφέρεται κυρίως στον οικογενειακό προγραμματισμό,  την περιγεννητική φροντίδα, τον 
τοκετό, τον εμβολιασμό καθώς και στις υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας. 
Η Unicef υπογραμμίζει ότι ως τα μέσα Απριλίου περισσότερα από 117 εκατομμύρια παιδιά σε 37 
χώρες ενδέχεται να μην είχαν πρόσβαση σε εμβόλια κατά της ιλαράς, την ώρα που οι εκστρατείας 
εμβολιασμού έχουν διακοπεί εξαιτίας της επιδημίας.

Η επιδημία ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο έως  
και 6.000 παιδιών ημερησίως, σύμφωνα με τη Unicef 



Κοινωνικές τάξεις το θέμα μου. 
Κοινωνικές τάξεις είναι σύνολα αν-
θρώπων που ξεχωρίζουν ανάλογα με 
τη θέση που έχουν μέσα σ'ένα ιστο-
ρικά καθορισμένο σύστημα κοινωνι-
κής παραγωγής. Ξεχωρίζουν από τις 
σχέσεις τους, που σχεδόν πάντα κα-
θορίζονται από κάποιο νόμο, με τα 
μέσα παραγωγής, από το ρόλο τους 
στην οργάνωση της κοινωνικής εργα-
σίας και από το μέγεθος των υλικών 
αγαθών που διαθέτουν. 

Ξεχωριστά σύνολα ανθρώπων,οι κοινωνικές τάξεις που 
τα μεν μπορούν να ιδιοποιούνται την εργασία των δε, 
εφόσον έχουν διαφορετική θέση μέσα στο δοσμένο κοι-
νωνικό οικονομικό σύστημα. 
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι κοινωνικές τάξεις δεν 
υπήρχαν ανέκαθεν.  
Εμφανίζονται και υφίστανται μόνο σε ορισμένα ιστορικά 
στάδια της κοινωνικής εξέλιξης. 
Η γέννηση των τάξεων, η γέννηση της ταξικής κοινωνίας 
άρχισε από την εποχή της εμφάνισης του καταμερισμού 
της εργασίας  στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα και της 
εμφάνισης της ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής.  
Οι αφέντες και οι δούλοι αποτελούσαν τις βασικές τάξεις 
της δουλοκτητικής κοινωνίας.  
Οι φεουδάρχες και οι  δουλοπάροικοι, ήταν οι βασικές τά-
ξεις της φεουδαρχικής κοινωνίας.  
Στην καπιταλιστική κοινωνία οι καπιταλιστές, οι κεφαλαι-
οκράτες, που έχουν τα μέσα παραγωγής και οι εργάτες 
που πουλούν την εργατική τους δύναμη στους πρώτους, 
είναι οι δύο βασικές τάξεις.  
Σε κάθε ταξική κοινωνία, δίπλα στις βασικές τάξεις, υπάρ-
χουν και δευτερεύουσες τάξεις που είναι νέα δημιουργή-
ματα ή κατάλοιπα από την αποσύνθεση τάξεων που εξα-
φανίζονται. 
Τέτοιες δευτερεύουσες τάξεις δημιουργήθηκαν στους κόλ-
πους της φεουδαρχικής κοινωνίας από τα πρώτα στοιχεία 
που αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα της αστικής 
τάξης,της καπιταλιστικής τάξης και τον πυρήνα της εργα-
τικής τάξης, της τάξης των προλετάριων. 
Στην αστική κοινωνία,  στην καπιταλιστική κοινωνία, δευ-
τερεύουσες τάξεις είναι η αγροτική και η μικροαστική. 
Η εργατική τάξη στην καπιταλιστική κοινωνία και στη σο-
σιαλιστική με τη διαφορά ότι στη δεύτερη είναι η κυρίαρχη 
τάξη, η τάξη που έχει την εξουσία στα χέρια της. 
Οι εκμεταλλευόμενες τάξεις δημιουργούν ανέκαθεν τον 
κοινωνικό πλούτο που τον καρπώνονται οι εκμεταλλεύ-
τριες τάξεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Οι εργάτες 
στον καπιταλισμό δεν παίρνουν παρά μέρος των αγαθών 
που παράγουν με την εργασία τους. 
Ένα μέρος των αγαθών μένει στην επιχείρηση, στην πα-
ραγωγή, για απόσβεση κεφαλαίου και ένα άλλο, το κέρδος, 
η υπεραξία που παράγει ο εργάτης, πάει στην τσέπη του 
κεφαλαιοκράτη, στην τσέπη του καπιταλιστή που είναι ο 
ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής.  
Οι οικονομικές αντιθέσεις ανάμεσα στις τάξεις οδηγούν 
αναπόφευκτα στην πάλη των κάτω εναντίον των πάνω, 
οδηγούν σε ακατάπαυστη ταξική πάλη.  
Το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα είναι ο πρώτος κοινω-
νικός σχηματισμός που για δεκάδες χιλιάδες χρόνια κυ-
ριάρχησε πάνω σ' όλους τους λαούς που βρίσκονταν στο 
πρωτόγονο στάδιο της εξέλιξής τους.  
Στο σύστημα αυτό οι σχέσεις παραγωγής βασίζονται στη 
συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Τα εργαλεία, 
η γη, ακόμα και η κατοικία κ.ά. αποτελούσαν κοινή, συλ-
λογική ιδιοκτησία του γένους, της φατρίας, της φυλής. 
Τα γένη ενώνονταν σε φατρίες και ομάδες και οι φατρίες 
σε φυλές. 
Το γένος, ομάδα ομοαίμων ανθρώπων με ένα κοινό πρό-
γονο, αποτελούσε το βασικό παραγωγικό κύτταρο του 
πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος.  
Στο σύστημα αυτό ατομική ιδιοκτησία σε αντικείμενα ατο-
μικής και οικιακής χρήσης, ενδύματα οικιακά σκεύη κ.ά. 
υπάρχει μόνο μέσα στο πλαίσιο της συλλογικής ιδιοκτη-
σίας των μέσων παραγωγής. 
Σ' αυτό το στάδιο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 
δεν υπήρχε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ούτε 
τάξεις. Ούτε και κράτος για να επιβάλλει "το νόμο και την 
τάξη"των κυρίαρχων, αρχουσών τάξεων πάνω στις κα-
τώτερες τάξεις.   
Οι άνθρωποι αποτελούσαν ομάδες, που ζούσαν νομαδική 
ζωή και προμηθεύονται τα μέσα της ύπαρξής τους, τα 
εντελώς απαραίτητα, μαζεύοντας καρπούς, φαγώσιμα 
φυτά, κυνηγώντας ή ψαρεύοντας. 
Με πρωτόγονα εργαλεία γινόταν η κοινήομαδική κατά 
γένη παραγωγή, τα προϊόντα της οποίας καταναλίσκονταν 
από κοινού ή μοιράζονταν σε ίσα μέρη.  
Ο χαρακτήρας των παραγωγικών σχέσεων εξηγείται από 
το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνά-
μεων, από την υποτυπώδη δηλαδή κατάσταση των εργα-
λείων παραγωγής και από την έλλειψη κοινωνικού κατα-
μερισμού εργασίας.  
Μόνο αν δούλευαν από κοινού, οι πρωτόγονοι άνθρωποι, 

θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα μέσα της ύπαρξής 
τους και να προστατευτούν από τα άγρια θηρία και τις 
γειτονικές φυλές. 
Ο πρώτος μεγάλος κοινωνικός καταμερισμός της εργα-
σίας, ο χωρισμός της κτηνοτροφίας από τη γεωργία, είχε 
σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος.  
Πολλαπλασιάστηκαν οι συναλλαγές και οι ανταλλαγές και 
παρουσιάστηκαν οι πρώτες τάσεις και η ίδια η ατομική 
ιδιοκτησία σε ορισμένα είδη και σαν αποτέλεσμα αυτής 
της ατομικής ιδιοκτησίας, γεννήθηκε η οικονομική ανισό-
τητα ανάμεσα στα μέλη της πρωτόγονης κοινότητας. 
Η εμφάνιση της ατομικής ιδιοκτησίας είχε σαν αποτέλεσμα 
την εμφάνιση της δουλείας, πράγμα που επιδείνωσε πε-
ρισσότερο την οικονομική ανισότητα και υποβοήθησε στη 
διάλυση του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος.  
Η συλλογική παραγωγή και η ίση κατανομή των προ-
ϊόντων της εργασίας, αφού βοήθησαν αρχικά στην ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων,έγιναν,με την πάροδο 
του χρόνου, στο μέτρο που αναπτύσσονταν οι παραγω-
γικές δυνάμεις,εμπόδιό τους. 
Στο ανώτερο στάδιο του πρωτόγονου κοινοτικού συστή-
ματος, συντελέστηκε ο δεύτερος μεγάλος κοινωνικός κα-
ταμερισμός της εργασίας, με το χωρισμό της χειροτεχνίας 
από τη γεωργία. 
Σαν αποτέλεσμα του καταμερισμού αυτού, επιταχύνθηκαν 
οι ρυθμοί αποσύνθεσης του συστήματος.  
Με γοργούς ρυθμούς άρχισαν να εμφανίζονται η φτώχεια 
από τη μια μεριά και ο πλούτος και η εκμετάλλευση από 
την άλλη.  
Έκαναν την εμφάνισή τους οι τάξεις και το κράτος.  
Το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα κατέρρευσε οριστικά 
παραχωρώντας τη θέση του στη δουλοκτητική κοινωνία 
που ήταν η πρώτη ανταγωνιστική ταξική κοινωνία. Τη 
δουλοκτητική κοινωνία ακολούθησε η φεουδαρχική κοι-
νωνία με βασικές ανταγωνιστικές  τάξεις τους φεουδάρχες 
από τη μια και τους δουλοπάροικους από την άλλη.  
Η φεουδαρχία ανατράπηκε ως επί το πλείστον από αστι-
κές επαναστάσεις και επικράτησε ο καπιταλισμός. 
Οι βασιλιάδες, οι μεγαλύτεροι φεουδάρχες γαιοκτήμονες 
και οι ευγενείς δεν αποχώρησαν με τη θέλησή τους. Χρει-
άστηκε βία και χύθηκε πολύ αίμα.  
Ο καπιταλισμός και σήμερα ο ιμπεριαλισμός, το τελευταίο 
του στάδιο, δεν είναι το τέλος του κόσμου.  
Ο σοσιαλισμός και η  συλλογικότητα είναι στην ημερήσια 
διάταξη. 
Η θετική κληρονομιά του σοσιαλισμού, που είναι το  με-
ταβατικό στάδιο που χωρίζει τον καπιταλισμό από την 
αταξική κοινωνία του κομμουνισμού, στο οπλοστάσιο των 
δυνάμεων που αγωνίζονται για την απαλλαγή της ανθρω-
πότητας από τα καπιταλιστικά ιμπεριαλιστικά τέρατα.  
Η αρνητική κληρονομιά από το πισωγύρισμα, στο τραπέζι 
για μελέτη. Να μελετηθούν σε βάθος τα λάθη για να μην 
επαναληφθούν. 
Η πορεία προς το σοσιαλισμό μονόδρομος. 
Σήμερα ο σοσιαλισμός δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι 
μεγάλη ανάγκη.  
Ο καπιταλισμός σαν κοινωνικό οικονομικό σύστημα έχει 
χρεωκοπήσει ασυζητητί. 
Με τον τρόπο που αντιμετωπίζει την πανδημία του κορω-
νοϊού, αναδεικνύονται όλες οι αδυναμίες του. Όλες οι αντα-
γωνιστικές του αντιθέσεις. 
Πάνω απ' όλα γυμνή στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων 
η ασπλαχνία και η παλιανθρωπιά του.
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Κοινωνικές τάξεις Που πήγε η  Άνοιξις  
και το Πάσχα 

του 
Βασίλη Κωστή 

 Ήλθε η Άνοιξις 
και εμείς κλεισμέ-
νοι στα σπίτια 
μας. Άνθιζαν τα 
άνθη στα πάρκα 
στα χωράφια 
μόνα τους και  
έρημα  χωρίς κα-
νένας να τα δει η 
να τα μυριστεί.  
Άνθισαν και πριν 
καλά καλά ανθί-

σουν, μαράθηκαν. Κανένας παρόν να 
τους δώσει λίγο νερό και λίγη δροσιά. 
 Άνοιξις που δίνει τον ρυθμό μιας νέας  
ζωής και αναζωογόνησης της φύσεως,  
βάδιζε με το θάνατο και ακόμη βαδίζει.  
Τι σημασία έχει η ηλικία, είτε 10, 30, 40 
ή και ποιό νέοι, ή και ποιό μεγάλοι ή εκα-
τόν  χρόνων, αφού κάθε θάνατος αφήνει 
πίσω πικραμένους συγγενείς, φίλους, 
όπου  κάποιος κάπου τους  θρηνεί όπως 
την πικραμένη Παναγιά. 
Περάσαμε την Σαρακοστή που περιλάμ-
βανε την εορτή της Σταυροπροσκυνή-
σεως, μα δεν πήραμε τα αγιασμένα από 
τον Τίμιο Σταυρό άνθη και κλαδιά, δε φι-
λήσαμε το χέρι του ιερέα και δεν ευχη-
θήκαμε “και του χρόνου.”  
Τα βλέπαμε όλα με πικραμένα χείλη, και 
την άδεια εκκλησία, χωρίς να μπορούμε 
να εορτάσουμε όπως είμαστε συνηθι-
σμένοι για τόσα χρόνια τώρα. Να πά-
ρουμε τα αγιασμένα κλαδιά και όπως 
κάθε χρόνο, μερικοί να τα φυτέψουν 
στην γλάστρα έτσι να ευλογεί το σπίτι 
με την μυρωδιά, καθώς μεγαλώνει,  
ο βασιλικός , η μυρσίνη, το κιούλι ή και 
δάφνη. 
Φύτεψα σπόρο βασιλικού που έφερα 
από την γειτονιά μου στην  Κύπρο ακόμη 
και αυτός αρνήθηκε να φανεί πάνω από 
το χώμα. Καιροί δύσκολοι πολύ δύσκο-
λοι.  
Φέτος, οι γλάστρες άδειες μέχρι του χρό-
νου. Τα βάϊα στις εξώπορτες μας να λεί-
πουν και αυτά, και η ελιά η αγιασμένη 
και αυτή ας περιμένει του χρόνου.  
Ήλθε και η διπλή Εορτή του Ευαγγελι-
σμού και της Εθνική Εορτής της Ελληνι-
κής Επαναστάσεως 25 Μαρτίου 1821.  
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι να λείπουν 
από την καθιερωμένη Εορτή στις εκκλη-
σίες, αφού μόνο ο ιερέας νεωκόρος και  
οι ψαλτάδες  ένας σε κάθε πλευρά. 
Ήλθε και η 1η Απριλίου αλλά ούτε και οι 
ραδιοσταθμοί και τα τηλεοπτικά κανάλια 
είχαν την διάθεση για πατριωτικά τρα-
γούδια. Και ποιος στα αλήθεια είχε ή έχει 
τέτοια διάθεση αντικρίζοντας τέτοια τρα-
γωδία να ξετυλίγετε από τη μια στην 
άλλη άκρη της υφηλίου επί καθημερινής 
βάσεως.  
Τα βλέπαμε και τα ακούγαμε όλα μέσω 
διαδικτύου και ραδίου. Αγκαλιάζαμε με 
τα μάτια μας κάθε γωνιά της εκκλησίας  
και μας έλειψε η μυρωδιά των αγιασμέ-
νων ανθών του κάπως φτωχικά από 
άνθη  στολισμένου φετινού επιταφίου. 
Μας έλειψε η όλη κατανυκτική ατμό-
σφαιρα των ακολουθιών  της Αγίας 
Εβδομάδας. 
Ταξιδέψαμε με την βοήθεια της τεχνολο-
γίας, σε άλλες χώρες πόλεις και χωριά  
που ασχέτως πόσο μεγάλο η μικρό χω-
ριό η μεγάλη η μικρή πόλις, η ενορία,  

μόνο κανένα δύο ιερείς και κανένα δύο 
ψαλτάδες  και σε άλλες περιπτώσεις μέ-
χρι και 10 άτομα. 
Είναι θέμα γούστου, ποια εκκλησία ή πε-
ριοχή αρέσει στον κάθε ένα από εμάς, 
ποια εκκλησία και πόλις ή χωριό ή ενο-
ρία είναι καλύτερη, η ευλογία όμως πα-
ραμένει η ίδια.  
Ούτε και η φωνή των ψαλτάδων δεν 
ήταν η ίδια από προηγούμενες φορές. 
Για κάθε Ορθόδοξο  Χριστιανό  ίσως να 
ήταν ποιο βαρετό,  αλλά θα περιμένουμε  
και  με την προσευχή να δούμε καλύτε-
ρες ημέρες... και θα δούμε. Ίσως όλο 
αυτό να έχει βοηθήσει τους ανθρώπους 
να καταλάβουν την όλη αξία της εκκλη-
σίας που πολλοί από εμάς το θεωρού-
σαμε κάτι δεδομένο. 
Θα έλθουν και καλύτερες μέρες  και θα 
έλθει η στιγμή και η Άγια μέρα που θα 
φωνάξουμε να ψάλλουμε και να ευχη-
θούμε Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέ-
στη ο Κύριος. 
Να περάσουν οι μέρες που βλέπαμε και 
βλέπουμε τον ιερέα  κατασυγκινημένο  
να στέκετε στη Αγία Πόρτα και να εκφω-
νεί “Μετά Πίστεως και Αγάπης Προσέλ-
θετε”.  Toν βλέπεις κατασυγκινημένο  να 
επιστρέφει  με το δισκοπότηρο  στη Αγία 
Τράπεζα με δάκρυα στα μάτια  αφού δεν 
είναι συνηθισμένος να αντικρίζει άδειες 
εκκλησίες και πουθενά κανείς να κοινω-
νήσει,  διότι τέτοιο γεγονός δεν είχε γνω-
ρίσει σε όλη του την ζωή ως ιερέας, αφού 
μόνο πριν λίγες εβδομάδες, έτρεχαν όλοι 
να κοινωνήσουν τη θεία κοινωνία, και 
τώρα…. κανείς, αφού οι πόρτες της εκ-
κλησίας είναι κλειστές. 
Θα ξαναγεμίσουν   όμως οι εκκλησίες 
και αυτή την φορά περισσότεροι από 
ποτέ,  διότι ο κάθε ένας θέλει να προ-
σκυνήσει, να προσευχηθεί και να κοινω-
νήσει, να ακούσει από κοντά την θεία 
λειτουργία που τόσο μελωδικά ψάλλουν 
με βυζαντινό ρυθμό οι ψαλτάδες και η 
χορωδία μαζί δε και οι  παπάδες. 
Πάλι θα έλθει η Άνοιξις και το Πάσχα, 
ποιό χαρμόσυνα, ποιό Πανηγυρικά, 
αφού όπως λέει και  το τραγούδι “Ο 
Ήλιος Είναι Βέβαιός Για τον Κόσμο”  και 
ο Θεός είναι Μαζί μας.  
Θα ξαναέρθει η Άνοιξις και το Πάσχα με 
τα ήθη και έθιμα τις παραδόσεις του τό-
που μας, τα παιδιά να μαζεύουν τα ξύλα 
για  την “λαμπρατζιά” τέλειωσε φέτος ο 
ανταγωνισμός για το ποιος θα έχει τα 
περισσότερα ξύλα, και ποιος θα πάει 
κρυφά στην γειτονική ενορία να πάρει 
κανένα δυο κομμάτια; Όχι όμως, φέτος 
δεν επιτρέπετε ούτε νομικά ούτε παρά-
νομα.  Στερήθηκαν όλοι κάτι φέτος, δεν 
άκουσες  από πουθενά  το κτύπημα στη 
βελόνα να καρφώσουν τα παιδιά το ένα 
ξύλο στο άλλο για να είναι δύσκολο η 
μάλλον αδύνατο να κλέψουν τα ξύλα 
τους.  Φύλαξαν  όμως τα ξύλα για μια 
άλλη χρονιά που θα έχουν ακόμη ποιο 
μεγάλη “λαμπρατζιά”  να καεί κάθε κακό 
και πονηρό κάθε προδότη και τον επά-
ρατο ιό. 
Εύχομαι σε όλους το καλοκαίρι να είναι  
κάπως καλύτερο, έστω και χωρίς διακο-
πές και η γειτονία μου στην Κύπρο ας 
περιμένει ακόμη λίγο. Ακόμη λίγη Υπο-
μονή “Λίγο ακόμη και θα ειδούμε….. “

του  
Γιώργου Α.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Έπεσαν οι μάσκες 
 Της Έλισσας Ξενοφώντος 

 
Μακάρι να μπορούσα να πω όλη 
την αλήθεια! Αλήθεια όμως σαν κι 
αυτή, το βρίσκω εύκολο να την πω 
σαν ένα παραμύθι από την Ανα-
τολή. Με δράκους και θηρία, με 
φαντάσματα και τέρατα, με μά-
γους και σκιές… Κανείς δεν θα την 

πιστέψει έτσι κι αλλιώς κι ας μοιάζουν οι αλήθειες 
παραμύθια! 
Ένα άρθρο σε  μια εφημερίδα είναι η εφόρμηση 
για να πάρεις θέση στα γεγονότα. Κι εγώ δη-
λώνω: 
«Πάντα λυπόμουν τους ανθρώπους με θράσος… 
Ήταν επιζήμιοι… 
Πατούσαν επί πτωμάτων και ψυχών για να πετύ-
χουν στόχους… 
Κανένα συναίσθημα… 
Κανένα φρένο… 
Κι αν τους έβαζες μπροστάρηδες στo άδικο, έκα-
ναν πίσω από δειλία… 
Ξέρεις πόσους έχει ο κόσμος μας; 
Πολλούς… 
Γι΄αυτό θαυμάζω το θάρρος… 
Το θάρρος να παλεύεις τίμια και ντόμπρα!» 
Η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί σήμερα στον 
πλανήτη Γη. ΄Ισως φταίει η δοκιμασία που περ-
νάμε, ίσως τα ψυχολογικά που μας δημιουργή-
θηκαν, ίσως πέσανε κάποιες μάσκες που  ήταν 
καλά σφηνωμένες και κολλημένες στο πρόσωπο 
κάποιων αλλά πάντα έμοιαζαν απαράλλακτα με 
το ψυχρό χωρίς αισθήματα πρόσωπο του θύτη. 
 Έπεσαν πολύ γρήγορα οι μάσκες, στις δύσκολες 
αυτές στιγμές γιατί οι άνθρωποι έχουν ξεγυμνωθεί 
από τις «καθώς πρέπει συμπεριφορές» που η 
κοινωνία τους «επέβαλλε» να τηρούν. Κι εσύ κοι-
τάς το αληθινό πρόσωπο τους με οίκτο και συ-
μπόνια.  
Αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία στις μέρες της 
καραντίνας όπως ήταν προβλεπόμενο, αλλά αυ-
ξήθηκαν και ερωτηματικά! Πόσες αλήθεια γυναί-

κες κατάγγειλαν το μαρτύριο που πέρασαν ή περ-
νούν; Πολύ λίγες…  Εικοστός πρώτος αιώνας. Ο 
αιώνας της τεχνολογίας, του κορωνοϊού, των 
πλημμυρών, των καταστροφών, των πυρκαγιών 
και βάλε. Ακόμη ο αιώνας της αδικίας, της εκμε-
τάλλευσης, της αχαριστίας, της απανθρωπιάς! 
 Και πίσω από κάποιες πόρτες καλά μαντρωμέ-
νες, οι κραυγές που δεν βγαίνουν  έξω από τον 
τοίχο της σιωπής. Καταπιεσμένες, δυστυχισμένες, 
απροστάτευτες φωνούλες, που δεν θέλουν να 
εκθέσουν άτομα και καταστάσεις. Δεν θέλουν τους 
άλλους, μα πιο πολύ τα παιδιά τους να ξέρουν 
τις πικρές αλήθειες και σφίγγουν τα δόντια ώστε 
να μην βγάλουν άχνα στο δράμα που περνούν. 
Και κλαίνε μόνες τα βράδια και βρέχουν ξανά το 
μαξιλάρι για να κρατηθούν και να αντέξουν τις 
ανανδρίες των ισχυρών της οικογένειας. Αυτών, 
που ο Θεός τούς έχει δώσει γενναιόδωρα μια πιο 
μεγάλη φυσική δύναμη και την εκμεταλλεύονται, 
αφού οι ίδιοι, δεν νοιώθουν ωραία για τον εαυτό 
τους. Νοιώθουν υποδεέστερα από τον/την σύ-
ντροφό τους γιατί ποτέ δεν τα κατάφεραν να γί-
νουν αυτό που ήθελαν ή δεν κατάφεραν να γίνουν 
αυτό που θα έπρεπε να γίνουν αναλόγως των 
προσόντων τους και των ικανοτήτων τους.  
Ένα κορμί δυνατό, ένα χέρι ατσάλι και μια δυνατή 
φωνή δίνουν το δικαίωμα κακοποίησης του δι-
πλανού τους, του συντρόφου τους, το μισού τους 
ΕΙΝΑΙ; Όχι φυσικά, αφού η αγάπη είναι το ζητού-
μενο. Όχι αφού η καλή συμβίωση θέλεις υποχω-
ρήσεις. Όχι, αφού ο σεβασμός είναι απαραίτητος. 
Όχι, αφού οι δυσκολίες είναι αναμενόμενες σε 
μια οικογένεια με Α επίθετο. Και οι όρκοι αγάπης 
«μαζί και στα δύσκολα»,  πού πάνε;» Πρωτό-
γνωρα κι απίστευτα σενάρια περιγράφονται στις 
εφημερίδες. 
 Και πάντα διερωτόμουνα, πώς μπορεί η αλήθεια 
να φαντάζει ψέμα. Κι όμως οι πικρές αλήθειες 
συνοδοιπορούν με τα μεγάλα ψέματα των δύ-
σκολων στιγμών που περνάμε. 
Γυναίκες από διαφορετικές χώρες, με διαφορετική 
κουλτούρα, με διαφορετικές ηλικίες, θρησκείες 

και νοοτροπίες, με διαφορετικά πιστεύω, ενώνουν 
τις φωνές τους και τις εμπειρίες τους. Κι εκεί στο 
κοινό σημείο της μαθηματικής τομής, η φωνή 
απελπισίας: Βοήθεια!  
Κι εμείς θιασώτες στο γίγνεσθαι. Θεατές της κα-
κοποίησης της κρυμμένης πίσω από τους δι-
πλούς τοίχους που απορροφούν τους ήχους του 
πόνου. Τα διπλά παράθυρα σαν αξιωματικοί 
ασφάλειας της άδικης και απάνθρωπης μεταχεί-
ρισης.  Και οι υποστηρικτές του δικαίου που έχουν 
εξαφανιστεί; Μονόπλευρα τελικά όλα τα αληθινά; 
Πολύ λίγοι τελικά είναι παρόν στον πόνο του αλ-
λουνού την ώρα που η μοίρα τον χαστουκίζει 
αλύπητα… 
Έρχομαι τώρα στα δικά μας, τα οικεία μας και 
σαν μάγος του παραμυθιού, σκιά μέσα από τις 
χαραμάδες  μπαίνω αθόρυβα στο σπίτι της οικο-
γένειας  με Α κεφαλαίο, φορώντας την μαντίλα. 
Κρύβω καλά το πρόσωπό μου, έχοντας στους 
ώμους μου τον μαγικό μανδύα, γίνομαι αόρατη 
στα μάτια των θνητών.  Κανείς δεν προσέξει την 
παρουσία μου! Απρόσωπη και αόρατη θα είναι 
μέχρι το τέλος του παραμυθιού. 
Κοιτάω και βλέπω, μα δεν βλέπω στα σίγουρα. 
Δεν θέλω να ενοχλήσω απλά θα παρακολου-
θήσω και θα καταγράψω με κόκκινο στυλό τα τε-
κταινόμενα, αυτά που συμβαίνουν τώρα πίσω 
από τις κλειστές πόρτες της απομόνωσης και της 
καραντίνας.  
Σκέφτομαι πως πρέπει να κρυφτώ κάτω από το 
χαλί ή να πετάξω ψηλά στη γωνιά των τοίχων 
που ξέρω ότι θα είναι μια κρυψώνα ασφαλής. 
Δεν θέλω να με υποψιαστεί ο θύτης γιατί θα  ξα-
φνιαστεί και θα αλλάξει στάση. Θα φορέσει τον 
δικό του μανδύα αυτόν του «καλού» στο παρα-
μύθι, όπως έκανε και παλιά. Θα φορέσει και πάλι 
το φρεσκοπλυμένο πουκάμισο και το μοντέρνο 
τζιν, το κάτασπρο μπλουζάκι από γνωστό οίκο 
μόδας ή το κουστούμι και τη μεταξωτή γραβάτα, 
τα φρεσκο-πογιατισμένα παπούτσια και την κα-
παρντίνα  των πολλών λιρών. Και με το δικό του 
ραβδί ίσως  με εξαφανίσει, ο κακός δράκος του 

παραμυθιού, γιατί έτσι έχει συνηθίσει να κάνει σε 

αυτούς που δεν γούσταρε παλιά. 

Ας αφήσω τις αρνητικές σκέψεις… Πιστεύω δεν 

είναι σε θέση να με δει και χαίρομαι που δεν έχει 

την υποψία ότι υπάρχει μια κρύπτη εκεί ψηλά να 

παρατηρείς τα πάντα. Όμως εγώ πρέπει να πάρω 

όλες τις προφυλάξεις καλού-κακού…Και κρατώ 

την αναπνοή μου να μην ακούγεται, μόνο η μικρή 

καρδιά μου χτυπάει σε χαμηλούς τόνους. Γι΄αυτήν 

δεν μπορώ να κάνω κάτι.  

Αρχίζω τώρα να καταγράφω και γίνομαι μάρτυρας 

των γεγονότων στην ιστορία της οικογένειας του 

Α κεφαλαίου. Ίσως είμαι ο πιο αξιόπιστος μάρτυ-

ρας στη δίκη της αλήθειας, αυτής που δεν  θα πί-

στευα ποτέ παλιά.   

Ακούω τις φωνές, βλέπω τις σκηνές και θέλω να 

επέμβω. Μα δεν μπορώ δυστυχώς να κάνω τί-

ποτα γιατί είμαι ένας επισκέπτης μιας δεδομένης 

στιγμής. Ήρθα από ένα παραμύθι χωρίς όνομα. 

Απλά κοιτάω με το γυμνό βλέμμα μου τις πικρές 

αλήθειες που φαντάζουν ψέμα  στα μάτια των 

πολλών γιατί οι απάνθρωπες πράξεις των χωρίς 

αισθήματα ανθρώπων έχουν ξεπεράσει κάθε αν-

θρώπινη φαντασία.  

Πόση αλήθεια δύναμη χρειάζεται κάποιος για να 

συμπληρώσει το όνομά του στη λίστα των θυμά-

των; Οι πληγές είναι πολλές και οι τραυματικές 

εμπειρίες άπειρες. Και αυτές οι μάσκες που λέ-

γαμε πού πήγαν; Πάει, πέταξαν πια κι έφυγαν με 

το μαγικό χαλί του Αλαντίν και το πυκνό καπνό 

του λυχναριού  του Τζίνι. Δεν θα  γλυτώσουμε 

ποτέ από τον Τζαφάρ που όσες μάσκες κι αν φο-

ρέσει ή βγάλει, πάλι ο κακός του παραμυθιού θα 

μείνει στο παραμύθι της ζωής.  

«Η συμπεριφορά είναι αυτή που ομορφαίνει τον 

πιο άσχημο άνθρωπο και ασχημαίνει τον πιο 

όμορφο… Από την συμπεριφορά φαίνεται ο χα-

ρακτήρας του ανθρώπου!»
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• Υour best teacher is your last mistake! 

• O καλύτερος σου δάσκαλος έιναι το τελευταίο 

σου λάθος! 

Ερμηνεία: 

Τα παθήματά μας είναι τα καλύτερα μαθήματα 

μας!

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Εσκορππισαν οι θανάτοι σ’όλην την οικουμένη 
Και ο κόσμος έκλαψε, κι’αυτό το κλάμα...μένει 
Νέοι, γέροι και παιδιά μας φεύγουν για πάντα 
Λες και ποταμοί κυλούν και σέρνουν τα πάντα. 

 
Και αυτά τώρα γίνονται στον κόσμο όλο 
Που Ανατολή σε Δύση, Βορρά και Nότο. 

Κλάματα και οδυρμοί ακούγονται εδώ κι’εκεί 
Mέχρι δεκάδων χιλιάδων θάβονται σε ολόκληρη την γή. 

 
Όμως ως πόσο αυτό το πρωτάκουστο κακό; 

Πoυ θα μας κτυπούνε και θα μας στέλλουν στο θαφκιό; 
Ολόρθοι όλοι σταθείτε με τους γρόνθους ψηλά 
Ούτε και να δώσετε χώρο, πίσω καμμιάν φορά. 

 
Κλειστοί και ανέτοιμοι εις το σπίτι όλη μέρα 

προβάλλεστε NIKΗTEΣ από αυτήν την ημέρα, 
και τα θύματα του κορωνοϊού, το χειρότερο όλων. 
Στα βιβλία γραμμένα θα μείνουν, ανά τους αιώνες. 

Συλλογικά να υιοθετούνται όλες οι πολιτικές αποφάσεις, 
για να είναι αυτές οι ορθότερες σε όλες μας τις περιστάσεις. 

Να δίνονται μελετημένες “ελευθερίες” είς τον κόσμο των ιδρυμάτων 
Για το καλόν και την πρόοδο όλων των αγωνιστικών Σωμάτων.

ΠΡΟΒΑΛΛΕΣΤΕ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ο κορωνοϊός

Τoυ Αντώνη Αντωνιάδη

Τoυ Αντρέα Κωνσταντίνου

Μια αρρώστια γεννήθηκε στην ανατολική Ασία , 
Μέσα σε λίγες βδομάδες έφτασε στην Ιταλία, 

Αόρατη αλλά θανατηφόρα, 
γρήγορα άπλωσε στης Γης την κάθε Χώρα.  

 
Στην αρχή πέθαιναν μισοπεθαμένοι  

Μετά αδύνατοι και ηλικιωμένοι,  
Μεσόχρονοι  παιδιά και νεαροί  

Τώρα όμως πεθαίνουν 
νοσοκόμοι και γιατροί. 

 
Από την Κίνα πήγε στην Αμερική  

Στον Καναδά στην Φινλανδία,  
Κατέβηκε στην Αφρική και πιο κάτω στην Αργεντινή, 
Άπλωσε σε όλη την Ευρώπη μέχρι και στην Ρωσία.  

 
Έφτασε  στην  Ελλάδα στην Κύπρο στην μέση ανατολή, 

Ακόμη και στην μακρινή Αυστραλία,  
Κανένας στην σημερινή ζωή  

Δεν έχει δη ποτέ  τέτοια πανδημία. 
 

Άνθρωποι πέραν εκατόν χρονών  
Τέτοιον κακό ποτέ δεν είδαν, 

Χιλιάδες κάτοικοι όλων των χωρών  
Είναι εσώκλειστοι σε καραντίναν.  

 
Σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά,  

Μόνο ο Θεό ξέρει πόσα θα ανοίξουνε ξανά , 
Όσοι βγαίνουν για ψώνια ή για αναγκαία δουλειά,  

Φορούν μάσκα και μένουν δύο μέτρα μακριά.  
 

Τα σχολεία είναι κλειστά  
Είναι άδεια και τα ξενοδοχεία,  

Ακούσαμε το Χριστός Ανέστη την Λαμπρά  
Χωρίς χριστιανούς μέσα στην εκκλησία.  

 
Για δύο χιλιάδες χρόνια  στην ιστορία  

Πρώτη φορά συνέβη αυτό,  
Δεν φταίει παγκόσμιος πόλεμος ούτε δικτατορία,  

Αλλά ένα μικρόβιο πού τον  λένε κορωνοϊό.  
 

Πάντα λέγουμε φαΐ καθίσει  
Τζιαί ο Θεός να βοηθήσει,  

Τώρα όμως λέμε φαΐν τζοιμήσει  
Ώσπου ο κορωνοϊός" να ψοφήσει.  

Ειρήναρχος Στεφάνου

Η Theresa Villiers, βουλευτής του Chipping Barnet, επισκέφθηκε 

πρόσφατα ένα οικογενειακό κατάστημα στο New Barnet για να 

επιβραβεύσει την ουσιαστική δουλειά των μικρομεσαίων καταστη-

μάτων κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού. 

Η Theresa έδειξε την υποστήριξή της στους τοπικούς μας λιανο-

πωλητές τροφίμων επισκεπτόμενη το Green Hill Grocers. Μια οι-

κογένεια Ελληνοκυπρίων, με επικεφαλής τον Γιώργο και τη Χρύσα 

Βοσκού, οι οποίοι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα 

στο Great North Road. Ο γιος τους Αιμίλιος είναι και αυτός πλέον 

υπεύθυνος για την λειτουργία της επιχείρησης, ενώ άλλα μέλη της 

οικογένειας έχουν επίσης βοηθήσει κατά τη διάρκεια του lockdown 

εν καιρό κορωνοϊού. 

Η επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες, έχει παρατηρήσει μια αύ-

ξηση στις πωλήσεις του μαγαζιού τους, ενώ όπως ανέφεραν, παρά 

την κρίση που έχει κτυπήσει την ανθρωπότητα η άνθηση των επι-

χειρήσεων για τα μικρά καταστήματα που πωλούν τοπικά φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά και άλλα προϊόντα, είναι αισθητή. 

«Αυτό το κατάστημα βρίσκεται στην καρδιά της κοινότητας και πα-

ρέμεινε ανοιχτό για να προσφέρει στους κατοίκους όλη την κρίση 

σε όλη τη διάρκεια της κρίσης με φρέσκο φαγητό και υπέροχα αρ-

τοσκευάσματα», δήλωσε η Theresa. 

«Είναι υπέροχο να ακούμε ότι το κατάστημα πουλάει τοπικά προ-

ϊόντα όπως αυγά από ένα αγρόκτημα κοντά στο Hadley Wood. 

Αυτό διατηρεί τους τοπικούς παραγωγούς στις επιχειρήσεις και 

βοηθά στην υγεία και την ευημερία των κατοίκων διασφαλίζοντας 

ότι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα καλής ποιότητας στο σπίτι τους». 

«Δεν μπορώ να μην αναφερθεώ στο πόσο σημαντικό είναι να βλέ-

πουμε μικρές επιχειρήσεις όπως το Green Hill Grocers ανοικτές 

και να τις στηρίζουμε. Είναι μια καθησυχαστική παρουσία σε μια 

εποχή αβεβαιότητας. Ευχαριστώ, George, Chrys, Emilios και όλους 

τους εργάτες λιανικής στο Barnet για όλες τις προσπάθειές τους 

για τη φροντίδα των πελατών τους, που τους προσφέρουν τα απα-

ραίτητα τρόφιμα και προϊόντα που χρειάζονται». 

«Αυτή η επιδημία προκάλεσε πολλή στενοχώρια στους ανθρώ-

πους. Στέλνω τις συμπάθειές μου σε όλους τους κατοίκους της 

εκλογικής μου περιφέρειας, και πέραν αυτού, σε όλους όσοι πολέ-

μησαν τον ιό ή έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Εί-

ναι ιδιαίτερα τραγικό το γεγονός ότι έχει σημειωθεί τόσο μεγάλος 

αριθμός θανάτων, μεταξύ των εργαζομένων της πρώτης γραμμής 

στο NHS, στα κέντρα φροντίδας, στις δημόσιες συγκοινωνίες και 

σε άλλες υπηρεσίες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί σε αυτήν τη χώρα 

που έχουμε τόσα πολλά άτομα σε βασικές θέσεις εργασίας, είτε 

στο NHS είτε στα τοπικά μας καταστήματα τροφίμων και όλοι έχουν 

συνεχίσει γενναία τη δουλειά τους για να μας κρατήσουν ασφαλείς 

και να διατηρήσουμε τη λειτουργία της κοινωνίας και των τοπικών 

μας υπηρεσιών όσο το δυνατόν με καλύτερο τρόπο. Τους ευχαρι-

στώ ειλικρινά».

Επίσκεψη στήριξης μικρών καταστημάτων από την Theresa Villiers  
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12 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών

Η Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων γιορτά-

ζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με 

πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Αδελφών 

Νοσοκόμων. 

Η γιορτή αυτή θέλει να θυμίσει σε όλους μας την 

ανεκτίμητη συνεισφορά των νοσοκόμων σε κάθε 

κοινωνία. Η νοσηλευτική, γενικώς, θεωρείται ένα 

από τα πιο υποεκτιμημένα και κακοπληρωμένα 

επαγγέλματα. 

Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα 

Αδελφών Νοσοκόμων για να τιμήσει τη γέννηση 

το 1820 της Φλόρενς Ναϊτινγκέιλ, της αγγλοϊταλί-

δας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της 

σύγχρονης νοσηλευτικής. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Νοσηλευ-

τριών-Νοσηλευτών και την 200η επέτειο από τη 

γέννηση της Florence Nightingale, της Βρετανίδας 

πρωτοπόρου Νοσηλεύτριας που επηρέασε και 

σημάδεψε το σύγχρονο υγειονομικό σύστημα, με 

το έργο της να θεωρείται η αρχή μιας νέας εποχής 

στην ιστορία της Νοσηλευτικής Επιστήμης, η Πα-

γκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ενώνει εκατο-

ντάδες θεσμικούς φορείς και εταίρους υγείας σε 

παγκόσμιο επίπεδο για να τονίσει την υψίστης 

σημασίας  προσφορά των νοσηλευτριών και νο-

σηλευτών στη άοκνη προσπάθεια παροχής υγει-

ονομικής περίθαλψης και να ευχαριστήσει τις νο-

σηλεύτριες για το έργο που προσφέρουν στις 

δομές υγεία. Το θέμα για τη φετινή χρονιά είναι 

«Νοσηλεύοντας τον κόσμο στην υγεία». 

Όπως τονίζεται στη ανακοίνωση του ΠΟΥ, “ιστο-

ρικά όπως και σήμερα, οι νοσοκόμες βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης των επι-

δημιών και των πανδημιών – παρέχοντας υψηλής 

ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα. Είναι συχνά ο 

πρώτος και μερικές φορές ο μόνος επαγγελματίας 

υγείας που βλέπουν οι πάσχοντες και η ποιότητα 

της αρχικής αξιολόγησης, φροντίδας και θερα-

πείας τους είναι ζωτικής σημασίας. 

Οι νοσηλεύτριες αντιπροσωπεύουν περισσότερο 

από το ήμισυ του συνόλου των εργαζομένων στον 

τομέα της υγείας, ωστόσο υπάρχει επείγουσα έλ-

λειψη νοσηλευτριών παγκοσμίως με 5,9 εκατομ-

μύρια ακόμη νοσηλευτές που χρειάζονται ακόμη, 

ειδικά σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. 

Η πανδημία Covid-19 υπενθυμίζει έντονα το ζω-

τικό ρόλο που διαδραματίζουν οι νοσηλεύτριες 

στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα ιδιωτικά θε-

ραπευτήρια και τις υπόλοιπες δομές υγεία. Χωρίς 

νοσοκόμες και άλλους εργαζόμενους στον τομέα 

της υγείας, δεν θα κερδίσουμε τη μάχη ενάντια 

στα κρούσματα, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους 

αειφόρου ανάπτυξης ή την καθολική κάλυψη για 

την υγεία». 

«Καθώς το επισημαίνουμε, προτρέπουμε τις χώ-

ρες να διασφαλίσουν: 

– την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία των νο-
σηλευτριών και όλων των εργαζομένων στον το-
μέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της 
απρόσκοπτης πρόσβασης σε ατομικό προστα-
τευτικό εξοπλισμό, ώστε να μπορούν με ασφάλεια 
να παρέχουν φροντίδα και να μειώνουν τις μο-
λύνσεις σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης. 
-οι νοσηλεύτριες και όλοι οι εργαζόμενοι στην υγει-
ονομική περίθαλψη έχουν πρόσβαση σε υποστή-
ριξη ψυχικής υγείας, τίμια αμοιβή, άδεια ασθενείας 
και ασφάλιση. 
-πρόσβαση στις πιο ενημερωμένες γνώσεις και 
οδηγίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση 

όλων των αναγκών υγείας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των εστιών. 
Οι νοσηλευτές έχουν την οικονομική υποστήριξη 

και άλλους πόρους που απαιτούνται για να βοη-

θήσουν στην αντιμετώπιση και τον έλεγχο του 

COVID-19 και των μελλοντικών εστιών επιδημίας 

Σε αυτό το έτος της Νοσηλεύτριας και της Μαίας, 

τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό η 

πολιτεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση  και οι θεσμικοί 

φορείς να στηρίξουν με  έργα και όχι με λόγια το 

έργο των νοσηλευτριών-νοσηλευτών και να επεν-

δύσουν σε αυτό». Η πανδημία  COVID19 ανέδειξε 

την ανάγκη ενίσχυσης και οι προσπάθειες για 

επενδύσεις σε νοσηλευτικές δομές και εκπαί-

δευση πρέπει να ενταθούν. 

Ο ΠΟΥ τονίζει στην ανακοίνωσή του «την κλίμακα 

της πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε και παρέχει 

προτάσεις για εφικτές πολιτικές για τις κυβερνή-

σεις ώστε να επενδύσουν στη νοσηλευτική. Απώ-

τερος σκοπός είναι  η υγεία για όλους να μπορέσει 

να γίνει πραγματικότητα». 

Αναπτύσσοντας το νοσηλευτικό εργατικό δυνα-

μικό τους, οι χώρες μπορούν να επιτύχουν τον 

τριπλό αντίκτυπο στη βελτίωση της υγείας, στην 

προώθηση της ισότητας των φύλων και στη στή-

ριξη της οικονομικής ανάπτυξης. Η ενίσχυση της 

νοσηλευτικής θα έχει τα πρόσθετα οφέλη από 

την προώθηση της ισότητας των φύλων  συμ-

βάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στηρί-

ζοντας άλλους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.
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We are seeking to appoint an outstanding Head of Department of RS to
will lead the Collective Worship programme. We see this is as
very strong: Progress 8 results for our first two cohorts are +0.43 and +0
higher than local and national results.

Our current staff members are:

Passionate about their subject.
Creative and inspirational in the way that they teach.
Dedicated individuals who have become a highly effective team.
Totally professional in everything that they do.

We are determined to appoint a candidate who will fit well with our s
excellent classroom practitioner and be able to demonstrate that s/he c

Applications are welcome from teachers of all faiths and other belief ba
confident that you can rise to these challenges then visit our website w
Closing date for applications: 9am Tuesday 19 May 2020. Interviews wil
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o join our school in September 2020. The person appointed will teach Year 7
a key appointment in a faith school and a wonderful lopportunity. Our RS re
0.6 with a whole cohort entry. The total of Grade 9s in our 2019 results is sign

.

taff body and one that will exude the whole school ethos. The candidate must be an
can play a leadership role across the school.

ackgrounds; and this is reflected in our current staff composition.  If you are 
ww.standrewtheapostle.org.uk for further details.
l be held week commencing Monday 25 May 2020.

«Νοσηλεύοντας τον κόσμο στην υγεία»
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 Σαν Σήμερα

14 Μαΐου 
1984- Γέννηση Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ, αμερικανός επιχειρη-
ματίας, ο άνθρωπος που δη-

μιούργησε το Facebook. 
  

 

 

 

 

 

 

 

1998- Θάνατος Φρανκ  
Σινάτρα, αμερικανός  

τραγουδιστής και ηθοποιός. 
 

15 Μαΐου 

1948- Αίγυπτος, Λίβανος, Συ-
ρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και 
Υπεριορδανία επιτίθενται στο 

Ισραήλ, μία μέρα μετά την ανα-
κήρυξη της ανεξαρτησίας του. 

 

1953- Γεννιέται ο Μάνος Ξυ-
δούς, τραγουδοποιός, μέλος 

των Πυξ Λαξ. 
 

16 Μαΐου 
1916- Υπογράφεται η μυστική 
συμφωνία Σάικς - Πικό, που 

ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής 
μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και 

Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. 
Προβλέπει ότι η Μ. Βρετανία 

δεν θα αρχίσει διαπραγματεύ-
σεις για την παραχώρηση της 

Κύπρου χωρίς την έγκριση 
της Γαλλίας. 

 
1929- H πρώτη απονομή των 

βραβείων Όσκαρ 
Λαμβάνει χώρα η πρώτη 
απονομή των βραβείων 

Όσκαρ. 
 

19 Μαΐου 

1919- H Γενοκτονία των Πο-
ντίων.Ο Κεμάλ Ατατούρκ 

αποβιβάζεται στη Σαμψούντα 
και αρχίζει τη δεύτερη και 

σκληρότερη φάση της Γενο-
κτονίας των  

 
20 Μαΐου 

1609- Γουίλιαμ Σέξπιρ 
Εκδίδονται στο Λονδίνο τα 

Σονέτα του Γουίλιαμ Σέξπιρ. 
 

1895- Πεθαίνει ο Χοσέ Μαρτί, 
κουβανός συγγραφέας, δημο-

σιογράφος και ηγέτης της 
κουβανικής εξέγερσης κατά 

των Ισπανών. 

75 χρόνια αντιφασιστικής νίκης Χο Τσι Μινχ, ο  
«φωτισμένος» Βιετναμέζος

ΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΙΣΗΣ 
 του Νίκου Κουζούπη 
Τιμήσαμε και φέτος στις 9 Μαΐου, την Αντιφασι-
στική Νίκη των Λαών επί του ναζιστικού τέρατος. 
Η μέρα όμως αυτή, 75 χρόνια μετά, αντί να απο-
τελεί μέρα μνήμης και θύμησης για όλους εκείνους, 
που έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν – την ίδια τη 
ζωή τους – στα μέτωπα των πολεμικών συγκρού-
σεων, στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεων, 
στον ανταρτοπόλεμο στις κατεχόμενες από τα χι-
τλερικά στρατεύματα χώρες, αλλά και στα μετόπι-
σθεν στην πάλη για την τροφοδότηση του μαχό-
μενου στρατού, στις πλείστες χώρες περνά 
απαρατήρητη. 
Η προσπάθεια να σβήσει από την συλλογική 
μνήμη της ανθρωπότητας η σημασία της συγκε-
κριμένης επετείου έχει τις ρίζες της στα τέλη της 
δεκαετίας του ’40, δηλαδή σχεδόν αμέσως μετά 
τον τερματισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο 
λόγος ήταν εμφανής γιατί οι κυρίαρχοι κύκλοι της 
Δύσης επιδίωκαν, υποβαθμίζοντας τη σημασία της 
επετείου, ταυτόχρονα ήθελαν να υποβαθμίσουν 
και το εύρος της νίκης και το κύρος, που απέκτησε 
η κύρια δύναμη, που αντιστάθηκε στον χιτλερικό 
ναζισμό, τον τσάκισε στα πεδία των μαχών και 
ανύψωσε την Κόκκινη Σημαία με το Σφυροδρέ-
πανο στην καρδιά του Βερολίνου. 
Οι στρατιωτικές συγκρούσεις  στο Ανατολικό μέ-
τωπο (Σοβιετο-γερμανικάό) δεν ήταν απλώς πό-
λεμος μεταξύ δυο αντιμαχόμενων στρατών, αλλά  
μια σύγκρουση μεταξύ δυο ιδεολογιών, δυο αντι-
τιθέμενων και διαμετρικά αντίθετων κοινωνικο-οι-
κονομικών συστημάτων. Όσο και να προσπαθούν 
να συγκαλύψουν αυτή την αλήθεια οι σύγχρονοι 
ιδεολόγοι και οι διάφοροι απολογητές του εκμε-
ταλλευτικού συστήματος με επικοινωνιακά τεχνά-
σματα και με την επιβολή της σιωπής το γεγονός 
παραμένει αναμφισβήτητο - ήταν σύγκρουση με-
ταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού. 
Ο φασισμός, όπως και η ιδιάζουσα μορφή του ο 
ναζισμός, είναι γέννημα και θρέμμα του καπιταλι-
στικού εκμεταλλευτικού συστήματος. Είναι η έκ-
φραση των πιο αντιδραστικών, των πιο σοβινιστι-
κών, των πιο ιμπεριαλιστικών δυνάμεων του 
χρηματιστηριακού κεφαλαίου. Όταν λοιπόν οι κύ-
κλοι αυτοί αντιληφθούν ότι η «αστική δημοκρατία» 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα τους 
και να αντιμετωπίσει το ανερχόμενο εργατικό και 
προοδευτικό κίνημα, χρησιμοποιεί την ανοικτή βία 
και τρομοκρατία για την επιβολή και διατήρηση 
της εξουσίας του. 
Αυτό συνέβηκε τότε στα χρόνια του μεσοπολέμου 
σε επίπεδο εθνικών χωρών (Ιταλία, Γερμανία κ.ά.), 
αλλά την ίδια περίοδο παρατηρείται ακόμα και σε 
επίπεδο διεθνών σχέσεων και σε παγκόσμια κλί-
μακα να συμβαίνει η ίδια διαδικασία. 
Η άνοδος του ναζισμού στην εξουσία και η στρα-
τικοποίηση της γερμανικής βιομηχανίας ήταν το 
αποτέλεσμα της κερδοσκοπικής χρηματοδότησης, 
της οικονομικής στήριξης των χρηματιστικών μο-
νοπωλιακών κύκλων των ΗΠΑ, της Μ. Βρετανίας 
και άλλων καπιταλιστικών χωρών. 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η «πολιτική 
κατευνασμού», που ακολουθούσαν η αγγλική και 
γαλλική κυβέρνηση με αποκορύφωμα το Σύμφωνο 
του Μονάχου (1938) μεταξύ Βρετανίας, Γαλλίας, 
Γερμανίας και Ιταλίας. Η δεδομένη πολιτική κα-
τευνασμού, όπως και η στήριξη που παρείχε το 
χρηματιστηριακό κεφάλαιο στη ναζιστική Γερμανία 
στόχευαν, εκμεταλλευόμενοι και τον έντονο αντι-
κομμουνιστικό λόγο του Χίτλερ, να στρέψουν τη 
ναζιστική πολεμική μηχανή προς Ανατολάς για την 
συντριβή του πρώτου στον κόσμο εργατο-αγροτι-
κού κράτους της Σοβιετικής Ένωσης. 
Η τιτάνια προσπάθεια του Σοβιετικού λαού, ο 

οποίος άντεξε την αρχική πίεση του κεραυνοβόλου 
πολέμου, σταμάτησε την προέλαση των χιτλερικών 
ορδών και με τις ολοκληρωτικές, σαρωτικές νίκες 
στις Μάχες της Μόσχας, του Στάλινγκραντ, του 
Κουρσκ ανέτρεψε τους όποιους ναζιστικούς σχε-
διασμούς και έθεσε τα θεμέλια για την απελευθε-
ρωτική προέλαση του Κόκκινου Στρατού στην Ευ-
ρώπη. Η 9η του Μάη 1945 αποτέλεσε το ορόσημο 
της νικηφόρας έκβασης αυτής της αποστολής. 
Τα υποχθόνια σχέδια των πιο αντιδραστικών και 
επεκτατικών κύκλων του χρηματιστικού κεφαλαίου 
και όχι μόνο, που θεωρούσαν ότι η επίθεση των 
ναζιστικών στρατευμάτων στην Σοβιετική Ένωση 
θα αποτελούσε την απαρχή κατάρρευσης της χώ-
ρας εκ των έσω είχαν διαψευστεί. Οι λαοί και οι 
λαότητες της πολυεθνικής ΕΣΣΔ, καθοδηγούμενοι 
από το λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα σαν μια 
γροθιά, σαν ένας άνθρωπος έδωσαν ένα γερό πα-
ράδειγμα, στηριζόμενο στην αδελφοσύνη, την αλ-
ληλεγγύη και ιδεολογική συσπείρωση για την υπε-
ράσπιση της κοινής σοβιετικής, σοσιαλιστικής 
πατρίδας. 
Επομένως η έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
δεν σηματοδοτούσε μόνο τον νικητή μεταξύ δη-
μοκρατίας και φασισμού, αλλά πρώτιστα την υπε-
ροχή του σοσιαλισμού έναντι της πιο ακραίας έκ-
φρασης του καπιταλισμού – τον ναζισμό. 
75 χρόνια σήμερα από την κοσμοϊστορική νίκη επί 
του φασισμού – ναζισμού και η άρχουσα οικονο-
μική ολιγαρχία με τους θεσμούς της προσπαθεί 
με διάφορους τρόπους να αμαυρώσει την Σοβιε-
τική Ένωση και τον Κόκκινο Στρατό, παραγράφο-
ντας τα εκατομμύρια των νεκρών του Σοβιετικού 
λαού. Προχώρησε ακόμα ένα βήμα πάρα πέρα. 
Αρχικά εξίσωσε το ναζισμό – την πιο ακραία απάν-
θρωπη ιδεολογία- με τον σοσιαλισμό – την ιδεο-
λογία της κοινωνικής δικαιοσύνης και πλήρους 
απελευθέρωσης του ανθρώπου. 
Μόλις πριν μερικούς μήνες με αφορμή τα 80 χρό-
νια από την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το κατάπτυ-
στο ψήφισμα, που βιάζει κατάφωρα την ιστορική 
μνήμη των λαών, με το οποίο επιρρίπτει τις ευθύ-
νες για την έναρξη της παγκόσμιας αιματοχυσίας 
στην Σοβιετική Ένωση. Με τον πιο ξεδιάντροπο 
τρόπο, παραγράφοντας όλη την προϊστορία της 
αναστύλωσης της ναζιστικής πολεμικής βιομηχα-
νίας και της πολιτικής κατευνασμού της χιτλερικής 
Γερμανίας από τις καπιταλιστικές χώρες της Δύ-
σης. 
Όσες προσπάθειες όμως και να καταβληθούν, όσο 
μελάνι και να χύσουν οι μαύροι κονδυλοφόροι, 
όσο και να προσπαθούν τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ 
να χειραγωγούν την παγκόσμια κοινή γνώμη για 
να διαγράψουν τον ρόλο και την σημαντικότατη 
συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και του λαού της, 
όσο κι’ αν οι φασίζουσες δυνάμεις στην Ανατολική 
Ευρώπη βεβηλώνουν τα μνημεία δόξας και τιμής 
προς τους απελευθερωτές του Κόκκινου Στρατού, 
το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούν ούτε να μει-
ώσουν, ούτε να εξαλείψουν την ιστορική μνήμη, 
ούτε να απενοχοποιήσουν τον ναζισμό-φασισμό 
και αυτούς που τους πατρόναραν στη διάρκεια 
του Μεσοπολέμου. 
Η 9η του Μάη με την Κόκκινη Σημαία να κυματίζει 
στο Ράιχσταγκ παραμένουν φάρος καθοδήγησης 
στην ιστορική πορεία της ανθρωπότητας για να 
θυμίζουν στις νέες γενιές και τους ενόχους, αλλά 
πρώτιστα τους Ήρωες, που στην συγκεκριμένη 
ιστορική στιγμή έσωσαν την ανθρώπινη κοινωνία 
από την μαύρη χολέρα του ναζισμού. Φάρος, που 
υποδεικνύει στον κάθε πολίτη, που θέλει να λέγεται 
άνθρωπος, το καθήκον να αντιπαλεύει όλους εκεί-
νους που επιμένουν να κρατούν τον Πλανήτη μας 
αιχμάλωτο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. 

Ήταν 19 Μαϊου του 1890 όταν γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμελλε 

να ηγηθεί των δυνάμεων του Βιετνάμ για την οριστική ανεξαρτησία 

της χώρας. Το πραγματικό όνομά του ήταν Nguyen Tat Thanh, 

όμως στην παγκόσμια ιστορία θα μείνει γνωστός ως Χο Τσι Μινχ, 

ο «φωτισμένος». 

Ο Χο Τσι Μινχ γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό του Βιετνάμ, το οποίο 

αποτελούσε μέρος της Γαλλικής αποικίας στην Ινδοκίνα. Ο πατέρας 

του είχε ενταχθεί στον αγώνα κατά των αποικιοκρατών, μεταδίδο-

ντας το μήνυμα της ανεξαρτησίας και στα παιδιά του. Κλείνοντας 

τα είκοσι ο Χο Τσι Μινχ αποφασίζει να μπαρκάρει συλλέγοντας 

πολύτιμες εμπειρίες και εικόνες. 

Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου εγκαθίσταται στο Πα-

ρίσι, καθιερώνει το ψευδώνυμο Nguyen Ai Quoc (Nguyen ο Πα-

τριώτης) και έρχεται σε επαφή με το Γαλλικό σοσιαλιστικό κίνημα. 

Ως μέλος του κινήματος υποβάλλει αίτημα στην Διάσκεψη Ειρήνης 

των Βερσαλλιών για αναγνώριση των δικαιωμάτων του λαού της 

Ινδοκίνας από τη Γαλλία. Το αίτημα ασφαλώς απορρίφθηκε, όμως 

το όνομα του ταξίδεψε στην άλλη άκρη της γης και άρχισε να 

γίνεται δημοφιλής στους συμπατριώτες του. 

To tvxs.gr, μέσα στην πανδημία, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 

της ενημέρωσης. Στις αντίξοες αυτές συνθήκες, στήριξε την ανε-

ξαρτησία του tvxs.gr 

Ο Χο Τσι Μινχ γίνεται ιδρυτικό μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος 

Γαλλίας και εμπνευσμένος από την Ρωσική Επανάσταση ταξιδεύει 

στη Μόσχα για να βιώσει τη γέννηση του νέου κόσμου που δημι-

ουργείται από τις στάχτες του τσαρικού καθεστώτος. Ο ίδιος συμ-

μετέχει στο 5ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όπου μάλι-

στα θα θέσει δυναμικά το θέμα των Γαλλικών αποικιών. 

Μετά τις δράσεις του σε Ευρώπη και Ρωσία, ο Χο Τσι Μινχ ταξιδεύει 

στην Κίνα, όπου θα επιχειρήσει να οργανώσει τους εξόριστους 

Βιετναμέζους για τον αντιαποικιοκρατικό αγώνα. Στο Βιετνάμ ξε-

σπούν έντονες αντιδράσεις κατά των Γάλλων, οι οποίες καταπνί-

γονται και ο «φωτισμένος» στοχοποιείται από τους Γάλλους ως 

υποκινητής. Άλλωστε εκείνη την περίοδο πρωτοστατεί στο Χονγκ 

Κονγκ για τη δημιουργία Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ. 

Ο Χο ΤΣι Μινχ ερήμην του καταδικάζεται σε θάνατο και οι Γάλλοι 

ζητούν την άμεση παράδοσή του. Διαφεύγει και ταξιδεύει στην γει-

τονική Κίνα, για να βρεθεί στο πλευρό του Μάο Τσε Τουνγκ, στο 

Γενάν. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεσπά. Η ήττα των Γάλλων 

οδηγεί στην αποδυνάμωση του αποικιοκρατικού στρατού τους, γε-

γονός που εκμεταλλεύονται οι Ιάπωνες το 1941, εισβάλλοντας στο 

Βιετνάμ. 

Ο Χο Τσι Μινχ περνάει μυστικά στη χώρα και ο ένοπλος αγώνας 

του μόλις έχει αρχίσει. Η πρώτη του κίνηση είναι να δημιουργήσει 

την Οργάνωση για την Ανεξαρτησία του Βιετνάμ, τους γνωστούς 

Βιετ Μίνχ. Επί τέσσερα χρόνια ο ένοπλος αντιστασιακός αγώνας 

μαίνεται. Το 1945 η Ιαπωνία παραδίδεται άνευ όρων στις ΗΠΑ. Ο 

Χο Τσι Μινχ, με διαλυμένο τον αντίπαλό του, ανακηρύσσει την Ανε-

ξαρτησία του Βιετνάμ. 

Οι Γάλλοι ξανάρχονται... 

Μετά τη νίκη των Συμμάχων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι 

Γάλλοι επιθυμούν να πάρουν και πάλι στην κατοχή τους τις παλιές 

αποικίες τους. Ο Χο Τσι Μινχ έχει πλέον να αντιμετωπίσει την επι-

στροφή του Γαλλικού στρατού, ο οποίος κινείται υπό τις οδηγίες 

του Ντε Γκωλ. Αρχικά οι δύο πλευρές αποφεύγουν τη μάχη. Οι 

Γάλλοι εκμεταλλεύονται τη δυναμική τους και διαμορφώνουν μία 

νεοαποικιακή συμφωνία με την οποία αναγνωρίζεται η αυτονομία 

του Βιετνάμ, ωστόσο η χώρα υπόκεινται στην Γαλλική Ένωση. 

Ο Χο Τσι Μινχ είχε πεθάνει στις 3 Σεπτεμβρίου 1969, όμως το 

όραμά του συνέχιζε να καθοδηγεί τους Βιετναμέζους κομμουνιστές, 

οι οποίοι μπαίνοντας νικητές στην Σαϊγκον, την πρωτεύουσα του 

Νοτίου Βιετνάμ, αποφασίζουν να μετονομάσουν την πόλη σε «Χο 

Τσι Μινχ», τιμώντας με αυτό τον τρόπο, τον ηγέτη που αφιέρωσε 

τη ζωή του για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κομμουνιστικού 

Βιετνάμ.
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Οι ομάδες της Premier League παραμένουν 
θετικοί στην ολοκλήρωση της σεζόν 

Την πρόθεσή του να ολοκληρώσουν τη φετινή σεζόν στην 
Αγγλία εξέφρασαν χθες βράδυ οι 20 ομάδες της Premier 
League επιβεβαίωσαν σε τηλεδιάσκεψη, που πραγματο-
ποίησαν με αντικείμενο τη συνέχιση των αγώνων. 
Όπως μεταδίδεται από τα διεθνή ΜΜΕ, για πρώτη φορά 
μετά την κρίση με τον κορωνοϊό, λόγω της δεινής κατά-
στασης στη χώρα, συζητήθηκε και το σενάριο της πλήρους 
διακοπής της αγωνιστικής. 
Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντής της Premier 
League Ρίτσαρντ Μάστερς, οι 12 ομάδες της «μεγάλης» 
κατηγορίας ζήτησαν από τη Λίγκα να ρωτήσει την κυβέρ-
νηση, εάν οι 92 αγώνες που απομένουν ως την ολοκλή-
ρωση του πρωταθλήματος θα είναι εφικτό να πραγματο-
ποιηθούν στις έδρες τους. Ωστόσο, αν η βρετανική 
κυβέρνηση δεν αποδεχθεί αυτό το αίτημα, θα εξακολουθεί 
να υπάρχει πλειοψηφία για να γίνουν οι αγώνες σε ουδέ-
τερες έδρες. 
«Το θέμα της αλλαγής εδρών συζητήθηκε για πρώτη φορά, 
αλλά το περιεχόμενο αυτής της συζήτησης πρέπει να πα-
ραμείνει εμπιστευτικό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι 
όλη η συζήτηση αφορούσε την ολοκλήρωση της σεζόν. Δεν 

υπήρξαν συμπεράσματα για κανένα άλλο μοντέλο», είπε ο 
κ. Μάστερς μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη προς τα ΜΜΕ. 
Οι σύλλογοι εξέφρασαν παράλληλα ανησυχίες σχετικά με 
την προοπτική των ουδέτερων γηπέδων, αν και δεν ανα-
μένεται να αποτελέσει εμπόδιο για την πλειοψηφία αν η 
κυβέρνηση δεν αποδεχθεί το αίτημα που θα της καταθέσει 
η Λίγκα. 
Ο κ. Μάστερς τόνισε πως οι ομάδες θα προτιμούσαν να 
παίξουν με το κλασικό πλάνο των εντός και εκτός έδρας 
αγώνων, αν αυτό μπορούσε να εγκριθεί από τις κυβερνη-
τικές και υγειονομικές αρχές. 
Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα η Premier League να 
μπορέσει να καταλήξει σε μία συμφωνία για το θέμα των 
συμβολαίων των παικτών που ολοκληρώνονται στις 30 
Ιουνίου. Είναι εφικτό να συμφωνηθεί μία παράταση με 
τους παίκτες που αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι μέχρι 
την ολοκλήρωση της σεζόν, όμως όλο αυτό πρέπει να 
γίνει πριν από τις 23 Ιουνίου, είπε. 
Καταλήγοντας, τόνισε πως εργάζονται με τις ομάδες, την 
κυβέρνηση και την ομοσπονδία για να δημιουργήσουν 
ένα μοντέλο που θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί η σεζόν.

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για 
ακόμη δύο χρόνια ο Μαρτίνς

Κορυφώνεται το θρίλερ στο κυπριακό ποδόσφαιρο με το 

κλίμα ωστόσο να φαίνεται πως παίρνει στροφή 180 μοι-

ρών καθώς πλέον οι πιθανότητες να επαναρχίσει είναι 

περισσότερες από αυτές της πλήρους διακοπής της φετι-

νής ποδοσφαιρικής σεζόν που έμεινε ημιτελής λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού. 

Aναμένεται σήμερα το πρωί η ηγεσία της ΚΟΠ σε συνά-

ντηση που θα έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 

Αναστασιάδη και τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών. 

Στην ατζέντα μέλλον της φετινής σεζόν στο ποδόσφαιρο 

με κύριο αντικείμενο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ 

τεθεί το πρωτόκολλο που θα διέπει την διεξαγωγή του 

πρωταθλήματος. 

Το Πρωτόκολλο αυτό, το οποίο ακόμη ετοιμάζεται, θα διέ-

πει όλων των παραμέτρων που αφορούν το ποδόσφαιρο, 

όπως τη διεξαγωγή των προπονήσεων, τις μετακινήσεις 

των ομάδων, τις αποστολές των ομάδων στους αγώνες, 

τις αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και το τι θα γίνει σε 

ένα ενδεχόμενο εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού σε 

μια ή περισσότερες ομάδες. 

Η Κυβέρνηση, πάντως, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα και 

τα Διατάγματα έχει δώσει το πράσινο φως για διεξαγωγή 

προπονήσεων μέχρι πέντε αθλητών μαζί, από τις 18 θα 

δίδεται η ευχέρεια προπονήσεων μέχρι 10 αθλητών και 

από την 1η Ιουνίου οι προπονήσεις θα διεξάγονται κανο-

νικά με πλήρεις ομάδες. Παράλληλα, με βάση τα διατά-

γματα, το πρωτάθλημα θα μπορούσε να ξεκινήσει από 

τις 9 Ιουνίου και μετά.

Κορυφώνεται το θρίλερ με το κυπριακό  
ποδόσφαιρο, κρίσιμη η σημερινή ημέρα 

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον  

Πέδρο Μαρτίνς. Ο «ερυθρόλευκος» τεχνικός θα παραμείνει στο «τιμόνι» των  

Πειραιωτών για ακόμη μία διετία. 

«Θέλω να συνεχίσω τις επιτυχίες στη μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού», ήταν 

τα πρώτα λόγια του Πορτογάλου τεχνικού μετά την υπογραφή του νέου του  

συμβολαίου. 

Ο 49χρονος, ο οποίος είχε συμφωνήσει προφορικά εδώ και καιρό με τον Ολυ-

μπιακό, βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της ΠΑΕ βάζοντας την 

υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο συνεργασίας, παρουσία μάλιστα του «ισχυρού 

άνδρα» των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλη Μαρινάκη. 

Ο Πορτογάλος αναμένεται να έχει λαμβάνειν 900.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. χωρίς τα 

μπόνους επίτευξης στόχων), ενώ η ρήτρα αποδέσμευσης του ορίστηκε στα 4 εκ. ευρώ. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ: 

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον  

προπονητής της ομάδας κ. Πέδρο Μαρτίνς. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει συμπληρώσει 95 παιχνίδια στον πάγκο του ΟΛΥ-

ΜΠΙΑΚΟΥ, 56 για το πρωτάθλημα, 12 για το Κύπελλο και 27 για τις ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις. 

Τη φετινή σεζόν ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ υπό τις οδηγίες του κ. Πέδρο Μαρτίνς ολοκλή-

ρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος πρώτος και αήττητος, βρίσκεται 

στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος και στους «16» του UEFA Europa League. 

Επίσης, πέρσι το καλοκαίρι κατάφερε να οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» από το 

μονοπάτι των μη πρωταθλητών, στους ομίλους του UEFA Champions League».

Στις ομαδικές προπονήσεις επιστρέφουν  
οι ιταλικές ποδοσφαιρικές ομάδες 
Στις ομαδικές προπονήσεις επιστρέφουν από τις 18 Μαΐου οι ιταλικές ομάδες 

ποδοσφαίρου της Serie A έτσι ώστε να μπουν στην διαδικασία για επανέναρξη 

του πρωταθλήματος. 

Από την περασμένη Δευτέρα, οι ποδοσφαιριστές προπονούνται σε εξωτερικούς 

χώρους, αλλά μόνο σε ατομικό επίπεδο και σεβόμενοι τους κανόνες της κοινωνικής 

απόστασης. 

Σε ανακοίνωση της ιταλικής Κυβέρνησης, αναφέρεται πως οι ενδείξεις της επι-

στημονικής επιτροπής, οι οποίες πρέπει να θεωρηθούν αυστηρές και δεσμευτικές, 

θα σταλούν στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας (FIGC), για τις απαραί-

τητες προσαρμογές στο πρωτόκολλο, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής 

επιστροφή της κάθε ομάδας στις προπονήσεις από τις 18 Μαΐου. 

 



 14 | Πέμπτη 14 Μαΐου 2020



 15      | Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ 22:00  
Τέρμα τα Δίφραγκα (1962). Κωμωδία με τους Βα-
σίλη Αυλωνίτη, Πάρη Λεβέντη, Νίκο Ρίζο. Αντιμετω-
πίζοντας το ενδεχόμενο της έξωσης, ο Αγησίλαος ζη-
τάει δανεικά από φίλους και γνωστούς, ενώ η 
φιλενάδα του γιου του τον ακολουθεί παρακαλώντας 
τον να τη δεχθεί ως νύφη.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙΟΥ 21:30  
Ο Άγνωστος Εκείνης της 
Νύχ́τας (1972). Δραματική Κοι-
νωνική Περιπέτεια με τους Τόλη 
Βοσκόπουλο, Νώρα Βαλσάμη, 
Τέλη Ζώτο, Άννα Φόνσου, Λαυ-
ρέντη Διανέλλο, Λυκούργο Καλ-
λέργη. Ο Άρης, οδηγός σε αγώνες ταχύτητας, συνα-
ντά έναν τύπο που του μοιάζει καταπληκτικά. Με 
έκδηλη περιέργεια προσπαθεί να μάθει, από τον φίλο 
του Δημήτρη, ποιος είναι αυτός ο πανομοιότυπος 
«άγνωστος». Μαθαίνει πως λέγεται Κυριάκος και ερ-
γάζεται σε συνεργείο αυτοκινήτων. Αλλά και ο Κυ-
ριάκος, που συνδέεται με τη Φωτεινή, πληροφορείται 
αντίστοιχα την ύπαρξη του Άρη, και από τον ίδιο τον 
πατέρα του μαθαίνει πως είναι ο δίδυμος αδελφός 
του, που είχε δοθεί για υιοθεσία σε κάποιον ευκατά-
στατο κύριο, τον Καίσαρη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙΟΥ 23:00 
Η Μαντόνα Από́ την Δραπετσώνα (1989). Κωμω-
δία με την Ρένα Παγκράτη, Τόνυ Άντονυ, Δημήτρη 
Βασματζή, Τζώρτζια Θεοδώρου, Φίλιππο Γκιώνη, 
Τόλη Πολάτο,  Φράνκο Αλφόνσο. Μια θεότρελη πα-
ρέα από διάφορους τύπους της γειτονιάς αποφασίζει 
να ανοίξει μια ντίσκο. Για να τα οικονομήσουν και να 
διαφημίσουν το κέντρο τους ζητάνε διάφορα μεγάλα 
αστέρια του τραγουδιού, που όμως αρνούνται. Έτσι 
η πιο τρελή της παρέας μεταμφιέζεται σε Μαντόνα 
και αρχίζει μια ξεκαρδιστική περιπέτεια..  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΙΟΥ 20:50  
Που Πας Χωρίς Αγάπη (1970). Μελόδραμα με την 
Δούκισσα, Γιάννη Ντουνιά,  Λαυρέντη Διανέλλο, Έφη 
Οικονόμου, Γιώργο Βελέντζα, Φρόσω Κοκκόλα. Ένας 
νέος, ο οποίος ονειρεύεται να γίνει τραγουδιστής, 
συνδέεται με μια διάσημη λαϊκή τραγουδίστρια για 
να πετύχει το στόχο του. Την ερωτεύεται και πα-
ντρεύονται. Η αδυναμία τους να κάνουν παιδιά θα 

δημιουργήσει προβλήματα στη σχέση τους.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΙΟΥ 22:00  
Είκοσι Γυναίκες και Εγώ (1973). Κωμωδία με τους 
Κώστα Βουτσά, Μπέτυ Λιβανού, Σμαρώ Στεφανίδου, 
Ελένη Μαυρομμάτη, Μαίρη Μεταξά, Καίτη Ιμπρο-
χώρη. Ένα τσούρμο γυναικών καταδυναστεύουν τη 
ζωή του Κώστα Φιλίππου. Η μητέρα του Σμάρω και 
οι τρεις αδελφές του: η παντρεμένη Ρίκα - που θέλει 
να χωρίσει–, η θρησκευόμενη Φανουρία, και η φοι-
τήτρια Τζέλα. Οι δύο τελευταίες πρέπει να παντρευ-
τούν προτού ο Κώστας παντρευτεί τη Μπέτυ, μια 
υπάλληλό του, η οποία νοικιάζει μαζί με τη μητέρα 
της ένα ελεύθερο διαμέρισμα πάνω από το δικό τους.  
KYΡIAKH 17 ΜΑΙΟΥ 21:05 
Άντρα Θέλω (1987). Κωμωδία με την Λίλα Καφα-
ντάρη,  Σπύρο Κωνσταντόπουλο,  Γιώργο Χριστο-
δούλου,  Παύλο Χαϊκάλη,  Νίκο Κούρο, Γιάννη Κούρο, 
Τάσο Ψωμόπουλο. Η νεαρή και όμορφη Λιάνα μένει 
ξαφνικά χήρα, αφού ο αιωνόβιος σύζυγός της απο-
δημεί εις Κύριον. Την επόμενη μέρα του θανάτου 
πληροφορείται από τον δικηγόρο του, ότι η διαθήκη 
του εκλιπόντος αναφέρει πως η χήρα κληρονομεί 
ολόκληρη την περιουσία, εφόσον έχει αποκτήσει διά-
δοχο. Σε αντίθετη περίπτωση τα 3/4 της περιουσίας 
κληρονομεί η Φιλαρμονική Κέρκυρας.  
KYΡIAKH 17 ΜΑΙΟΥ 22:45 
Εξωτικές Βιταμίνες (1960). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Γιάννη Γκιωνάκη,  Μάρθα Βούρτση, Νάντια 
Χωραφά, Τάκη Μηλιάδη,  Σταύρο Ξενίδη,  Σαπφώ 
Νοταρά. Ο Πέτρος είναι ένας γυναικοκατακτητής που 
ζει με την οικονόμο του, την κυρα-Λένη, σε ένα με-
γάλο διαμέρισμα στην Αθήνα. Η Μαρία, τρίτη ξα-
δέλφη του Πέτρου, ζει στην Κρήτη αλλά είναι ερω-
τευμένη μαζί του. Προκειμένου να αποφύγει την 
πίεση των γονιών της να παντρευτεί έναν Κρητικό, 
τον Μανωλιό, έρχεται στην Αθήνα και φιλοξενείται 
στο διαμέρισμα του Πέτρου.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΙΟΥ 21:45 
Ο Κώτσος στην 
Ε.Ο.Κ. (1980). Κωμω-
δία με τους Κώστα Βου-
τσά,  Ελένη Ερήμου, 
Γιάννη Βογιατζή, Μαίρη 
Μεταξά,  Ορφέα Ζάχο, 

Στάθη Ψάλτη,  Ελένη Φιλίνη, Γιάννη Μαλούχα, Ανέ-
στη Βλάχο, Γιάννη Μπουρνέλλη. Λίγο μετά την είσοδο 
της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 
μια δημοσιογράφος παρουσιάζει μια έρευνα με ρε-
πορτάζ από τις εντυπώσεις της κοινής γνώμης. Ο 
ήρωάς μας ο Κώτσος, ο αντιπροσωπευτικός Έλλη-
νας, στέλνεται στις Βρυξέλλες για να συναντήσει την 
κυρία Ευρωπαΐδου και να πάρει μέρος στο 1ο Συνέ-
δριο της Ε.Ο.Κ.  
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 20:45 
 Άπνοια (2010). Κοινωνική Περιπέτεια με την Γιού-
λικα Σκαφιδά, Σωτήρη Πάστρα, Ανδριάννα Μπά-
μπαλη, Γιώργο Καραμίχο. Ο Δημήτρης, ένας 23χρο-
νος πρωταθλητής κολύμβησης, γνωρίζει την Έλσα, 
μια νεαρή περιβαλλοντική ακτιβίστρια. Η σχέση τους 
και η ξαφνική εξαφάνισή της, ωστόσο, θα τον ανα-
γκάσουν να αναθεωρήσει την τακτοποιημένη ζωή 
του.           
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΙΟΥ 22:15 
Τα Ντερβισόπαιδα (1960). Ρο-
μαντική κωμωδία με τους Φραγκί-
σκο Μανέλλη,  Κώστα Χατζηχρή-
στο, Νίκο Φέρμα , Τάκη 
Χριστοφορίδη,  Θανάση Βέγγο,  
Νίκο Ξανθόπουλο, Άννα Μαντζου-
ράνη. Δύο φουκαράδες, οι οποίοι 
δουλεύουν σε οικοδομές, έχουν 
έναν φίλο ο οποίος είναι ερωτευ-
μένος και θέλει να παντρευτεί την 
αγαπημένη του. Ο πατέρας της 
είναι αντίθετος στον γάμο αυτό και οι δύο φίλοι προ-
σπαθούν να βοηθήσουν το ζευγάρι να παντρευτεί  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ 20:35 
Ουζερί Τσιτσάνης (2015). Δραματική ταινία με τους 
Αντρέα Κωνσταντίνου, Χάρη Φραγκούλη, Γ ι ά ν ν η 
Στάνκογλου, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη,    
Βασιλική Τρουφάκου. Στη γερμανοκρατούμενη 
 Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με 
το γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό τους 
ουζερί. Εκεί θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. 
Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας, 
όμως, είναι απαγορευμένος από το καθεστός των 
ναζί. Κι ενώ οι ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι 
δυο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου  
συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ  14 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: Βυ-
ζαντινό Μουσείο Βέροιας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Τέρμα τα Δί-
φραγκα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 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: Ο Άγνωστος 
Εκείνης της Νύχτας  
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Μαντόνα 
από́ τη Δραπετσώνα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 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: Συνέντευξη με τον  Δρ. Γιώργο  
Ξυνόπουλο- Καρδιολόγο & Ιδιο-
κτήτη της Mediacal-Diagnosis στο 
North London. 
20:50 Ελληνική Ταινία: Που πας 
Χωρίς Αγάπη  
22:00 Ελληνική Ταινία: Είκοσι Γυ-
ναίκες και Εγώ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΪΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου 
19:40 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  
20:20 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ.1  
21:05 Ελληνική Ταινία: Άντρα Θέλω  
22:45 Ελληνική Ταινία: Εξωτικές Βι-
ταμίνες 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 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 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:45 Ελληνική Ταινία: Ο Κώτσος 
στην Ε.Ο.Κ  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 19 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: Άπνοια  
22:15 Ελληνική Ταινία: Τα Ντερβι-
σόπαιδα  
23:20 Ελληνική Μυθολογία: Το Τα-
ξίδι του Οδυσσέα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 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: Ουζερί Τσι-
τσάνης  
22:30 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: The British Museum - Creative 
Responses to Troy Part3

ΠΕΜΠΤΗ 14/5 
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 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5 
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 16/5 
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 Kυπριώτικα Σκετς   

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Προσωπογραφίες  
14.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυρά του Μεταξιού 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.25 Κάποτε το 80 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 Παραδοσιακή Βραδιά  

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/5 
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 Μαζί/Birlikte   
14.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.30 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυρά του Μεταξιού  
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
17.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5 
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 Happy Hour   
16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΡΙΤΗ 19/5 
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 Happy Hour  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι  
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 
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 Happy Hour   
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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Labour leader presses PM 
over care home deaths

B
oris Johnson has been 

accused of misleading 

the House of Commons 

about government advice that 

people in care homes were 

"very unlikely" to contract 

coronavirus. 

Labour leader Sir Keir Starmer 

has written to the prime minister 

urging him to return to the House 

of Commons to "recognise"  

that this had been government        

advice earlier this year. 

During Prime Minister's Ques-

tions in the House of Commons 

yesterday, Sir Keir highlighted 

official figures that showed 

deaths in care homes made up 

more than 40% of the overall 

number of recent COVID-19 

deaths. 

The Labour leader told MPs: 

"Earlier this year, and until 12 

March, the government's own 

official advice was, and I'm 

quoting from it, 'it remains very 

unlikely that people receiving 

care in a care home will become 

infected'." 

Sir Keir urged Mr Johnson, 

who yesterday announced            

a further £600m for infection  

control in care homes, to "accept 

that the government was too 

slow to protect people in care 

homes." 

The prime minister replied 

that it "wasn't true that the         

advice said that" and added: 

"We brought the lockdown          

in care homes ahead of the       

general lockdown." 

Labour sources later circula-

ted a link to a government   

webpage, which relates to 

"guidance for social or community 

care and residential settings on 

COVID-19." 

The guidance was published 

on 25 February and was        

"withdrawn on 13 March", the 

webpage states. 

Under a section on face 

masks, the guidance states:        

"It remains very unlikely that 

people receiving care in a care 

home or the community will      

become infected." 

Sir Keir wrote to the prime 

minister following their PMQs 

exchanges. 

"At this time of national crisis, 

it is more important than ever 

that government ministers are 

accurate in the information they 

give," the Labour leader wrote. 

"Given this, I expect you to 

come to the House of Commons 

at the earliest opportunity to 

correct the record and to          

recognise that this was official 

government guidance regarding 

care homes." 

In his letter, Sir Keir also noted 

how another paragraph in the 

guidance stated: "It is therefore 

very unlikely that anyone           

receiving care in a care home 

or the community will become 

infected." 

But a Number 10 source 

highlighted how the guidance 

stressed that it represented "the 

latest information and will be 

updated shortly", while it added: 

"This guidance is intended for 

the current position in the UK 

where there is currently no 

transmission of COVID-19 in 

the community." 

"The leader of the Opposition 

has inaccurately and selectively 

quoted from the Public Health 

England guidance and that's 

what the prime minister was 

setting out," the source said. 

"In his letter, the leader of the 

Opposition concedes that he 

has not quoted accurately from 

the guidance." 

Earlier in the House of       

Commons, Sir Keir had also 

drawn attention to Office for 

National Statistics' figures on 

deaths. 

"This year the number of 

deaths in care homes for April 

was a staggering 26,000 - 

that's three times the average - 

18,000 additional deaths this 

April," he told MPs. 

"Using the government's       

figures only 8,000 are recorded 

as COVID-19 deaths, that 

leaves 10,000 additional and 

unexplained care home deaths 

this April. 

"Now I know the government 

must have looked into this so 

can the prime minister give us 

the government's views on 

these unexplained deaths?" 

Mr Johnson said Sir Keir was 

"right to draw attention to the 

tragedy that has been taking 

place in care homes". 

But he stressed, since         

government action, there had 

been an "appreciable and       

substantial reduction not just in 

the number of outbreaks but in 

the number of deaths." 

The prime minister added that 

"solving the problem in care 

homes is going to be absolutely 

critical" in the easing of the 

UK's lockdown, adding: "We 

must fix it and we will." 

Sir Keir replied that he          

was "disappointed" the prime 

minister "doesn't have an          

answer to the pretty obvious 

question as to what are those 

10,000 unexplained deaths." 

Another 494 people who 

have tested positive for     

COVID-19 in the UK have died, 

taking the total to 33,186. 

The latest daily figure released 

by the Department of Health is 

for coronavirus-related fatalities 

in hospitals, care homes and 

the community, reported in a 

24-hour period up to 5pm on 

Tuesday. 

A total of 87,063 tests for 

COVID-19 took place on 12 

May - substantially below the 

government's 100,000 target - 

with 3,242 people testing         

positive for the disease. 

This means 229,705 people 

have tested positive for corona-

virus in the UK so far. 

Lockdown measures were 

eased on Wednesday after      

the government said people 

should return to work if they 

cannot carry out their role from 

home. 

Education Secretary Gavin 

Williamson said yesterday that 

all teachers and pupils will be 

able to be tested for COVID-19 

if they develop symptoms when 

they return to school. 

Mr Williamson said this would 

enable a "track-and-trace          

approach" to be taken with any 

confirmed cases, as schools 

plan to begin a phased reopen-

ing from 1 June.

P
arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

13th 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. 

Three UK Cypriots have 

died from coronavirus in the 

last week – that’s 11 less than 

last week when 14 deaths 

were recorded. 

In London, one UK Cypriot 

passed away, a 90-year-old 

UK Turkish Cypriot male.      

Outside London, two lost their 

lives; one in Liverpool, and 

one in Wakefield, 

In total, we estimate 304 UK 

Cypriots in total have died 

from Coronavirus. 

The total fatalities now          

include 180 UK Greek Cypriots, 

92 UK Turkish Cypriots and 

one UK Maronite Cypriot, all 

from London. Included 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, three 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, one from Hemel Hemp-

stead, one from Margate and 

one from Wakefield. 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 32. 

The Cypriot community now 

accounts for almost 4.6 percent 

of all Covid-19 related deaths 

in the capital. We have dropped 

2.4% from 7% in four weeks; we 

are moving in the right direction 

but there is still a long way to go. 

UK Cypriots make up less than 

0.5% of the total population in 

the country, and we account for 

just under 1%t of all UK corona-

virus deaths. It appears most 

of the deaths were the result 

of contact prior to the lockdown 

at events attracting large crowds 

– weddings, funerals, religious 

services and national events 

such as football matches. 

Having since followed     

Government advice on self-

isolation and social distancing, 

this has led to a big drop in 

fatalities; it now seems there 

is an increased problem with 

Covid-19 outside London. 

Cyprus, which has a popula-

tion of a million, has recorded 

20 deaths - 16 Greek Cypriots 

and four Turkish Cypriots. 

Global coronavirus cases 

approach 4.40 million, 1.6   

million have recovered and 

the death toll nears 294,000. 

The US has more than 83,000 

deaths and the UK more than 

32,692. 21 people have died in 

Cyprus and 153 in Greece. In 

Italy, 30,911 have lost their lives 

to the virus, and in Spain 27,104.  

Drop in Covid-19 
deaths amongst  
UK Cypriots 



H
ealth Secretary Matt 

Hancock has dealt a 

blow to any remaining 

hopes of a foreign holiday this 

summer, saying such trips         

are "unlikely" to be possible      

because of the continued threat 

of coronavirus. 

Despite Ryanair announcing 

plans to restore 40% of its flight 

schedule from July, albeit with 

temperature checks and face 

masks for all passengers and 

crew, Mr Hancock has warned 

people not to get their hopes 

up. 

Asked on ITV's This Morning 

whether "summer was can-

celled", he said: "I think that's 

likely to be the case."  

He added: "It's unlikely that 

big, lavish international holidays 

are going to be possible this 

summer. I just think that's a        

reality of life." 

Britons have been advised 

against carrying out all but         

essential international travel 

since 17 March, and domestic 

trips have been off the cards 

since the nationwide lockdown 

began six days later. 

Restrictions on air travel  

have also been enforced across         

the European Union, which 

have also remained in place        

to combat the spread of the            

coronavirus. 

And with the UK government 

working on how to begin easing 

the lockdown, Prime Minister 

Boris Johnson has announced 

that people flying into the       

country will soon be required to 

enter a 14-day quarantine so 

not to risk reviving the disease 

within the population. 

While a reciprocal agreement 

struck between Mr Johnson and 

French President Emmanuel 

Macron makes those moving 

across the Channel exempt 

from the new measure, it is        

not designed to apply to         

tourists. 

The French embassy in       

London has outlined various      

restrictions on travel between 

the two countries, with people 

required to provide documents 

proving that their travel is 

"strictly necessary". 

It remains to be seen how 

travel restrictions might be lifted 

in other European countries 

over the coming months,           

however the current message 

from the UK government does 

not appear to jive with Ryanair's 

plan. 

The budget airline has          

said "effective public health 

measures" such as temperature 

checks would help make sure   

it is safe for passengers and 

crew to travel while COVID-19 

remains a threat.  

Other measures would            

include fewer checked bags, 

online check-in, limited inflight 

services, no queues for toilets, 

downloading boarding passes 

to smartphones and social       

distancing where possible, the 

airline added. 

Ryanair's announcement 

came less than two weeks after 

it announced it was planning to 

axe 3,000 jobs, with remaining 

staff faced unpaid leave and  

having their pay slashed by up 

to 20%. 

In April, British Airways said 

it expected to cut a quarter of 

its pilots as part of wider plans 

to axe 12,000 jobs. 
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Foreign holidays are ‘unlikely’ 
this summer says Matt Hancock

75 years since Victory 

in Europe (VE) Day

F
riday 8th May 2020 

marked 75 years since 

Nazi Germany formally 

surrendered at the end of the 

Second World War.  

The Cyprus Regiment,        

consisting of 30,000 troops, 

played its part in the Allied  

campaign, as a military unit of 

the British army. On a brief visit 

to Cyprus in 1943, Winston 

Churchill praised the "soldiers 

of the Cyprus Regiment who 

have served honourably on many 

fields from Libya to Dunkirk."  

Former General manager of 

our newspaper, the late Antonis 

Yiakoumi (pictured far left),       

volunteered and fought in WW2 

with the British Army serving in 

Palestine, Egypt and Italy. Like 

many others, he fought to stop 

fascism. 

On the back of a photo he sent 

to his family from Italy, dated 

4th September 1944, he wrote 

(translated from Greek) “to       

remember the old life and hate 

fascism.” 

On VE Day in 1945, millions 

took to the streets to celebrate 

peace after years of devastating 

war. Speaking on the 75th anni-

versary, President of the National 

Federation of Cypriots in the UK 

Christos Karaolis said "As the 

post-war generation, we owe 

these heroes the deepest debt 

of gratitude and respect, because 

without their bravery we would 

not be free today. Not only 

should they be remembered 

and honoured, but it is our duty 

and obligation to do so."

M
aria Antoni Mouchli,  

the founder of the Inter-

national Development 

Agency, and awarded community 

member for spherical and holistic 

creativity and innovation, has 

been appointed an Αmbassador 

of IHRC in Cyprus by the Interna-

tional Human Rights Commission 

(IHRC), a specialized organisa-

tion of Czech Republic on 27 

November 2019.  

The Ambassador sends her 

appreciation to the Greek Cypriot 

community in UK; she says she 

remembers our hospitality and 

stands by our community.  

You can contact her about 

IHRC topics and issues at:        

cyprus@ihrchq.org                                    

Maria A. Mouchli new 
Ambassador of IHRC 

Chancellor extends furlough 
scheme until end of October
T

he coronavirus job reten-

tion scheme, which paid 

furloughed staff 80% of 

their wages, has been extended 

to the end of October, but         

employers will share the burden 

with the government from         

August, the chancellor has said. 

In an address to MPs in           

the Commons, Rishi Sunak 

promised no matter what 

changes after July, employees 

will receive the same level of 

support as they do now, at 80% 

of their salary, up to £2,500. 

After July, employers             

currently using the scheme       

will be able to bring furloughed 

employees back part-time, and 

the government will ask firms   

to "start sharing, with the         

government, the costs of paying 

people’s salaries." 

There had been speculation 

that the scheme would be          

extended, but modified to just 

pay 60% of salaries, but the 

chancellor confirmed in the 

Commons this is not the case. 

Mr Sunak said seven-and-a-

half million employees were 

being supported through the 

scheme, with nearly a million 

businesses also benefitting 

from the government's help. 

At least 6.3 million people       

are currently having up to 80% 

of their salaries paid by the       

taxpayer under the furlough 

system at a cost of some £8      

billion. 

Mr Sunak has previously said 

he was preparing to “wean” 

workers and businesses off the 

programme – which currently 

runs until the end of June – but 

calls had been made for it to be 

prolonged. 

The chancellor extended        

the scheme by a further four 

months, meaning there will 

have been eight months of      

support by the time the scheme 

finishes.



 19      | Thursday 14 May 2020

S
aturday 9 May 2020 

should have been a 

happy day for Olivia Hall 

and her partner Alex Violaris. 

The couple were due to be  

married at the Greek Orthodox 

Church of the 12 Apostles in 

Brookmans Park, followed by a 

reception at Orsett Hall in Essex. 

Due to the COVID-19 pandemic 

however, the wedding was   

cancelled. 

Instead, Olivia, a nurse at 

UCH Hospital, was working in 

the A&E department, helping 

patients suffering with corona-

virus.  

What would have been her 

wedding day turned out to be 

just a regular day for Olivia – 

out doing what she does best, 

at work helping save lives…and 

we applaud her! Olivia, you are 

a HERO! 

Due to Olivia working on the 

frontline, she has had to live 

alone and away from Alex and 

her parents. 

The couple now plan to cele-

brate their wedding in October. 

Nurse helps save lives on 
day she should have wed

Keble Prep School in Winchmore Hill 

arises to face virus challenge

A
 Headmaster has described 

how he is helping his 

school face the corona-

virus pandemic. Perran Gill, 

married to Greek Cypriot        

Maria Gill (formerly Christofi of         

Analyonda, Nicosia) is the newly 

appointed headmaster of Keble 

Prep School in Winchmore Hill. 

Mr Gill says he enjoys the task 

of bringing the school commu-

nity together. 

Taking charge of a school  

during the coronavirus lockdown 

is a formidable challenge but 

Perran Gill is undaunted. He is 

a familiar face at Keble Prep, 

having previously been the 

Deputy Head since 2014.   

"The pandemic has thrown a 

number of challenges at us but 

I think it is a test that we have 

to embrace and not be scared 

of," he said.  

"Everyone at the school has 

worked hard to develop a remote 

learning programme but of 

course it is not easy for families 

to adjust to home schooling and 

we need to be there to support 

them. Good communication is 

essential.   

"It is natural to feel over-

whelmed but if we stick together 

there is nothing we can't achieve." 

Keble Prep is open to boys 

aged 4 to 13. Pupils are routinely 

offered places at prestigious       

independent senior schools 

such as St Albans, Mill Hill and 

University College School. Boys 

also go on to grammar schools 

such as Dame Alice Owen, QE 

Boys and Latymer.   

Mr Gill added, "The best way 

for boys to find their own way   

in life is through experiences 

which increase their resilience 

in the face of challenges. As 

headmaster, my role is to ensure 

Keble is a thriving place of learn-

ing where boys have opportunities 

to become the best people they 

can be." 

To find out more about Keble 

Prep, contact Andrea Michael, 

Head of Admissions – email:    

admissions@kebleprep.co.uk / 

tel: 0208 360 3359 or visit 

www.kebleprep.co.uk

U
K Cypriot Lydia Savva, 

from Sussex, had most 

recently been performing 

and travelling the world on 

cruise ships. But sadly, like many 

others, her work came to a holt 

since the coronavirus pandemic 

outbreak. 

This moment of stillness how-

ever provided Lydia with some 

clarity, and time to refresh her 

skills and hobbies she enjoyed 

prior to performing. Her passion 

for sewing and fashion design re-

bloomed and sparked ambition. 

Speaking to Parikiaki about 

her new venture, Lydia said, 

“My ideology is to create hand-

made 100% cotton face-masks 

with matching hair accessories 

– custom made, trendy, fun and 

fashionable designs, because I 

think it’s always important to 

look bright and funky, especially 

during these dull and fearful 

times. 

“I have always had an artistic 

vision and drive for creativity. 

During school, I’d study art and 

textiles in where I learnt basic 

sewing skills, and after school, 

I’d rush to dance lessons week-

day evenings and Saturdays. 

These were my hobbies and it’s 

what I loved to do! “Sometimes 

I’d even combine both, design-

ing and creating my own dance 

costumes for competitions on 

the weekends.” 

Lydia moved to London at   

the age of 16 to pursue her   

passion for performing. She    

undertook vocational training in 

professional dance and musical 

theatre for 5 years at The BRIT 

School and The Urdang Academy, 

where she gained a Diploma, a 

BA (Hons) Degree, and pursued 

a career.  

Lydia is the daughter of         

Cyprus international, Omonia 

Cyprus and Olympiakos Greece 

football legend Gregory Savva. 

You can purchase Lydia’s 

fashion face masks and hair     

accessories at www.depop.com/ 

lydsavv/ or via her Instagram 

page @lyd.sews

Lydia Savva inspired to make face masks

S
antorini Film Festival  

has announced author 

Rebecca Hall, as a finalist 

in the Best Screenplay depart-

ment of the 2020 festival. 

The script is based on the  

author’s debut travel memoir 

Girl Gone Greek, and brings 

iconic scenes from the novel to 

life yet in a present day setting. 

Rebecca Hall, Author of        

Girl Gone Greek said: “I feel 

honoured to be shortlisted at 

the Santorini Film Festival, in 

the very country that ‘Girl Gone 

Greek’ seeks to positively rep-

resent. My dream is to one day 

see my novel on the big screen 

which is no small feat - I believe 

this is a good start.” 

In addition to being a finalist 

in the 2020 Santorini Film       

Festival, in 2019 Girl Gone Greek 
received recognition as a finalist 

in the script category at the 

North European Film Festival 

and was the Official Selection 

at the International Filmmaker 

Awards, London for the Best 

Unproduced Script. 

In 2018 Girl Gone Greek      

was named Winner of Best 

Feature Fiction Script at the 

London Greek Film Festival 

and received an Honourable 

Mention at the Los Angeles 

Movie Awards. 

The award ceremony is     

set to take place in Santorini in 

August 2020. 

For more information visit: 

www.girlgonegreek.com

Travel author finalist in 
Santorini Film Festival 

Victoria Hislop novel tops Olympic Holidays 
customers’ favourite holiday reads

B
ook it! - Olympic Holidays’ 

shout-out for its customers 

to share their favourite 

holiday reads certainly demon-

strates that many love a good 

book to ‘get into’ while on holiday 

– recommendations have been 

flooding in. 

Mandy Baggot and Mary      

Renault are popular choices but 

the overall favourite novel, by  

a long shot, is Victoria Hislop’s 

The Island.  

Victoria was delighted to hear 

the news from Olympic Holidays 

and said: “I was thrilled to find 

out that The Island was so      

popular among readers! I wrote 

it 15 years ago and my attach-

ment to Greece has grown        

almost by the day. 

“Since publication of The         
Island, I have bought a house 

in Crete, learned the language 

and even become an Honorary 

Citizen of the closest town to 

Spinalonga, Agios Nikolaos.  

“I spend a few months a year 

in Greece (on the mainland as 

well as in Crete) and I absolutely 

love it there.   

“My new novel, Those Who 
Are Loved, which covers the 

period from the Second World 

War to the present is largely set 

in Athens and needed many 

months of research – but I was 

more than happy to be there.  

“I always encourage anyone 

who is going to visit the islands 

to spend some time in the       

capital city – it is a really fascina-

ting place and steeped not just 

in ancient history but modern, 

too.   

“If someone made me choose 

between mainland and islands 

I would be torn! I love them both." 
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Voyages in isolation - travelling 

through the literature of quarantine
“It was the best of times, it was 

the worst of times ... it was the 
season of Light, it was the season 
of Darkness … we had everything 
before us, we had nothing before 
us”  

         - A Tale of Two Cities, 

Charles Dickens 

 

Staying home has given some 

of us new freedoms, paradoxically.  

People at my work are saying, 

on our optional fifteen-minute-

twice-weekly-08:45-virtual-      

coffee check-ins, that they feel 

more connected, not less, to our 

practice and our people than 

ever before.  

Enforced monasticism can give 

us some unintended benefits.      

A time for reflection. A time to 

focus on the necessary, and to 

disregard the superfluous. Some 

people are alone. Not everyone 

endures the slings and arrows 

of the family rollercoaster. Some 

have other crosses to bear.  

But one thing is certain: no one 

cares about your great career, 

salary, promotion prospects, or 

your fancy clothes. Equally, our 

lack of these also seems, in the 

scheme of things, tolerable. But 

we do now care about eggs and 

flour and hygiene and walks in 

the park. At last, our priorities 

seem like they are heading for 

a correction, towards something 

more appropriate. 

Great literature is full of stories 

about isolation and enforced 

quarantine. Extreme experiences 

that forge new strength and       

resilience. Like the novel        

Robinson Crusoe, by Daniel 

Defoe, with its desert island    

naturalism, we are drawn into 

fables about what humans do 

when confronted with loneliness 

and extreme natural hardship. 

Having a ‘community’ helps us 

massively, as Crusoe’s new 

companion, whom he called  
Friday, proved.  

Symbols and exercises in 

power come to the foreground. 

In William Golding’s ‘Lord of 
the Flies’, some schoolboys are 

shipwrecked and learn how      

society develops in an isolated 

environment. Their base nature 

quickly manifests itself. The 

Conch is a large shell that         

becomes the key motif in the 

story. It gives authority to 

whoever holds it. You are only 

allowed to speak when you 

have the Conch. Cruelty ensues. 

As does dignity, loyalty and duty. 

Man, as savage and angel, 

pusher and preacher.  

Metaphor also plays a signifi-

cant part in master story telling. 

Albert Camus wrote ‘The Plague’ 
in 1947 about the town of Oran 

in Algeria, infested with vermin. 

It is an allegorical take on the 

Nazi occupation during World 

War II, and how the French     

Resistance organised itself to 

fight it. La Peste, its original title, 

represents how the world deals 

with the “Absurd”. Something we 

need to learn today.  

Literature helps us understand 

the sigh of the oppressed crea-

ture, the heart of a heartless 

world, and the soul of soulless 

conditions. This can be comforting 

in lockdown. I hear more talk 

these days of books, with reading 

recommendations and suggested 

lists. Books and Netflix, both.  

Franz Kafka’s Metamorphosis 
takes us on an interior mono-

logue, when: “As Gregor Samsa 
awoke one morning from uneasy 
dreams, he found himself      
transformed in his bed into an 
enormous insect.” Clearly no 

chance of getting to work that 

day. We are like Gregor, scurrying 

around our sheltered homes, 

looking for sustenance in every 

corner. But in the affluent West, 

it’s more likely to be sweets and 

sugars and chocolates and 

creams. In between meals. Like 

Gregor, we first had to learn to 

walk in our unfamiliar conditions.  

In 1974, the renowned German 

film-maker Werner Herzog heard 

that his friend Lotte Eisner, the 

historian, was unwell. He decided 

that, if he walked to visit her, 

she would survive.  

So, he did. He walked 800km 

from Munich to Paris. It took him 

three lonely weeks. The book 

‘Of Walking in Ice’, tells this 

story like a religious analogy; 

the imitation of Christ by means 

of pilgrimage. Herzog himself 

would endure physical suffering 

so that Eisner might live. And 

she did; for another nine years 

after his fateful journey.  

It is very normal these days, 

and encouraged, for people to 

practice and talk about “Mind-

fulness”. I welcome it. I practice 

it. But mindfulness came into 

our language in the West in the 

late 1970s. For 5,000 years      

before that, it was simply known 

as “Prayer”. That’s not a word 

that I hear a lot about in the  

Harvard Business Review.  

Perhaps it’s the Eastern 

aspects of spirituality that have 

been infused into our inheritance 

of soul cleansing, to turn us        

towards meditation. And I find 

that a healthy and a good thing.  

But as Kofi Annan, the former 

Secretary General of the UN 

once said, “One must never      

underestimate the power of 

prayer”. It is suddenly natural to 

talk of these things in the science 

fiction world we are in today.  

In George Orwell’s Nineteen 
Eighty-Four, citizens are       

monitored and controlled. The 

language of the state mimics 

our current news media.       

Words that appeared futuristic 

to Orwell’s readers - newspeak, 
double-think, crime-think - are 

now part of our normal world 

today. You only have to look at 

the legendary gem of a phrase 

“alternative facts”, which was 

coined in a White House press 

briefing. “Ignorance is strength” 
is a scary Orwell phrase that 

some leaders wear as a badge 

of honour today.  

Language wins elections for 

presidents, and language can 

win you love. Good books and 

the calm discipline of reading 

give us an imaginative leap. 

They help us make sense of    

our circumstances. And more 

importantly, they give us the  

language to express ourselves, 

the articulation to shine a light 

on our outrageous fortune. And 

maybe by opposing this sea of 

troubles, eventually we can end 

them.  

The last word to Constantine 

Cavafy, who reminds us in his 

Ιθάκη (1911) that our road is 

more often about mental strength 

and spiritual persistence, than 

it is about physical endurance.  

 

“Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου, 
πλούσιος με όσα κέρδισες στον 
δρόμο” 

But don’t hurry the journey at all,  
wealthy with all you’ve gained 
along the way 
- Ithaca. 

 

James Neophytou 

 

(Pictured above:             
James Neophytou visiting 

Cherry Tree Wood in              
East Finchley during lockdown, 

11 April 2020)

T
heresa Villiers, MP for 

Chipping Barnet, recently 

visited a family-run New 

Barnet store to highlight the    

essential work of small shops 

during the coronavirus outbreak. 

Theresa showed her support 

for our local food retailers by 

visiting Green Hill Grocers. A 

Greek Cypriot family, headed by 

George and Chrys Voskou, 

have run the shop on the Great 

North Road for many years. 

Their son Emilios is now part of 

the team, and other family 

members have also been giving 

a hand during the Covid          

lockdown. 

The enterprise has seen  

business boom over recent 

weeks, along with many other 

smaller stores selling locally 

grown fresh fruit and vegetables 

and other goods. 

“This shop is right in the heart 

of the community and has 

stayed open to supply residents 

all the way through this crisis 

with fresh food and wonderful 

pastries,” said Theresa. 

“It’s great to hear that the 

shop sells locally sourced items 

such as eggs from a farm near 

Hadley Wood. This is keeping 

local producers in business and 

helping with the health and well-

being of residents by ensuring 

they have access to good        

quality food on their doorstep." 

“It cannot be underestimated 

how important it is to see shops 

like Green Hill Grocers open for 

business. They are a reassuring 

presence in a time of uncertainty. 

I thank, George, Chrys, Emilios 

and all retail workers in Barnet 

for all their efforts in looking 

after their customers and      

keeping them suppled with the 

food and essentials they      

need.” 

“This epidemic has caused  

so much heartbreak. I send my 

sympathies to everyone in my 

constituency, and beyond, who 

has had to battle with the virus 

or who has lost loved ones to it. 

It is especially tragic that loss 

of life has occurred amongst 

front line workers in the NHS, 

care homes, public transport 

and other vital services. 

“We are immensely fortunate 

in this country that so many 

people in essential jobs, whether 

in the NHS or in our local food 

shops, have bravely carried on 

their work to keep us safe and 

keep our society and local        

services functioning through the 

emergency. I thank them all      

sincerely.” 

Theresa recorded a short 

video during her visit which      

has attracted lots of interest on 

social media.

It came in like a hurricane. 

Driving me mad, crazy, insane. 

It spread around the world instantly. 

Infecting, killing forcefully. 
 

A silent ninja in the night. 

A lethal weapon out of sight. 
 

Corona corona go away. 

Corona corona you can't stay. 
 

How can we stop it they all said. 

As people started dropping dead. 
 

The clapping boom on Thursday night. 

For the NHS who battle and fight. 
 

Corona corona go away. 

Corona corona you can't stay. 
 

A venomous snake awaiting it's pray. 

Hunting down without delay. 

It slithers down the lungs and suffocates them. 

Blocking their airwaves full of phlegm. 
 

Coronavirus please leave us alone. 

We want to be free and out of our homes. 

You are a wicked darkness which kills the light. 

But one day we will win this fight. 

 

Antonio Xenophon Chrysaphiades, aged 11 
1 May 2020 

(Coronavirus)  
Memories of Tomorrow 
Poem by Antonio X. Chrysaphiades

MP pays tribute to small local shops keeping 
us going through the Covid crisis



New Twilight book Midnight Sun to 

be published in August 

A new instalment in the Twilight series of books is due to be 

released in August, the series' author has said. 

Midnight Sun will hit bookshelves on the 4 August, and will 

tell the original story from the point of view of Edward Cullen - 

the vampire who is in love with a human, Bella Swann. 

The books were made it into blockbuster films starring Robert 

Pattinson and Kristen Stewart and grossed billions of dollars 

globally. 

Author Stephanie Meyer said: "I am very excited to finally,         
finally announce the release of Midnight Sun on 4 August. It's a 
crazy time right now and I wasn't sure if this was the right time 
to put this book out, but some of you have been waiting for just 
so, so long. It didn't seem fair to make you wait anymore. 

"Sorry about the bad timing. Hopefully this book can be a       
distraction from the real world. I'm so excited to finally be able 
to share it with you." 

It is the first release in the series since 2008, when Breaking 
Dawn was published. That year, an early manuscript for         

Midnight Sun was leaked online. Meyer has since made those 

chapters available for free, but will now release the book in full. 

She said the book will serve as a "companion novel" to the series. 

Her previous Twilight books have sold more than 100 million 

copies worldwide.
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Andrea Georgiou 

Nikos Vertis joins 

forces with Amir 

for unique ballad 

 

Some music relief during 

quarantine; music is known to 

help reduce stress, lessen       

anxiety and promote mood 

stimulation, something much 

needed in the world right now. 

Leading Greek singer of his 

generation, Nikos Vertis, has 

joined forces with internationally 

renowned singer Amir and 

presents their new single titled 

E Lexi S’agapo / Si On N’Aime 
Qu’Une Fois with Heaven 

Music. 

Amir introduced himself to the 

French public with his participa-

tion in the third round of the   

The Voice France in 2014.  

He became widely known 

when he represented France  

at the Eurovision Song Contest 

2016, held in Stockholm 

Sweden, finishing in 6th place 

final with the song J’ai Cherché. 
The 35-year-old artist has 

since expressed his love for 

Greek music and in particular 

the songs of Nikos Vertis. 

Four years later, the two      

successful artists have joined 

forces for this unique ballad          

E Lexi S’agapo / Si On N’Aime 
Qu’Une Fois, a song that 

praises love. 

Composition of the unique 

Greek-French ballad is by         

the acclaimed Assaf Tzrouya 

with lyrics by Nikos Vertis in             

collaboration with Amir. 

Have a listen on YouTube: 

Nikos Vertis Official. You can 

also follow the singer on        

Facebook: @NikosVertisOfficial 

and Instagram: @nvertis

I
n the midst of lockdown 

and social distancing, 

singers and musicians are 

having to find new ways to 

keep creative, perform and 

stay connected with their fans.  

London born Cypriot singer-

songwriter Kat decided to take 

on this challenge by launching 

‘The Rise Sessions’ - a new 

series of virtual collaborations 

with a host of talented         

musicians and fellow singers 

during lockdown 2020. 

The first episode launched 

on Monday 20th April and 

showcased a stripped-down 

version of Kat’s original        

song “Rise” accompanied        

by talented acoustic guitarist 

Adam Green.  

The track is set to feature   

on the singer’s upcoming 

debut EP "Warrior Heart" and 

has only previously been       

performed at the singer’s live 

gigs. With themes of overcom-

ing difficult life experiences, 

embracing vulnerability and 

mental health it feels extremely 

relevant to our current times.  

In the second instalment  

Kat teams up with Adam once 

again, this time putting their 

spin on the R&B Soul classic 

"Don't Let Go (Love)” originally 

by En Vogue. 

So why ‘The Rise Sessions’? 

Kat explained: “I felt this new 

reality we are living in at the 

moment is challenging us all 

to rise up to these unprece-

dented times and to find new 

ways to express ourselves and 

connect. Gigging, like for many 

musicians, is what we live for!  

“The current obstacles we 

are facing with lockdown and 

social distancing means that 

we have had to find other      

creative ways to continue      

performing, collaborating and 

making music. If we can't gig 

right now then we will bring 

the live music scene to us!  

“Although initially inspired by 

the restrictions of quarantine, 

I want this to be something 

that continues beyond our 

confinement! Also, its’ a theme 

embodied in my song “Rise” – 

so that was handy!” 
 

For more on Kat’s music, 
performances and to view        
all episodes to date of            
“The Rise Sessions”  visit 
www.facebook.com/katsmusiq. 
You can also follow Kat on all 
social media platforms via the 
handle @katsmusiq

Cypriot singer-songwriter Kat 
launches “The Rise Sessions”

The first teaser trailer for the 

reboot of Saved By The Bell 
has landed. 

The new series, set 30 years 

on from the events at California’s 

Bayside High, sees original cast 

member Mark-Paul Gosselaar 

reprise his role as Zack Morris, 

who is now a local politician.  

He is forced to merge two high 

schools thanks to a local govern-

ment scandal, which creates a 

rift between the town’s rich and 

poor teenagers. 

Original stars Mario Lopez 

and Elizabeth Berkley also        

reprise their roles as A.C. Slater 

and Jessie Spano respectively, 

with Slater now working as a 

gym teacher at Bayside High. 

New cast members include 

Dexter Darden, Josie Totah and 

Mitchell Hoog, who is playing 

Morris’ son Mac.

Saved By The Bell reboot reunites 

original cast 30 years on

New version of We Are The Champions 
honours NHS workers 

Q
ueen and singer        

Adam Lambert have a 

message for workers on 

the front line of the COVID-19 

fight: “You Are the Champions." 

Brian May, Roger Taylor and 

Lambert recently gathered         

virtually to record a new version 

of the Queen classic, We Are 
The Champions. 

The single was released       

last week on all streaming and 

download services, with pro-

ceeds going to the World Health 

Organization’s COVID-19 Soli-

darity Response Fund. 

"I thought, this is a great way 

to use the legacy that we have 

to do some good in the world," 

May said.  

"You know, we don’t really 

need to make money anymore. 

We don’t need to be any more 

famous. We need to use what 

we have in the best possible 

way." 

For Taylor, the song has       

personal significance as his 

daughter Rory Eleanor Taylor 

works as a doctor in a London 

hospital. 

The music video shows      

caregivers and front line workers 

from across the world, as well 

as empty city scenes and the 

band performing in their homes. 

Lambert, who joined the track 

from his Los Angeles home, 

thinks the song really hits a  

positive note that everyone is 

in this together. 

"There’s a sense of unity that’s 

happening around the world, 

even though it’s, you know, in a 

negative, scary time," he said.  

"I think that we’re all under-

standing each other a little bit 

more right now. And it’s sort of 

levelling everything out a bit." 

Added Lambert, "It’s only 

through our connection and our 

love for each other are we going 

to get through it together." 

The band hopes the charity 

single will provide some conso-

lation after the pandemic forced 

them to cancel the 27-show      

UK and European leg of their 

biggest-ever tour. 

"It was pretty heart-breaking 

to have to let it go. We have       

rescheduled for next year and 

we’re all crossing our fingers. 

We don’t know, do we? We 

don’t know if it’s going to be      

appropriate to get thousands      

of people in one room, even in 

12 months from now,” May said. 

Taylor remains optimistic that 

live music will survive: "I can’t 

believe that festivals and live 

music won’t come back. It’s part 

of our ... DNA really now." 
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EUREKA! 

I
n the Iliad, battles took the form of individual duels 

between the heroes on each side. The remainder 

of the Greek army played a very minor role, hover-

ing on the sidelines, slinging stones and shouting 

encouragement to its champions. When a hero fell 

or was wounded, they would close in to strip him of 

his armour, like jackals attacking a lion.  

Infantry tactics remained at this rudimentary stage 

because only aristocrats could afford armour, spears 

and swords. The rest had to make do with daggers 

and stones from the battlefield. It was not until the 

end of the eight century BC that this inefficient method 

of fighting was changed and its place taken by the 

hoplite citizen army. 

Hoplites were citizen-soldiers of Ancient Greek 

city-states who were primarily armed with spears 

and shields. They utilized the phalanx formation in 

order to be effective in war with fewer soldiers. The 

formation discouraged the soldiers from acting alone, 

for this would compromise the formation and minimize 

its strengths. 

Free citizens primarily represented the hoplites - 

propertied farmers and artisans - who were able to 

afford the bronze armour suit and weapons. Hoplites 

were not professional soldiers and often lacked       

sufficient military training. However, some states did 

maintain a small elite professional unit, known as 

the epilektoi ("chosen") since they were picked from 

the regular citizen infantry. These existed at times in 

Athens, Argos, Thebes, and Syracuse, among others. 

Hoplite soldiers made up the bulk of ancient Greek 

armies.  

 

The Phalanx 

In the 8th or 7th century BC, Greek armies adopted 

the phalanx formation. The formation proved success-

ful in defeating the Persians when employed by the 

Athenians at the Battle of Marathon in 490 BC during 

the First Greco-Persian War. The Persian archers 

and light troops who fought in the Battle of Marathon 

failed because their bows were too weak for their 

arrows to penetrate the wall of Greek shields that 

made up the phalanx formation. The phalanx was 

also employed by the Greeks at the Battle of Ther-

mopylae in 480 BC and at the Battle of Plataea in 

479 BC during the Second Greco-Persian War. 

The word hoplite derives from hoplon, the name 

for the type of shield used by the soldiers. However, 

the shield was more commonly known as an aspis, 

so the word hopla might refer to the soldiers' weapons 

or even their full armament. In the modern Hellenic 

Army, the word hoplite is used to refer to an infantry-

man. 

 

Warfare 

The fragmented political structure of Ancient 

Greece, with many competing city-states, increased 

the frequency of conflict, but at the same time limited 

the scale of warfare. Limited manpower did not allow 

most Greek city-states to form large armies, which 

could operate for long periods because they were 

generally not formed from professional soldiers. Most 

soldiers had careers as farmers or workers and      

returned to these professions after the campaign. 

All hoplites were expected to take part in any military 

campaign when called for duty by leaders of the state.  

The Lacedaemonian citizens of Sparta were        

renowned for their lifelong combat training and          

almost mythical military prowess, while their great-

est adversaries, the Athenians, were exempted from 

service only after the 60th year of their lives.  

The military structure created by the Spartans was 

a rectangular phalanx formation. The formation was 

organized from eight to ten rows deep and could cover 

a front of a quarter of a mile or more if sufficient       

hoplites were available. The two lines would close 

to a short distance to allow effective use of their spears, 

while the psiloi threw stones and javelins from        

behind their lines. The shields would clash and the 

first lines (protostates) would stab at their opponents, 

at the same time trying to keep in position. The ranks 

behind them would support them with their own 

spears and the mass of their shields gently pushing 

them, not to force them into the enemy formation 

but to keep them steady and in place. The soldiers in 

the back provided motivation to the ranks in the front 

being that most hoplites were close community 

members. At certain points, a command would be 

given to the phalanx or a part thereof to collectively 

take a certain number of steps forward. This was 

the famed othismos. 

At this point, the phalanx would put its collective 

weight to push back the enemy line and thus create 

fear and panic among its ranks. There could be   

multiple such instances of attempts to push, but it 

seems from the accounts of the ancients that these 

were perfectly orchestrated and attempted organized 

en masse. Once one of the lines broke, the troops 

would generally flee from the field, sometimes chased 

by psiloi, peltasts, or light cavalry. 

If a hoplite escaped, he would sometimes be forced 

to drop his cumbersome aspis, thereby disgracing 

himself to his friends and family. To lessen the number 

of casualties inflicted by the enemy during battles, 

soldiers were positioned to stand shoulder to shoulder 

with their hoplon. The hoplites' most prominent         

citizens and generals led from the front. Thus, the 

whole war could be decided by a single field battle; 

victory was enforced by ransoming the fallen back 

to the defeated, called the "Custom of the Greeks".  

Individual hoplites carried their shields on their left 

arm, protecting not only themselves but also the   

soldier to the left. This meant that the men at the      

extreme right of the phalanx were only half-protected. 

In battle, opposing phalanxes would exploit this 

weakness by attempting to overlap the enemy's right 

flank.  

 

History - Ancient Greece 

The rise and fall of hoplite warfare was tied to the 

rise and fall of the city-state.  

During the Greco-Persian Wars (499–448 BC), 

alliances between groups of cities fought against the 

Persians. This drastically altered the scale of warfare 

and the numbers of troops involved. The hoplite 

phalanx proved itself far superior to the Persian       

infantry at such conflicts as the Battle of Marathon, 

Thermopylae, and the Battle of Plataea. 

During this period, Athens and Sparta rose to a 

position of political eminence in Greece, and their    

rivalry in the aftermath of the Persian wars brought 

Greece into renewed internal conflict. However, the 

Peloponnesian War was on a scale unlike conflicts 

before. Fought between leagues of cities, dominated 

by Athens and Sparta respectively, the pooled man-

power and financial resources allowed a diversifica-

tion of warfare. Hoplite warfare was in decline; there 

were three major battles in the Peloponnesian War, 

and none proved decisive. Instead there was increased 

reliance on navies, skirmishers, mercenaries, city 

walls, siege engines, and non-set piece tactics. 

These reforms made wars of attrition possible and 

greatly increased the number of casualties. In the 

Persian war, hoplites faced large numbers of          

skirmishers and missile-armed troops, and such 

troops became much more commonly used by the 

Greeks during the Peloponnesian War. As a result, 

hoplites began wearing less armour, carrying shorter 

swords, and in general adapting for greater mobility; 

this led to the development of the ekdromos light hoplite. 

 

Sparta 

Sparta is one of the most famous city-states, along 

with Athens, which had a unique position in ancient 

Greece. Contrary to other city-states, the free citizens 

of Sparta served as hoplites their entire life, training 

and exercising also in peacetime, which gave Sparta 

a professional standing army. Often small, numbering 

around 6000 at its peak to no more than 1000 soldiers 

at lowest point, divided into six mora or battalions, 

the Spartan army was feared for its discipline and 

ferocity. Military service was the primary duty of 

Spartan men, and Spartan society was organized 

around its army. 

Military service for hoplites lasted until the age        

of 40, and sometimes even until 60 years of age,          

depending on a man's physical ability to perform on 

the battlefield. 

A Spartan male's involvement with the army began 

in infancy when he was inspected by the Gerousia. 

Any baby judged weak or deformed was left at 

Mount Taygetus to die, since the world of the Spartans 

was no place for those who could not fend for them-

selves. Those deemed strong entered the agoge    

regime at the age of seven. Under the agoge the 

young boys or Spartiates underwent intense and 

rigorous military training. Their education focused 

primarily on cunning, sports and war tactics, but also 

included poetry, music, academics, and sometimes 

politics. Those who passed the agoge by the age of 

30 achieved full Spartan citizenship. 

 

Macedonia 

After the Macedonian conquests of the 4th century 

BC, the hoplite was slowly abandoned in favour of 

the phalangite, armed in the Macedonian fashion, 

in the armies of the southern Greek states. Although 

clearly a development of the hoplite, the Macedonian 

phalanx was tactically more versatile, especially used 

in the combined arms tactics favoured by the Macedo-

nians. These forces defeated the last major hoplite 

army, at the Battle of Chaeronea (338 BC), after which 

Athens and its allies joined the Macedonian empire. 

While Alexander's army mainly fielded Pezhetairoi 

as his main force, it is known that his army also in-

cluded some classic hoplites. The Macedonians 

also used the so-called Hypaspists, an elite force of 

units possibly originally fighting as hoplites and used 

to guard the exposed right wing of Alexander's phalanx. 

The army of the Kingdom of Macedon was among 

the greatest military forces of the ancient world. The 

latest innovations in weapons and tactics were 

adopted and refined by Philip II, and he created a 

uniquely flexible and effective army.  

The Macedonian pike, the sarissa, gave its wielder 

many advantages both offensively and defensively. 

For the first time in Greek warfare, cavalry became 

a decisive arm in battle.  

The new Macedonian army was an amalgamation 

of different forces. Macedonians and other Greeks 

and a wide range of mercenaries from across the 

Aegean and Balkans. By 338 BC, more than a half of 

the army for his planned invasion of the Achaemenid 

Empire of Persia came from outside the borders of 

Macedon. 

With the death Philip II in 336 BC, his son Alexander 

the Great went on to conquer the Achaemenid       

Empire. Phalanxes remained dominant on battle-

fields throughout the Ancient Macedonian Period, 

although wars had developed into more protracted 

operations generally involving sieges and naval 

combat as much as pitched battles. 

The definitive Roman occupation of the Greek world 

was established after the Battle of Actium (31 BC), in 

which Augustus defeated Cleopatra VII, the Greek 

Ptolemaic queen of Egypt, and the Roman general 

Mark Antony, and afterwards conquered Alexandria 

(30 BC), the last great city of Hellenistic Greece. 

Unfortunately, most of the primary historical sources 

for this period have been lost. As a consequence, 

scholarship is largely reliant on the works of Diodo-

rus Siculus and Arrian, plus the incomplete writings 

of Curtius, all of whom lived centuries later than the 

events they describe.  

 

Source: en.wikipedia.org  
Photo by G. E. Koronaios: Hoplite reenactor on 

the Areopagus. Background the Acropolis of Athens.  

The Hoplites
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

The Adventures 

Of Paddington 

 

The adorable Paddington, the 

bear from Darkest Peru created 

by British writer Michael Bond 

over 60 years ago in a series of 

books has been an international 

phenomenon ever since. Pad-

dington has also been a major 

success on the big screen in two 

recent movies superbly voiced 

by Ben Wishaw, who manages 

to capture Paddington’s passion 

for life and love for marmalade 

with great warmth and the right 

touch of vulnerability. He now 

lends his voice for the first volume 

of this charming Nick Jr. animated 

TV series which includes 12 

episodes. Each episode begins 

and ends with Paddington as he 

writes a letter about his London 

experiences to his beloved aunt 

Lucy in Peru. In “Paddington 

Finds A Pigeon” the lovable bear 

adopts a pigeon, whom he soon 

christens Pigeonton, while in “The 

Chores List” he is eager to do any 

job in the house and prove to 

the Browns that he is a worthy 

member of the family. He goes 

one step further in “Makes Pan-

cakes” while in “Plays Football” 

he attempts to build up his rela-

tionship with young Jonathan. 

He learns about “The Magic Trick” 

from the eccentric shopkeeper 

Mr Gruber and befriends their 

grumpy neighbour in “Poor Mr 

Curry.” He decides to spend a 

night up on “The Treehouse” with 

Jonathan and Judy against their 

parents protests and gets some 

valuable advice about monsters 

from Mrs Bird (voiced by Phyllis 

Logan) in “Monster Hunt.”  

There are another four episodes 

in this must-have collection which 

is ideal for the whole family 

especially during these turbulent 

times! (DVD from StudioCanal)    
 

The Orphanage 

This touching film is set in 

Kabul in 1989 during the pro-

soviet government of Afghanistan 

and is not to be confused with 

the deeply atmospheric Spanish 

movie with the same title by 

Juan Antonio Bayona. The story 

is based on the unpublished 

diaries of Anwar Hashimi, who 

also plays the supervisor of the 

orphanage.  

The films opens with Qodrat 

(Qodratullah Qatiri), a 15-year-

old street boy who tries to make 

a living by selling key rings. He 

adores the movies particularly 

Bollywood cinema and later on 

when he is taken to the orpha-

nage he dreams of escaping 

the grim reality of his predica-

ment by being in a Bollywood 

movie. The establishment is 

like a human jungle situated 

close to a mental asylum and 

although Qodrat has never been 

to school he is still able to read 

and write thanks to the Quran.  

Director Shahrbanoo Sadat 

creates an authentic world of a 

country on the brink of change 

and revolt. A brilliant film which 

benefits tremendously from   

Hashimi’s valuable presence, 

who also acts as assistant to 

the director as well as costume 

designer. (MUBI) 
 

Blood Quantum 
 

An original premise and a 

strong opening for Jeff Barnaby’s 

alarming zombie thriller that 

takes place at Red Crow Indian 

Reservation in 1981.  

A retired officer brings his catch 

of fish out of the lake and while 

he cleans and scrapes them they 

come back to life. Meanwhile the 

dog of his son also comes alive 

and so are the dead outside the 

remote Mi’gMag reserve. Curious-

ly the indigenous inhabitants are 

immune to the zombie plague… 

It is a great to see the entire 

action of this eerie horror unfold 

at an Indian reserve not often 

featured in American or Canadian 

movies. The main hero, tribal 

sheriff Traylor (Michael Greyeyes) 

like the Australian aboriginal 

protagonist MYSTERY ROAD, 

is a rare breed and this initiative 

should be treasured. An intriguing 

first half and a clever finale on 

the lake makes this worth seeing 

despite treading familiar during 

the middle section. (Streaming 
through Shudder) 

 

Throw Down 

Johnnie To’s stylish film made 

in 2004 pays tribute to the legen-

dary Japanese director Akira     

Kurosawa. It takes place in Hong 

Kong and follows the story of 

famous Judo fighter Szeto Bo 

(Louis Koo), who surprisingly 

gives up the sport for a life as 

an alcoholic gambler in his own 

club. Meanwhile, Tony (Aaron 

Kwok), a new Judo expert wants 

to challenge him for a fight… 

Johnnie To wisely spends 

time in developing his fully 

fleshed characters before the 

explosive action sequences hits 

the screen. Highly watchable 

and superbly choreographed 

Judo fights make this a must for 

fans of the genre. (Blu-Ray from 
Eureka Entertainment) 

 

Cassandro,  

The Exotico! 

Mexican wrestler Cassandro is 

a unique personality not only on 

the ring but also in his private life. 

For the last 26 years Cassandro 

has been a leading figure of the 

Exoticos, a group of cross-dressing 

wrestlers, who continue to chal-

lenge prejudices and the so called 

normality in this very macho sport.  

There is no doubt that Cass-

andro is a flamboyant personality 

adoring attention especially now 

that French filmmaker Marie 

Losier has been following him 

around capturing his every move-

ment with her camera. He opens 

his heart and talks about his 

childhood particularly when he 

was sexually abused at the age 

of 6-7 and when he first fell in love 

with wrestling at “Lucha Libre”- 

a genuine life’s education. But 

Cassandro is a real survivor and 

he is ready to reinvent himself 

once again, following dozens of 

broken bones and a plethora of 

hospital admissions. (MUBI) 
 

The Atom:  

A Love Affair 

This intelligent documentary 

examines the obsession, the 

love as well as the hate for 

atom energy from the end of 

World War II until the present 

day. British engineers and other 

people who worked at reactors 

in the sixties and the seventies 

remember fondly their experi-

ences. Meanwhile in the USA 

president Nixon is preaching 

that even though “nuclear power 

scares people it is clean power.”  

In Britain it was left to cam-

paigners to sound the alarm and 

in the 70’s and 8o’s Greenpeace 

makes a valuable contribution 

against nuclear energy. “The 

reactor could never explode like 

a bomb but that’s exactly what 

happened in 1986 at Chernobyl 

in the Ukraine. And then in Japan 

the Fukushima reactor explodes 

following the devastating tsunami 

and earthquake that caused a 

nuclear disaster in 2011…  

Truly scaring but still a well 

balanced view between the love 

of the atom and its opponents! 

(Curzon Home Cinema)

…is best known today as a 

football anthem and whenever 

the Liverpool Kop join as one 

to sing it there are few more 

stirring sounds in the world of 

soccer. The original song 

comes from the Rodgers and 

Hammerstein's classic musical 

Oklahoma! with the 1997     

Trevor Nunn  London revival 

featuring Maureen Lipman and 

our very own Peter Polycarpou 

being a particularly memorable 

production. Poignant and topi-

cal in our current turbulence. 

In one sense for all the wrong 

reasons. As we approach thirty 

two thousand deaths and 

counting, the sporting world, 

especially football, have given 

the distinct impression that the 

world revolves around them 

demonstrating unlimited hubris 

and self aggrandisement.  

I am a football fanatic. I am 

even more fanatical about good 

health which allows me to 

enjoy watching sport. When the 

legendary Liverpool manager 

Bill Shankly said many moons 

ago “Some people think football 

is a matter of life and death…

I can assure them it is much 

more serious than that”, I would 

have agreed such was my      

fanaticism at the time. However, 

these unprecedented and       

extraordinary (most oft used 

adjectives since the outbreak) 

times demand a little humility 

and realism from us all, even 

highly paid and mollycoddled 

footballers. The football world 

has been regularly obsessing 

about their loss of revenue 

should the Premier League 

season not be completed. All 

other major sporting events 

have been cancelled. Players 

have finally made a “substan-

tial” donation to the frontline 

charities and some are even 

breaking rank and talking  

about not feeling safe enough 

to play again. Hallelujah, some 

sentience and thought at last. 

Maybe it’s not just sawdust and 

inflated egos between the ears. 

The timing of their tantrums 

could not be worse. Last Friday 

the country paused to remember 

those who gave their lives to 

secure the freedoms and        

liberties we cherish today. VE 

(Victory in Europe Day, 8 May 

1945) was a landmark moment 

in history for which we should 

be ever thankful. Listening to 

Dame Vera singing “We’ll Meet 
Again, Don’t Know Where, 
Don’t Know When” still brings 

out the goosebumps, even more 

so right now. Maybe the foot-

balling family (their description 

not mine) should also pause and 

contemplate. And if that fails 

then consider this – “Walk on 
through the wind, Walk on 
through the rain, Tho' your 

dreams Be tossed and blown”. 
So you’ll never walk alone but 

you are in danger of losing 

credibility and support. 

Bringing merriment to my day 

were the ad-hoc, improvised 

street parties that I came across 

while wandering lonely as a 

cloud. All socially distanced 

and very jolly. Well lubricated 

folk getting into the spirit by 

dressing up in wartime clothing, 

polka dot skirts, flat caps and 

Union Jack bunting fluttering 

in the warm afternoon breeze. 

And cockney singalongs    

including my favourite Let’s  
All Go Down the Strand (‘ave 
a banana) Perfect springtime 

entertainment. “Keep smiling 
through, Like you always do”. 
Today we are all smiling in      

anticipation of the prime     

minister’s evening address 

which in time honoured tradition 

has been trailed, leaked or 

spun. You decide. Sounds like 

a minor tweak rather than a 

major change. Which is just as 

well because every survey has 

shown that out of all the Euro-

pean countries, we are the most 

cautious, afraid really, about 

relaxing the lockdown measures 

too soon. That includes baby 

boomers, millennials and gene-

rations X and Y. I can envisage 

a generational civil war break-

ing out in some households 

should that change. 

I decide to wait for the prime 

ministerial declaration and in 

the meantime find distraction 

with a glimpse at some of the 

online health and well-being 

sessions on the recommenda-

tion of an octogenarian friend 

who idolises the Green Goddess 

(Diana Moran). I’m exhausted 

by the choice so decide on 

cooking therapy. For the first 

time in ages I am back in front 

of a stove, donning a Christmas 

apron to improve my mental 

health. My improvised bolognese 

is given a thumbs up and the lip 

licking cats pleases me no end.  

One hundred days into the 

pandemic (in British response 

timing), every day feels like 

Groundhog Day. Weekdays, 

weekends all come and go with-

out differentiation. Can Boris 

break that repetition and bring 

clarity Churchillian style? Just 

finished listening and if you, 

like me, were expecting clarity 

“gala na bathede” for not mana-

ging your expectation. Stay 

alert. Go to work, don’t go to 

work. Use public transport, don’t 

use public transport. Meet two 

people, no one person, in the 

park but take a megaphone. 

Fifty page document coming 

tomorrow with all the details. 

“Walk On, Walk On, With Hope 

in Your Heart, And You’ll Never 

Walk Alone…”

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

You’ll never  

walk alone... 
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W
orking out the body      

2-3 times a week is the 

suggested normal; this 

should include strength and 

stamina training to get the heart 

rate going. The minimum time for 

aerobic activity is 20 minutes per 

session, working toward 45 minutes 

for an intense good workout. This 

can include anything from running, 

jumping around, skipping or dancing 

vigorously. If you are going to do 

some weight training exercises, it 

is important you do not do them two 

days in a row, as you need to allow 

48 hours for the muscles to break 

down and repair themselves. It is 

also good to do a minimum of       

20 minutes aerobic exercise as a 

warm up before weight training  to 

avoid injury.  

Last week we concentrated on 

legs and the lower body, this week 

we will concentrate on the upper 

body. Once again I will show you 

how to achieve maximum results 

with an intense boxing workout 

session you can do at home. 

You will need loose, comfortable 

clothing and gym training shoes. 

If you have some numbers great, 

if not, use some empty plastic 

containers with twist on lids. You 

can fill with sand or pebbles and 

use as makeshift dumbbells. 

 

Boxing workout routine 

 

Exercise 1 - Warm up: standing 

in an upright position with one foot 

slightly in front of the other, gently 

jump back and forward, breathing 

in through your nose and out 

through your mouth to improve 

your stamina session. After one 

minute, switch onto a side to side 

jumping movement for another 

minute and then switch back to 

forward and back movement. 

Continue until you have done both 

types of movement three times, 

to equal to six minutes.  

Exercise 2 - Standing with feet 

hip-width apart and keeping upper 

body straight and facing the front, 

bend the knees and lower the body 

into a squat position to the point 

where thighs are parallel to the 

floor. Continue for a minute, then 

hold for 30 seconds at lower level 

when thighs are parallel to floor. 

Do this three times, a total of three 

minutes of squats with thirty      

second holding at the lower level. 

Exercise 3 - In the same squat 

position, doing the same movement 

as you come up, make a fist and 

punch up with one hand. Imagine 

you are punching with the one 

hand, hitting under someone's chin, 

whilst making a fist with the other 

hand and holding by the side of 

your chin. Do this for one minute, 

then switch hands and repeat the 

same movement. 

Exercise 4 -  As above but in-

stead of doing one hand at a time, 

use both. Do this for one minute. 

Exercise 5 -  Find a piece of 

furniture you can hook your feet 

under. From a laying down position, 

lift and raise your upper body as 

you are aiming to do a sit up - when 

you get to the raised position, throw 

a fist punch from each hand, come 

back to laying position and repeat. 

Count as you do each sit up with 

the left and right punch. Work till 

you cannot do anymore, then rest 

for one minute. Repeat movements 

and improve on how many you did 

previously by at least five or more 

on last set. 

Exercise 6 -  To improve the back 

of arms, tricep dips are required. 

Find a sturdy chair or ottoman,  with 

feet on the floor, or another chair 

for the intermediate or advanced. 

Clasping the ottoman or another 

sturdy chair with the palms of your 

hands, carefully lower the body with 

controlled movement by bending 

your elbows and then raising and 

returning to the starting position. 

Continue to do this with control. 

Repeat movement till you cannot 

do anymore, counting the tricep 

dips. Repeat the exercise three 

times and improve the amount, 

each time by five extra if possible. 

Exercise 7 -  Using the dumbbells 

or equivalent substitute, stand in 

an upright position with feet hip-

width apart. Holding one hand with 

dumbbell on thigh, use the other 

hand with dumbbell to do some 

dumbbell curls. Tuck in the elbow 

to the side of the body and bend the 

lower arm from dropped position 

upwards, as though you are going 

to look at your fingernails. Continue 

and count till you can no longer do 

any more. Switch to the other hand 

and do the same. Repeat three 

times and improve by at least five 

more curls each time.  

Super strong you! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
  

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Upper Body Workout

T
he outbreak of the coronavirus 

COVID-19 has impacted people 

in varying ways on an international 

scale. It is understandable that during 

times like this, people may be feeling 

afraid, worried, anxious and overwhelmed 

by the constantly changing alerts and 

media coverage regarding the spread 

of the virus. 

While it is important to stay informed, 

the following are some mental health 

and wellbeing guidelines and strategies 

to continue looking after ourselves and 

each other during these difficult times. 

Manage your exposure to media      

coverage as this can increase feelings 

of fear and anxiety.  

Follow a “calm yet cautious” approach, 

do your best to remain calm and be 

mindful not to contribute to the wide-

spread panic that can hinder efforts to 

positively manage the outbreak. 

Ensure you are following directives       

issued by the government, medical          

advice and observe good hygiene habits 

such as washing your hands thoroughly 

and often.  

Show compassion and kindness to 

one another. It is most important that we 

strengthen our sense of community by 

connecting with and supporting each 

other.  

 

Going into a period of social                 

distancing, self-isolation or quarantine 

may feel daunting or overwhelming,      

and can contribute to feelings of            

helplessness, fear, and loneliness. 

We encourage the following; 

- Perspective, try to see this time as 

unique and different, not necessarily 

bad, even if it something you did not 

necessarily choose. 

- Connection, think of creative ways 

to stay connected with others, including 

social media, email and telephone. 

- Be generous to others, giving to 

others in times of need not only helps 

the recipient, it enhances your wellbeing 

too. 

Is there a way to help others around 

you? 

- Stay connected with your values. 

- Do not let fear or anxiety drive your 

interactions with others. 

- Daily routine, create a routine that 

prioritises things you enjoy and even 

things you have been meaning to do but 

have not had enough time. Read that book, 

watch that show, take up that new hobby. 

- Try to see this as a new and unusual 

period that might even have some        

benefits. 

- Limit your exposure to news and media. 

Perhaps choose specific times of day when 

you will get updates, and ensure they 

are from reputable and reliable sources. 
 

Staying connected through the 

COVID-19 crisis 

Research after the SARS pandemic in 

Hong Kong in 2008, provides evidence 

of the significance of connection through 

epidemics. It found that residents in Hong 

Kong experienced increased social con-

nectedness, which offset the negative 

mental health impacts of the pandemic. 

As connection is so important during 

this time, here are some tips on staying 

connected to others during this time. 

If there is someone you think may 

struggle through social isolation, it is        

important to reach out to them and let 

them know you care: 

* Call them to check on their welfare 

* Send an email 

* Leave a note under their door 

* Send a text/SMS message 

Do not underestimate the power you 

have to offer hope to another person. 

We encourage people to get creative 

with how they interact, here are some 

ways to stay connected if self-isolating: 

- Set up a gratitude tree where every 

member posts a message or sends a 

text to other members to share some-

thing they are grateful for. 

- Find a buddy, or group of, to set daily 

challenges with. These could include a 

healthy habit, a mindful practice, a         

creative pursuit. 

- Be sure to encourage and check in 

daily to stay motivated. 

- Set dates and times to watch the 

same TV shows/movies with someone 

and message each other your thoughts 

along the way… kind of like Goggle Box 

but you are not sharing the couch! 

- If your local community has one, join 

its social media group! This will keep 

you up to date with what is going on        

directly around you. It may also include 

ways you can perhaps reach out and 

connect with someone less fortunate 

than you and ways to assist them. 
 

Try to anticipate distress 

It is fine to feel vulnerable and over-

whelmed as we read news about the out-

break, especially if you have experienced 

trauma or a mental health problem in the 

past, or if you have a long-term physical 

health condition that makes you more 

vulnerable to the effects of the corona-

virus. 

It is important to acknowledge these 

feelings and remind each other to look 

after our physical and mental health. We 

should also be aware of and avoid in-

creasing habits that may not be helpful in 

the long term, like smoking and drinking. 
 

Helping children cope through 

COVID-19 

 

This is an uncertain time for everyone, 

and children may be impacted by fear 

and anxiety. 

Here are some guidelines on how to 

ensure your children are supported; 

- Start by acknowledging children that 

it is okay to feel concern. 

- Go through all their concerns        

and questions with them, rather than 

meaningfully dismissing their feelings by 

telling them everything is fine. 

- Try sharing with them that you also 

find events like this worrying. Let them 

know that you can balance up these 

worries with the knowledge that they will 

likely not come true. 

- Try to be careful not to have conver-

sations about your fears, particularly       

relating to deaths, serious illness and 

worry for friends or family within earshot. 

- Children pick up more than we           

realise, and they may misinterpret or 

keep their feelings hidden from you. 

- Give your children extra attention 

and reassurance. 

- Where possible, minimise their         

exposure to media and social media that 

may heighten anxiety. 

- Acknowledge your own feelings 

about the situation and let children know 

it is okay to share their own feelings 

- Include your children in plans and 

activities around the house 

- If you do not see an improvement in 

4 weeks, or if you are concerned, seek 

professional help. 

Remember, you are not alone, we are 

all in this together. 
  

Dr Vasilios Silivistris is a UK 
trained Psychotherapist and  

Counselling practitioner.  
 

Email: docvas@yahoo.com

Dr Vasilios Silivistris: We can all help one another in times like these
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Michael Yiakoumi

When Borussia Moenchenglad-
bach met neighbours Cologne 
in the Bundesliga’s first-ever 
game without fans back in 
March, even the referee missed 
the crowd. 
Since then, it has become in-
creasingly clear that football will 
have to be played behind 
closed doors until a major 
change in the course of the co-
ronavirus pandemic – and that 
some creativity will be needed 
to provide a little atmosphere. 
From cardboard cut-outs of real 
fans to an app allowing sup-
porters to influence the volume 
of noise piped into stadiums, 
people are developing ideas for 
how to put some matchday at-
mosphere back into the sta-
diums — though whether their 
ideas are accepted is a different 
matter. 
In Belarus, the only European 
league to plough on through the 
global health crisis, Dinamo 
Brest filled the stands with man-
nequins sporting cut-out por-
traits of real supporters. 
Moenchengladbach will follow 
suit when the Bundesliga be-
comes the first of Europe’s 
major leagues to restart on Sat-
urday. 
For 19 euros, the club offers to 
put a “cardboard you” in the 
stands – and visiting teams’ 
fans can book cut-outs for the 
away end.  
The club said more than 12,000 
such effigies have been ordered 
so far. 
But for many, the real problem 
of “ghost matches” is the lack 
of noise and eerie atmosphere 
with the shouts of players and 
coaching staff echoing around 
deserted arenas. 
Cologne coach Markus Gisdol 
suggested this could even lead 
to frayed tempers. 
“Everyone on the sidelines was 
a little more irritable than usual 

because you could hear more 
of what the opposing bench 
were saying and what the offi-
cials were saying to each other,” 
he said after the Moenchen-
gladbach game. 
On the other hand, he said the 
lack of crowd noise would take 
players “back to their roots.” 
One company though – Munich-
based hack-CARE – has devel-
oped an app which it says pro-
duces piped crowd noise based 
on the reactions of supporters 
watching on their sofas. 
Fans who download its Myap-
plause app choose which club 
to support and which match to 
watch, and then get four op-
tions: cheer, clap, sing or whis-
tle. 
The app can support up to 
350,000 users per match and, 
depending on the number of 
clicks and sound distribution, 
piped crowd noise is produced 
both at users’ homes and in the 
stadium. 
Mraz added that different 
sounds could be played in dif-
ferent parts of the stadium and 
sound levels adjusted to rec-
reate the impression of having 
home and away support. 
“The songs for one team come 
over the left loudspeaker, the 
songs for the other come over 
the right loudspeaker, so you 
have the separation of blocks 
like you would usually have in 
the stadium,” he said. 
Still, issues remain. Some years 
ago, Swiss broadcaster SRF 
apologised for adding fake 
crowd noise to the highlights of 
an FC Zurich-Grasshoppers 
derby where fans boycotted the 
start of the game over ticket 
prices. 
And the last word may rest with 
the German Football League, 
which said it remains “strongly 
opposed” to the idea of piped 
noise. 

Cardboard fans and piped 

applause football to 

liven up empty stands

London mayor Sadiq Khan is 
opposed to the idea of the Pre-
mier League resuming in the 
capital next month while the 
COVID-19 pandemic continues 
to cause hundreds of deaths in 
the UK each day, a spokesper-
son for the mayor’s office has 
said. 
The possibility of a restart next 
month was given a boost when 
the government said elite sport 
could return behind closed 
doors after June 1. 
“Sadiq is extremely keen for the 
Premier League and profes-
sional sport in general to re-
sume,” the spokesperson told 
the Evening Standard here 
“However, with the country still 
in the grips of this crisis, and 
hundreds of people dying every 
day, he believes that it is too 
early to be discussing the re-
sumption of the Premier League 
and top-flight sport in the cap-
ital.” 
Five Premier League clubs are 
based in London — including 
Arsenal, Chelsea and Totten-
ham Hotspur. 
“As a Liverpool fan, Sadiq of 
course wants the Premier 
League to return,” the spokes-
person added. “But it can only 
happen when it is safe to do so, 
and it cannot place any extra 
burden on the NHS and emer-
gency services.” 
Liverpool lead the league with 

nine rounds remaining and 
need only six points to seal the 
title. 
An official protocol sent to Pre-
mier League players and man-
agers outlining conditions for re-
turning to training said pitches, 
corner flags, cones and goal 
posts would have to be disin-
fected after each session. 
Players will be tested twice per 
week for the virus and take a 
daily temperature check. 
While they will also be forbidden 
from congregating together or 
travelling to or from training with 
team mates. 
Professional Footballers’ Asso-
ciation chief executive Gordon 
Taylor said it was crucial that 
every safety precaution had 
been taken for the players. 
“The players don’t want to be 
seen as guinea pigs and that 
will apply to everyone in profes-
sional sport,” Taylor told Sky 
Sports. 
“It’s about getting the balance 
of safety and also trying to get 
back to normality as much as 
possible … We need to give ev-
eryone confidence that every 
single safety measure has been 
taken on their behalf.” 
The United Kingdom is the 
worst-affected country in Eu-
rope with over 32,000 deaths 
reported due to the new coro-
navirus while there are more 
than 223,000 confirmed cases.

London mayor Khan 

opposed to Premier  

June restart

Ex-Crystal Palace star Pun-
cheon enjoying life in Cyprus 
but feeling helpless after being 
unable to see family at home 
Former Crystal Palace and 
Southampton star Puncheon 
swapped Selhurst Park and the 
Premier League for Cyprus last 
summer, to join Pafos FC. 
The Covid-19 crisis cut him off 
from loved ones back in South 
London, where the pandemic 
has hit hard he tells the Sun. 
Puncheon, 33, said: “It’s ob-
viously a concern back home 
because I’ve got a lot of family. 
“It’s obviously a concern back 
home because I’ve got a lot of 
family. I just have to hope my 
mum and the rest of the family 
are following t.e right protocols 
to stay safe 
“I haven’t seen my mum since 
December — she was sup-
posed to come out here and the 
lockdown meant she hasn’t 
been able to. 
“I haven’t seen my sister, luckily 
my brother came out just before 
it happened. 
“In that sense, it has been diffi-
cult — and I just have to hope 
my mum and the rest of the 
family are following the right 
protocols to stay safe. 
Puncheon, who moved to Cy-
prus last summer says teaching 
his children has become his 
second career following the 
lockdown to fight the spread of 
Covid-19.“The one thing I will 
say is that here in Cyprus, the 
way they have done it, you are 
in a safe place. 
“The population is not as big so 
to go to the supermarket you 
haven’t got to meet as many 
people, the way they have done 
it in terms of the parameters to 
leave the house is good. 
“It’s a text message where you 
are allowed to leave the house 
once every day, which is bril-
liant. 

“You send a text to the govern-
ment and they send one back 
to say you can leave and that 
you have a limited amount of 
time. So you can’t send the 
message at ten and then still be 
out at six. 
“And the police are out there ev-
erywhere checking. I literally 
drive down the end of the road 
and they are there.” 
Puncheon usually has it all 
worked out on the pitch — but 
is now getting used to life as 
maths teacher! 
He is at home with his partner 
and their four kids aged be-
tween five and 17 years old. 
Teaching has become a second 
career — along with tending to 
the plants and doing his bit in 
the kitchen. 
“It does take its toll on the chil-
dren and the parents — my mis-
sus especially is sat there all 
day trying to teach them and 
they are learning by a screen 
so it’s difficult. 
They are all in the house all day 
every day. The one thing I will 
say is there is a garden and 
swimming pool here so we can 
take the time out for breaks, 
which is good. 
“I’m a teacher, cook, dog feeder 
and gardener now. Anything but 
a footballer. 
“When I first came out to Cyprus 
it was something I was really 
looking forward to and, to be 
honest, it’s more than I ex-
pected both on and off the pitch. 
“The standard of football is 
better than I expected. It’s hard 
to put a level on it, but it’s like a 
good standard English league. 
 I’m trying to learn the language. 
“I’ve been working on it and am 
picking it up a little bit — but ev-
eryone speaks in English at the 
football club as well. 
“In terms of my family, my mis-
sus and the children, it’s been 
great.”The Sun

Ex-Crystal Palace star 

Puncheon enjoying life 

in Cyprus but unable to 

see family at home
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

ELPIDA KYRIACOU 
(from Gypsou, Famagusta) 

It is with great sadness that we announce the loss of our mother Elpida Kyriacou, who passed 
away on Saturday 25th April 2020 at the age of 88.  

She will be greatly missed by her children Sophie and Sotiris, son in law Mario and 
 grandchildren, Christopher, Nassia, Chloe and Maria. 

Our mother was born in  Gypsou Cyprus in 1931, she married in June 1960 and come to  
London the same year. This year would have been our parents  60th wedding 

 Anniversary. She worked hard as a sample machinist whilst raising us then also raising our 
grandchildren.  She was a selfless woman and gave us all unconditional love and taught us the 

value of family and showed us humble morals that will live within us and our children.  
 She leaves us all heartbroken, but we know she is at peace with our beloved father  

who passed away a few months ago.   
The funeral will take place on Friday 29th May 2020 at 10.00am at St Demetrios Greek 

Orthodox Church, 2 Logan Road, London N9 0LP and the burial at New Southgate Cemetery 
and Crematorium, Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ at 12.00pm. 

Unfortunately, due to the pandemic and current restrictions only immediate family can attend the 
funeral. Anyone wishing to send flowers they can be delivered to Demetriou & English 131/133 

Myddleton Rd, Wood Green London N22 8NG by 5pm on Thursday 28th May 2020. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Ελπίδα Κυριάκου 
(από τη Γύψου, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Ελπίδας Κυριάκου που 
απεβίωσε το Σάββατο 25 Απριλίου 2020, σε ηλικία 88 ετών. Θα λείψει πολύ 

 στα παιδιά της: Σoφία και Σωτήρη, στο γαμπρό της Μάριο, και στα  
εγγόνια της: Xρίστοφερ, Νάνσια, Χλόη και Μαρία.  

Η μητέρα μας γεννήθηκε στην Γύψου, Κύπρος το 1931, παντρεύτηκε τον Ιoύνιο του 1960 και 
ήρθε στο Λονδίνο. Φέτος θα ήταν η 60η επέτειος γάμου των γονιών μας. 

Εργάστηκε πολύ σκληρά ως μηχανικούδα, ενώ ταυτόχρονα μας μεγάλωνε και μετά ανέλαβε τα 
εγγόνια της. Ήταν μια γυναίκα με ανιδιοτελείς προθέσεις, που μας έδωσε όλους την αγάπη της 

άνευ όρων, μας δίδαξε τις αξίες της οικογένειας και ήθος, τα οποία θα μεταδώσουμε και στα 
παιδιά μας. Μας άφησε όλους με τσακισμένη την καρδιά, αλλά γνωρίζουμε ότι αναπαύετε  

εν ειρήνη,μαζί με τον αγαπημένο μας πατέρα ο οποίος απεβίωσε λίγους μήνες πριν. 
Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 10:00μμ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

2 Lοgan Rοad, London N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του  
Southgate, London N11 1JJ, 12:00μμ. 

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

Όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει λουλούδια στο Demetriou & English 131/133  
Myddleton Rd, Wood Green London N22 8NG μέχρι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, 5μμ.29.04.1931 - 25.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aντρέας Χριστοδούλου 
(από τον Άγιο Eρμόλαο, Κερύνεια)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου 

μας Αντρέα Χριστοδούλου που απεβίωσε το Σάββατο  

25 Απριλίου 2020 σε ηλικία 85 ετών στο σπίτι του,  

περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του, μετά από μια  

σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Ο Αντρέας αγαπούσε την ζωή 

και όσοι τον γνώρισαν τον εκτιμούσαν ιδιαίτερα. 

Αφήνει τα παιδιά του: Xρίστα και σύζυγο Νίκο, Γιώργο και  

σύζυγο Μαρία, Nτίνo, 4 εγγόνια: Μέλανη, Αντώνη, Στέφανη 

(Spouse, Jamie) και Αντρέα, αδελφές: Γιαννούλλα και Αμαλία. 

Η κηδεία θα γίνει στις 19 Μαΐου 1:00μμ στον καθεδρικό ναό 

της Παναγίας στο Wood Green και η αποτέφρωση στο  

κρεματόριο του Islington.  Η οικογένεια κάνει έκκληση αντί για 

λουλούδια να γίνονται εισφορές στο Haven House Children’s 

Hospice www.havenhouse.org.uk - A Christodoulou.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Christodoulou 
(from Agio Ermolao, Kyrenia)  

It is with a heavy heart that we announce the passing of our 
dear dad who died on 25 April aged 85 surrounded by his 

family after a short battle with cancer. 

Andreas loved life and everyone who met him fell  
in love with him. 

Andreas leaves behind 3 children. Christa son-in-law Nick, 
George daughter-in-law Maria and Dino. 4 grandchildren  
Melanie, Anthony, Stephanie (Spouse, Jamie)  & Andrew. 

Sisters Yianoulla & Amalia. 

His funeral will take place on 19 May 2020 at 1pm at St Mary’s 
Cathedral, Trinity Rd followed by a cremation at Islington  
Crematorium. Due to the current situation only immediate 

family are allowed to attend. 

There will be no flowers however a small donation to Haven 
House Children’s Hospice is very welcome. 

www.havenhouse.org.uk  Ref: A Christodoulou. 01.02.1935 - 25.04.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Andromachi Charilaou 

(from Omorphita, Nicosia) 

An extremely popular woman, admired by many for 
her inspirational strength and  

resilience as well as her charm and elegance.  
She was constantly surrounded by those who loved 

her right until the very end. Originally from  
Omorphita Nicosia, she was one of five children. 

She immigrated to London with her Husband 
George in 1955 and eventually settled in Hornsey.  

She leaves behind children, Christakis,  
Nassau, Helen, Lila, Kypros and Harry,  

14 Grandchildren and 20 Great Grandchildren 
along with sister Despoulla.  

You will never be forgotten, forever in our hearts. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρομάχη Χαριλάου 
(από τη Oμορφίτα, Λευκωσία) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της  

πολυαγαπημένης μας Ανδρομάχης Χαριλάου, 

που απεβίωσε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020  

σε ηλικία 93 ετών. 

Αφήνει τα παιδιά της Xριστάκη, Νάσο, Ελένη, 

Λίλα, Κύπρο, Xάρη, 14 εγγόνια και 20 δισέγγονα. 

Η Aνδρομάχη ήταν μια εξαιρετικά δημοφιλής  

γυναίκα που πολλοί την θαύμαζαν, ήταν  

δυναμική, κομψή, γοητευτική και πάντοτε  

περιτριγυρίζονταν από τα αγαπημένα  

της πρόσωπα.  

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα είσαι πάντοτε 

στην καρδιά μας.05.02.1927 - 21.04.2020 05.02.1927 - 21.04.2020
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Savvas Antonis Kounnis  
(from Kalopsida, Cyprus) 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Σάββας Αντώνης Κουννής 
(από τη Καλοψίδα, Κύπρος) 

 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα, παππού και υιού Σάββα Αντώνη Κουννής που απεβίωσε  

την Κυριακή 3 Μαΐου 2020 σε ηλικία 63 ετών στο νοσοκομείο του  Colchester.  

Aφήνει τη σύζυγό του Γιώτα, τη μητέρα του Βικτώρια, 5 παιδιά: Tόνυ,  
Μπόμπη, Bίκη, Παύλο και Βάσσο, νύφες: Άννα και Τζάκη, 16 εγγόνια,  

αδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 στην εκκλησία του Αγίου 
Ελευθερίου και η ταφή στο κοιμητήριο του Chingford Mount. 

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

 ακολουθία στο κοιμητήριο. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ τηλεφωνήστε στη Βίκη 078037 74500. 
Θα διοργανώσουμε μνημόσυνο εις μνήμη του στην πρώτη επέτειο θανάτου του. 
Αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές στο London Heart foundation.12.01.1957 - 03.05.2020

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Husband, Father, 
Grandfather and Son Savvas Antonis Kounnis. 

He Sadly passed away at Colchester hospital on Sunday 3rd May 2020,  
at the age of 63. 

He leaves behind his wife Yiota, his Mother Victoria and 5 children Tony, Bobby, Vicky, 
Paul & Vass. His Daughter in laws Anna & Jacqui, 16 Grandchildren,  

Brothers & Sisters & many Family and Friends.  

Due to the pandemic there will be a private funeral service on Wednesday  
20th May at Ayios Eleftherios Church and Chingford Mount Cemetery.    

Please contact Vicky Charalambous on 07803774500 for any further details.  

The family will be doing a memorial service for the 1 year anniversary.  

Instead of flowers there will be a collection for the London Heart foundation.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - 40 DAY MEMORIAL

He sadly passed away on Saturday 4 April 

2020 at the age of 61.  

He leaves behind his wife Christine, son 

George, daughter Μellina, daughter in law 

Christiana, grand daughter Demi. 

John was a kind, well respected family man 

with principles and he will be greatly missed. 

Yesterday (Wednesday) it was  

John’s 40 memorial.  

Rest in peace our beloved husband father 

and grandfather.

John Yianni 
 (from Aradippou, Larnaka)

05.07.1958 – 04.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Νικολάου 
(από την Αγία Βαρβάρα, Λευκωσία) 

 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου 

 Γεώργιος, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 από 
καρδιακή ασθένεια, σε ηλικία 90 ετών. 

Θα λείψει πολύ στη σύζυγό του Αντριανή, παιδιά: Nίκη, Aντρέας, 
Μαρία, Στέλλα και Ευδοκία, γαμπρούς, εγγόνια: Aφροδίτη, 

Μαρία, Αντρέας, Γιώργος, Άντρια, Άντρη, Χριστόφορος, James, 
Nικόλας, Σταύρος και τις οικογένειές τους.  

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 26 Μαΐου2020 στην εκκλησία του 
Aγίου 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 στο κοιμητήριο. 

Aιωνία του η μνήμη

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgios Nicolaou  
(from Agia Varvara, Νicosia)  

It is with great sadness we announce that our dear husband, 

father, grandfather and great grandfather Georgios passed 

away on 28 April 2020 aged 90 from heart disease.    

He will be greatly missed by his wife Andriani, children: Nicki,  

Andreas, Maria, Stella and Evie and sons in law,  

Grandchildren: Afrothedi, Maria, Andrew, George,   

Andrea,  Andri, Christopher, James, Nicholas,  

Stephen and their families. 

The funeral will take place on 26 May 2020 at St John The 

Baptist Church, Wightman Road , followed by a burial at New 

Southgate Cemetery.    

Unfortunately due to the current Covid19  pandemic the  

funeral will be attended by the  immediate family only. 

REST IN PEACE 12.11.1929 - 28.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Theoclis Chrysanthou 

(from Makrasyka, Famagusta) 

Theoclis Chrysanthou was born on 11 August 1937 to Andriani and Chrysanthos Chrysanthou, 
in Makrasyka. He left Cyprus in 1956 bound for England by boat, where he worked and lived 

first in Northampton before moving to London which he made his home. In 1972 he married his 
wife Anastasia Strouthou from Lysi, whom he leaves behind along with two sons, their wives 
and 5 grandchildren; Anastasia, Theoclis, Stephania, Jacob and Theoclis. Having become a 

refugee from Cyprus in 1974, and despite losing his home, Theoclis persevered with his cheery 
disposition and positive attitude and went on to open three successful businesses over the years.  

He lived with his wife Anastasia in Winchmore Hill with both his children close by.  
Theoclis, or also known as Theo, Tony or uncle Chippie, was loved by everyone who knew him 

for his character, his warmth, his willingness to help anyone and his hospitality.  
Theoclis was a regular worshipper at St Demetrios Church Edmonton and  

dedicated his life to his family and friends. He was at anyone's side if they needed him.  
No favour was ever too much and he had a world of life knowledge to offer if ever sought,  

although never imposed. His charming and radiant smile lit up the room and you always knew 
you were welcome when in his company. A true gentleman to all who knew him, his zest for life 
was always there to see and enjoy. His grandchildren are heartbroken by his loss and he has 

left such a positive imprint on their character that will shape them forever.  
He is and will continue to be missed daily.  

May you rest in eternal peace and continue to guide your loved ones. We love you.  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Θεοκλής Χρυσάνθου 
(από τη Μακράσυκα, Αμμόχωστος) 

Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1937, γιός του Χρύσανθου και της  Ανδριανής Χρυσάνθου, από το  
χωριό Μακράσυκα. Έφυγε από την Κύπρο το 1956 και το 1972 παντρεύτηκε τη σύζυγό του  
Αναστασία Στρούθου από τη Λύση, την οποία αφήνει πίσω μαζί με τους δύο υιούς τους, τις  

συζύγους τους και τα πέντε εγγόνια τους, Αναστασία, Θεοκλής, Στεφανία, Ιάκωβο και  
Θεοκλής. Έχοντας γίνει πρόσφυγας από την Κύπρο το 1974, και παρά το γεγονός ότι έχασε το 

σπίτι του, ο Θεόκλης με τη χαρούμενη διάθεση και τη θετική του στάση και επιμονή,   
κατόρθωσε όλα αυτά τα χρόνια, να έχει τρεις επιτυχημένες επιχειρήσεις. Έζησε με τη σύζυγό του 

Αναστασία στο Winchmore Hill και δίπλα του τα δύο παιδιά του. Ο Θεόκλης αγαπήθηκε από 
όλους όσους τον γνώριζαν για τον χαρακτήρα του, τη ζεστασιά του, τη φιλοξενία του και την  
προθυμία του να βοηθήσει όποιον χρειαζότα την βοήθεια του. Αφιέρωσε τη ζωή του στην  

οικογένεια του και ήταν στο πλάι σε όποιον τον χρειαζόταν. Με ευχαρίστηση ήταν δίπλα σε όλους 
και ποτέ δεν αρνήθηκε σε ότι του ζητήθηκε. Το γοητευτικό και λαμπερό του χαμόγελο φώτιζε το 

δωμάτιο και πάντα ήξερες ότι ήσουν ευπρόσδεκτος όταν βρισκόσουν στην παρέα του.  
Ένας αληθινός κύριος σε όλους όσους τον γνώριζαν. Τα εγγόνια του είναι θλιμμένα από την  
απώλεια του, εχει αφήσει ένα τόσο θετικό αποτύπωμα στον χαρακτήρα τους που θα τους  

διαμορφώνει για πάντα. Καλή ξεκούραση,  
Αιώνια η μνήμη σου  και να συνεχίσεις να μας καθοδηγάς. Σε αγαπάμε.11.08.1937 - 06.04.2020



 29      | Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Αντιγόνη (Νόνη) Γαβριηλίδου 
Πρωτότοκος θυγατέρα του μ. Πατάπιου  

Χριστοδούλου (από το Ριζοκάρπασο) και της 

μ.Mαρίας Χαραλάμπους (από την Χούλου) 

 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον ξαφνικό θάνατο της 

αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας Αντιγόνης, που 

μας έφυγε σε ηλικία 83 ετών. Την Μεγάλη Πέμπτη 16 

Απριλίου 2020, εντελώς απρόσμενα απεβίωσε στο σπίτι 

της, ήσυχα και χωρίς να υποφέρει, αφήνοντας πίσω της 

σωρεία απαρηγόρητων φίλων και συγγενών- όπως ο  

σύζυγός της Αντρίκκος, η κόρη της Στάλα, ο γιος της  

Πατάπιος, καθώς και τα αδέλφια της Νίκη, Φοίβος, Άκης, 

Nάσα, Τούλα και Χάρης – (κι’ας μη λησμονούμε την πο-

λυαγαπημένη αδελφή της Καίτη που δυστυχώς χάσαμε 

στις 23 Απριλίου 2015 σε ηλικία 69 ετών).  

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 από την  

Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης η ώρα 3μμ και η ταφή στο 

Κοιμητήριο του Islington&St. Pancras (East Finchley),  

σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, λόγω των  

περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.  

Γι’ αυτό όταν ξεπεραστεί η πανδημία και όλα γυρίσουν 

στην κανονική πραγματικότητα, θα διοργανώσουμε  

μνημόσυνο όπου θα καλέσουμε όλους τους  

συγγενείς και φίλους. 

Στη μνήμη της Αντιγόνης μας η οικογένεια παρακαλεί  

ευγενικά αντί για λουλούδια να  

γίνονται εισφορές προς τον Ιερό Ναό της Αγίας  

Αικατερίνης (St. Katherine’s Church Barnet, Friern Barnet 

Lane, Lοndon N20 0NL) μέσω του τραπεζικού  

λογαριασμού: “The Greek Orthodox Community of  

St. Katherine”. Aν όμως προτιμάτε διαφορετικά,  

μπορείτε να στείλετε λουλούδια μέχρι την Τρίτη 19 Μαΐου 

στα γραφεία του Demetriou& English, Funeral Directors 

131-133 Myddleton Road, Wοοd Green,  

London N22 8NG  Τel: 0208 889 9888. 27.05.1937 - 16.04.2020

   Στη  μνήμη της  αγαπημένης αδελφής  

Θα ανέβω στο λόφο 

της Παναγίας της Δαφνώντας 

και θα αγναντέψω  

προς την πεδιάδα της Νοτιάς, 

εκεί που οι πρόγονοί μας 

για αιώνες μόχθησαν. 

Προς την πλευρά της Αμμοχώστου 

θα κοιτάξω που είχες  γεννηθεί. 

Και θα φωνάξω μ΄αγωνία αναζητώντας σε 

«Αντιγόνη, μεγάλη μου αδελφή,  μ΄ακούς;» 

Το ξέρω δε θα λάβω απάντηση 

Αλλά, ευτυχώς, μπορώ  να φανταστώ 

τα φωτεινά σου μάτια που ιρίδιζαν 

το ροδαλό σου πρόσωπο 

μα προπαντός τα μακριά σου δάκτυλα 

τα τόσο ευγενικά σου χέρια! 

Και θα σου πω γέρνοντας  

στην απούσα αγκάλη σου: 

« Είμαι μικρό κορίτσι πάλι 

   έλα  και χάιδεψέ μου 

 σαν  τότε τα μαλλιά…». 

    ΝΑΣΑ  ΠΑΤΑΠΙΟΥ

† ΜΕΜΟRIAL 
Kyriacos Spyrou (Spyri) 

(from Vatili) 

On Friday 17th May 2019, God saw he was getting tired, and a cure was not to be.  

So he put his arms around him and whispered “come with me.”  

We miss you every second of every day. Beloved husband, amazing father,  

father in law, grandfather, brother, and friend.  

You left us with amazing memories. Your love is still our guide, and though we 

cannot see you, you’re always by our side.  

Legends never die.

† DEATH ANNOUNCEMENT - 40 DAY MEMORIAL

Athina Christodoulou died  

on Thursday 2.4.2020, at the age of 85. 

Sadly missed by her loving children Kostakis, 

Loukia, Mary and Andreas; grandchildren 

Christiana, Victoria, Stephanie, Tiffany, Lydia, 

Mario, Sofie, Nicolas, Olivia and Josephina. 

The family ask that you keep Athina in your 

prayers for her 40 day mnimosimo. 

We have set up a Just Giving page to honour 

something she would have wanted. 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/ 
athina-christodoulou

Athina Christodoulou 
 (from Livadia, Larnaca)

02.07.1934 – 02.04.2020

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Φέτος κλείνουμε 3 χρόνια χωρίς τον αγαπημένο 
μας συζύγο, πατέρα και παππού Κωνσταντίνο 
Παναγιώτου. 
Δυστυχώς λόγω της Πανδημίας του κορωνοϊού 
το μνημόσυνο δεν θα πραγματοποιηθεί. 
Παρ’όλα αυτά μέσω της αγγελίας αυτής τον  
φέρνουμε στην μνήμη μας όλοι και  
αναμένουμε τον επόμενο χρόνο με υγεία να 
τιμήσουμε την μνήμη του όπως του αρμόζει. 

Η σύζυγος Σκεύη, παιδιά: Παναγιώτης 
(Peter), Λοΐζος, Χριστίνα και Μιχάλης, 

εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια 
και λοιποί συγγενείς.

Κωνσταντίνος Παναγιώτου 
(Λεμεσό, κάτοικος Κιτίου)
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Συλλυπητήρια 

Ο Σύνδεσμος Αγχνιωτών εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 

στους οικείους του ιατρού Ζαχαρία Κώστα που απεβίωσε πρόσφατα. 

Η ΠAΡOIKIAKH εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους 

του ιατρού Ζαχαρία Κώστα που απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου.

Του Καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή 
Είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που γράφω 
αυτές τις γραμμές για ένα φίλο μου, τον Δρ 
Ζαχαρία Κώστα, που μας έφυγε  για πάντα 
σε ηλικία 95 ετών,την περ. Παρασκευή, 8 
Μαϊου 2020. 
Ο Ζαχαρίας Κώστα γεννήθηκε στην κατεχό-
μενη Κοντέα Αμμοχώστου στις 20 Φεβρουα-
ρίου 1925. Μετά από το Δημοτικό σχολείο 
του χωριού του συνέχισε τις σπουδές στην 

Αμερικανική Ακαδημία. 
Με την πρώτη του σύζυγο Ελένη Δημη-
τράκη Χατζηστηλλιά (από τα Λειβάδια Λάρ-
νακας), που πέθανε από εχινόκοκκο το 
1954, απέκτησε  δύο γιους, τον Κώστα και 
το Χρίστο 
Το 1956 παντρεύτηκε  με την Στασούλα 
Χαμπή Γερολέμου (Μηχανικού) από την 
Άχνα με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, 
την Άννα, τον Χαμπή και τη Γεωργία. 

Μαζί με τη σύζυγό του Στασούλλα ήρθαν 
στο Λονδίνο το 1956. Η Στασούλλα υπήρξε 
πραγματική ηρωίδα. Μια και ο Ζαχαρίας είχε 
τρομερή αγάπη για ιατρικές σπουδές, τον 
βοήθησε να σπουδάσει ιατρική στη Γαλλία 
και μετά στην Αγγλία και στην Ιρλανδία. 
Είχε ιατρείο στο Χάριγκεη και δούλευε μέχρι 
τα μεσάνυχτα. Βοηθούσε όσο μπορούσε 
τους ασθενείς του, Κυπρίους και άλλους με-
τανάστες. Πάντα χαμογελαστός, εγκάρδιος, 
ομιλητικός. Πολλές φορές ήταν που ο Ζαχα-
ρίας δεν έπαιρνε πληρωμή από αδύναμους 
συμπατριώτες μας.  
Είχα την χαρά να τον συναντήσω πάνω στο 
πλοίο όταν πηγαίναμε σε φοιτητική εκδρομή 
στην Κύπρο. Κι από τότε γίναμε φίλοι. Βα-
θυστόχαστος, ευγενικός, αγαπούσε το βι-
βλίο, διάβαζε πολύ. 
Η αγάπη του για μόρφωση τον οδήγησε να 
παρακολουθεί τάξεις Νεοελληνικών στο 
Νορθ Λάντον Κόλλιτζ σε ηλικία 65 ετών μαζί 
με νεαρούς φοιτητές των 17 και 18 ετώνΙ 
Έμαθε έξι γλώσσες, περιλ. της Τουρκικής. 
Αγαπούσε πολύ τη λογοτεχνία, έγραφε ποι-
ήματα. Έλαβε επίσης διπλώματα στα Νο-
μικά και στη Φιλοσοφία. 
Στα 75 του ήταν ανήμπορος να περπατήσει, 
να οδηγήσει και να φροντίσει χωρίς τη βοή-
θεια της συζύγου του Στασούλας, τον εαυτό 
του. Τον είχα συναντήσει πολλές φορές  στο 
δωμάτιο του που οι τοίχοι του ήταν καλυμμέ-
νοι με χιλιάδες βιβλία και μου έλεγε ότι εδώ 
περνούσε τις πιο πολλές ώρες του, μελετώ-
ντας και γράφοντας – σε αυτό που έγινε το 
πνευματικό του ερημητήριο.  
Ο Ζαχαρίας Κώστα υπήρξε   η πρoσωπo-
πoίηση oλόκληρης της Κυπριακής ιστoρίας 

και oλόκληρoυ τoυ λαoύ μας. Τιμώvτας τov 
άνθρωπο αυτό,  τιμoύμε τoυς πατεράδες, 
τoυς παππoύδες και όλoυς τoυς πρoγόvoυς 
μας. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τoυς 
αποδήμους και όσoυς τov γvώριζαv. Διακρι-
vόταv για τηv  καλoσύvη και τo αvώτερo 
ήθoς τoυ. Ήταv πάvτα δραστήριoς, χαμoγε-
λαστός, εγκάρδιος, γεμάτος σoφία και 
γνώση, πάvτα δεμέvoς με τις αγρoτικές πα-
ραδόσεις μέσα στις oπoίες γεvvήθηκε, αγω-
vίστηκε και ovειρoπoλoύσε. 
Ο αείμνηστος Ζαχαρίας διακριvόταv για τα 
ευγεvικά τoυ αισθήματα, τηv φιλoξεvία τoυ 
και τα αγvά πατριωτικά τoυ αισθήματα. Στo 
σπίτι τoυ, με την πολυαγαπημένη, ευγενέ-
στατη και καλοσυνάτη γυναίκα του, την Στα-
σούλλα, ήταv πάvτα γεμάτo από ξέvoυς, 
εγκάρδιo, φιλικό, αvoιχτόκαρδo, πoυ χώ-
ραγε όλo τov κόσμo. Υπήρξε τo πρότυπo 
και τo υπόδειγμα, τo σύμβoλo και η πρoσω-
πoπoίηση της ζεστής αvθρωπιάς και της κυ-
πριακής φιλoξεvίας μαζί με όλες τις αρετές 
τoυ τόπoυ μας – αρετές πoυ τις διoχέτευσε 
με εvθoυσιασμό, ζήλo και επιτυχία στα παι-
διά τoυ. 
Αργότερα, τα τελευταία χρόνια νοσηλευόταν 
σε οίκο ευγηρίας στο Γκόλντερς Γκρην του 
βορείου Λονδίνου. Τον επισκεπτόμασταν 
μαζί με τον αδελφό μου τον Κύπρο. Χαιρό-
ταν τόσο πολύ. Μας έλεγε ότι «Η μεγαλύ-
τερη τιμωρία είναι να είσαι στην μοναξιά». 
Αυτός διάβαζε πάρα πολύ.  
Με αυτά τα λίγα λόγια, σε αποχαιρετούμε 
αγαπητέ μας Γιατρέ, Ποιητή και Φιλόσοφε. 
Η Παροικία σε αποχαιρετά με ευγνωμοσύνη 
και είναι περήφανη για σένα. Το όνομά σου 
θα μείνει στην Αιωνιότητα. Καλό σου ταξίδι!

Ζαχαρίας Κώστα Ένας Ελάxιστος Φόρος Τιμής και Αγάπης

† DEATH ANNOUNCEMENT 

GREGORY GREGORIOU 

(London/Hemel Hempstead) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Γρηγόρης Γρηγορίου 
(από το Λoνδίνο/ Χέμελ Χάμπστεντ) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Γρηγόρη Γρηγορίου από κορωνοϊό,  

στις 20 Απριλίου 2020 ένας πιστός και στοργικός σύζυγος, υιός και αδελφός, θα θυμόμαστε τον  

Γρηγόρη για την καλοσύνη, την ευγένεια του αλλά και την αποφασιστικότητα του,  

την ανιδιοτελή αγάπη του που έδινε σε όλους μας. 

Αφήνει την αφοσιωμένη σύζυγό του Βαρβάρα Χαραλάμπους Γρηγορίου, τους γονείς του Μαρούλλα 

 και Κυριάκο (από Επτακώμη, Αμμόχωστο), αδελφή: Έλενα, αδέλφια: Γιώργο και Αντρέ, ανίψια,  

τα βαφτιστήρια του, συγγενείς και φίλους. 

Θα μας λείψει πολύ, εκτιμάτο από οικογένεια και φίλους, πάντοτε θα είναι στις καρδιές μας,  

έφυγε μα δεν θα ξεχαστεί. 

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 10:00μμ στην εκκλησία 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 στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

Όταν ξεπεραστεί η πανδημία και έρθουν όλα σε ομαλότητα θα οργανώσουμε μνημόσυνο όπου θα  

καλέσουμε τους συγγενείς και φίλους για να τιμήσουμε την μνήμη του, όπως του αρμόζει.19.04.1931 - 20.04.2020

We are deeply saddened to announce the death of our beloved GREGORY GREGORIOU who lost 
his fight with COVID-19 on 20 April 2020 aged just 47.   

A loving and loyal husband, son and brother, Greg will always be remembered for being a wonderfully 
kind, quiet, gentle and yet determined man, who gave unconditional love and selfless support to us all. 

He leaves behind his devoted wife Barbara Charalambous-Gregoriou,  
his parents Maroulla and Kyriakos (from Eptakomi, Famagusta), sister Elena, brothers George and 

Andre, nieces, nephews, god-children and many other family and friends.  

 Greatly missed by us all.  
                   Respected by his family and friends.  

   Ever eternal in our hearts.  
  Gone but never forgotten.

 

 The funeral will take place on Wednesday 3 June 2020 at 10.00am at St Mary’s Greek Orthodox 
Cathedral, Wood Green followed by a burial at New Southgate Cemetery.  Unfortunately, due to the 

current COVID-19 pandemic, the funeral will be for immediate family only. At a later date, when  
permitted, we will hold a memorial for Greg so that our extended family and friends  

can help us to celebrate his life and honour his memory. 
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