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Την απόσυρση του Νομοσχεδίου 
περί στήριξης των επιχειρήσεων 
και αυτοτελώς εργαζομένων, σύμ-
φωνα με το προσωρινό πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την λήψη μέτρων κρατικής ενί-
σχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία...          Σελ 6, 7 

Κύπρος:Κρατικές εγγυήσεις
Οι βουλευτές στη Βρετανία ενέ-
κριναν την περασμένη Δευτέρα 
νομοσχέδιο με το οποίο τερματί-
ζεται η ελεύθερη μετανάστευση 
των εργαζομένων από την ΕΕ σε 
μια ψηφοφορία που έφερε στο 
φως το θέμα των αλλοδαπών νο-
σηλευτών...           Σελ 5

Βρετανία: μετανάστευση 19 Μαΐου:Γενοκτονία Πoντίων

σελ   8

Κορωνοϊός Κόσμος: Αγώνας δρόμου για το εμβόλιο του κορωνοϊού (ΣΕΛ 9)

σελ 7  

Η 19η Μαΐου αποτελεί μια άκρως 
σημαντική επέτειο για ολόκληρο 
τον ελληνισμό, Ημέρα Μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου, όπως αυτή καθιε-
ρώθηκε το 1994 με ομόφωνη 
απόφαση της Βουλής των Ελλή-
νων...              Σελ 13

Κορωνοϊός Παροικία: Η Εθνική Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα δίπλα στην Παροικία του ΗΒ / Στόχος η εκμηδένιση του αριθμού των  θυμάτων (ΣΕΛ 4)

Κορωνοϊός Βρετανία : Είναι αμφίβολο εάν τα δημοτικά σχολεία θα επαναλειτουργήσουν στις αρχές Ιουνίου  (ΣEΛ 5)
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Aβέβαιο το αύριο

Κύπρος : Toυρισμός 
 Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η  
φιλοξενία εισερχόμενου τουρισμού 

Κύπρος : Toυρισμός 
 Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η  
φιλοξενία εισερχόμενου τουρισμού 

Ελλάδα: Προσφυγικό 

Διαδικτυακή συζήτηση 

για την επόμενη ημέρα 

στο προσφυγικό μετά 

την πανδημία

Ελλάδα: Προσφυγικό 

Διαδικτυακή συζήτηση 

για την επόμενη ημέρα 

στο προσφυγικό μετά 

την πανδημία

Aβέβαιο το αύριο
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Η Εθνική Ομοσπονδία βρίσκεται πάντα δίπλα 
στην Παροικία του ΗΒ για αντιμετώπιση της 

δύσκολης περιόδου του κορωνοϊού 

Στόχος η εκμηδένιση του αριθμού 
 των  θυμάτων

Η αγάπη, η συμπάθεια και οι  

σκέψεις  όλων των μελών της 

Εθνικής Ομοσπονδίας, είναι με 

κάθε συμπατριώτη μας και κάθε 

οικογένεια  που έχει υποστεί την 

απώλεια αγαπημένου της προ-

σώπου αυτήν την  απίστευτα 

δύσκολη περίοδο για την  ομο-

γένεια μας, το Ηνωμένο Βασί-

λειο και το παγκόσμιο, του κο-

ρωνοϊού. Παρά τις μεγάλες 

προκλήσεις που αντιμετωπί-

ζουμε, η παρούσα  κρίση έχει 

αναδείξει  πολλές από τις καλύ-

τερες πτυχές της κοινωνίας, 

,όπως η βοήθεια και η αλληλεγ-

γύη προς το συνάνθρωπο μας, 

ο  βαθύτατος σεβασμός  προς 

τους εργαζόμενους στον τομέα 

της υγείας που βρίσκονται στην 

πρώτη γραμμή ενάντια σ ’αυτόν 

τον αόρατο εχθρό, την αστυνο-

μία και όσους από εσάς ήδη εί-

στε εθελοντές μέσω της ΝΕΠΟ-

ΜΑΚ ΗΒ, βοηθάτε το NHS, τις 

τοπικές αρχές και άλλους βασι-

κούς εργαζόμενους στις υπερα-

γορές, τα φαρμακεία, τους ερ-

γαζόμενους στις συγκοινωνίες 

και άλλους που έχουν προχω-

ρήσει πάνω και πέρα για να κά-

νουν μια θετική συνεισφορά σε 

τόσο δύσκολους  καιρούς. 

Σε αυτή την καθοριστική πε-

ρίοδο, η προτεραιότητα μας συ-

νεχίζει να  είναι η υποστήριξη 

των ηλικιωμένων, των ευάλω-

των ατόμων και των ατόμων 

που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 

στη διασπορά μας. Με την πολύ 

γενναιόδωρη υποστήριξη του 

Ιωάννη Χριστοδούλου και του 

Ιδρύματος Γιάννη Χριστοδού-

λου, η Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, 

είχε τη δυνατότητα να διανέμει   

δωρεάν πακέτα κυπριακών τρο-

φίμων,  σε όσα μέλη της ομογέ-

νειας μας  είχαν ανάγκη και επι-

κοινώνησαν μαζί μας. Τα 

πακέτα τροφίμων περιέχουν 

παραδοσιακά κυπριακά τρό-

φιμα και προετοιμάζονται και 

παραδίδονται από το Marathon 

Foods. 

Έχοντας παραδώσει  περισσό-

τερα από 600 πακέτα σε όσους 

είχαν ανάγκη τον τελευταίο 

μήνα, αυτή η ευγενής πρωτο-

βουλία θα ολοκληρωθεί την Πα-

ρασκευή 22 Μαΐου στις 5 μ.μ. 

Για άλλη μια φορά, εκφράζουμε 

την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη 

στον John, και στο Ίδρυμά του, 

για την υποστήριξή τους. Ο κ. 

Χριστοδούλου επεσήμανε πως 

«Ήταν προνόμιο να βοηθή-

σουμε όσους έχουν ανάγκη 

στην ομογένεια μας αυτή τη δύ-

σκολη στιγμή. Είναι σημαντικό 

να αξιοποιήσουμε αυτές τις δύ-

σκολες στιγμές, ως μάθημα 

ζωής. Αυτό θα διαμορφώσει τη 

μελλοντική μορφή της κοινωνία 

μας. Οι δύσκολες στιγμές δεν 

διαρκούν, αλλά οι αγωνιστές θα 

αντέξουν και θα βγούν νικητές  

ενάντια σ’ αυτό τον αόρατο 

εχθρό. " 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε 

μαζί μας έως τις 5 μ.μ. την Πα-

ρασκευή 22 Μαΐου εάν εσείς ή 

οποιοσδήποτε γνωρίζετε, χρει-

άζεται  ένα δωρεάν πακέτο τρο-

φίμων. Μπορείτε να μας καλέ-

σετε στο 020 8445 9999 ή 

07956849094 να μας στείλετε 

email στο enquiries@cypriot-

federation.org.uk για να συζη-

τήσουμε την  περίπτωσή σας. 

Παρόλο που ολοκληρώνεται 

αυτή η πρωτοβουλία, θα συνε-

χίσουμε να προσφέρουμε μέσω 

των εθελοντών της νεολαίας 

μας (NEΠOMAK ΗΒ), να προ-

σφέρουμε τις υπηρεσίες μας 

στην ομογένεια,    να κάνουμε 

τις βασικές αγορές σας ή να πα-

ραλάβουμε τα φάρμακα σας 

από τα φαρμακεία είτε είστε ηλι-

κιωμένος ή ανήκετε στις ευάλω-

τες ομάδες της ομογένειας μας. 

Ως Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-

δία, είμαστε πάντοτε στο 

πλευρό της ομογένειας μας 

αυτή τη δύσκολη στιγμή. Βρι-

σκόμαστε σε καλό δρόμο  Θα  

ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και 

τα εμπόδια,  μαζί και με τη βοή-

θεια και συμπαράσταση σας,   

θα εργαζόμαστε για να πετύ-

χουμε μια καλύτερη ζωή στη 

χώρα που ζούμε. 

Για τη δική σας ασφάλεια, της 

οικογένειας και όλων μας να 

προσέχετε την υγεία σας, Πλέ-

νετε τα χέρια. Μένετε σπίτι.  

Κρατείτε τις αποστάσεις και 

ακολουθείτε τις οδηγίες των αρ-

χών. 

 

Εκ μέρους της Γραμματείας 
της Εθνικής 
 Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Η.Β. 
 
Χρίστος Καραολής  
Πρόεδρος

Καθώς οι νεκροί στην Βρετανία  
μειώνονται λόγω της εφαρμο-
γής του lockdown μειώνονται 
και οι νεκροί στην παροικία μας. 
Μόλις 3 συμπατριώτες μας απε-
βίωσαν και αυτή την εβδομάδα. 
O αριθμός δείχνει σταθερότητα 
καθώς και την προηγούμενη 
εβδομάδα είχαμε χάσει μόλις 3 
συμπατριώτες μας λόγω της 
πανδημίας. 
Kατόπιν από έρευνα που έκανε 
η εφημερίδα μας, Παροικιακή 
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, 
μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου 
2020, αφού ήρθαμε σε επαφή 
με τοπικά νοσοκομεία, εκκλη-
σίες, τουρκοκυπριακά μέσα ενη-
μέρωσης, με διευθυντές γρα-
φείων κηδειών και από αγγελίες 
θανάτου που δημοσιεύθηκαν 
στην εφημερίδα μας, ότι περί-
που 310 Eλληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό στην Βρετανία, 
πολλοί έχουν μολυνθεί και αρ-
κετοί βρίσκονται στο νοσοκο-
μείο.   
Αυτή την εβδομάδα στο Λον-
δίνο, δεν απεβίωσε κανένας Κύ-
πριος λόγω της πανδημίας, ενώ 
εκτός Λονδίνου, τρεις συμπα-
τριώτες μας έχασαν τη ζωή 
τους. Δύο Ελληνοκύπριοι ένας 
στο Μάντσεστερ, και ένας στο 
Μίντλεσμπρο και ένας Τουρκο-
κύπριος στο Νορθάμπτον. 
Οι συνολικοί θάνατοι περιλαμ-
βάνουν τώρα 180 Ελληνοκύ-
πριους του Ηνωμένου Βασι-
λείου, 95 Τουρκοκύπριους του 
Ηνωμένου Βασιλείου και έναν  
Μαρωνίτη, όλοι από το Λονδίνο. 
Συμπεριλαμβάνονται στο Ηνω-
μένο Βασίλειο Ελληνοκύπριοι 
είναι τρία παντρεμένα ζευγάρια 

και δύο αδέλφια. Συνολικά 273 
Κύπριοι θάνατοι στο έχουν κα-
ταγραφεί στο Λονδίνο. 
Έξω από το Λονδίνο, υπήρχαν 
εννέα Ελληνοκύπριοι του και 
ένας Τουρκοκύπριος από το 
Μπέρμιγχαμ, τρεις Ελληνοκύ-
πριοι από το Weston-super-
Mare, οι οποίοι ήταν όλοι από 
την ίδια οικογένεια, ένας από το 
Ντέρμπι, ένας από το Lowes-
toft, ένας από το Cambridge, 
ένας από Τσέλτεναμ, τρεις Ελ-
ληνοκύπριοι και ένας Βρετανός 
Μαρωνίτης από το Λίβερπουλ, 
ένας Ελληνοκύπριος Βρετανός 
από το Λούτον, ένας από το Σά-
ουθεντ, ένας από τη Γλασκόβη, 
ένας από το Νιούπορτ, ένας 
από το Λιντς, ένας από τον Χέ-
μελ Χάμπσταντ, ένας από τον 
Μάστερ ένας από το Μί-
ντλσμπορο, ένας από το Mar-
gate και ένα από το Wakefield. 
Τέσσερις Τουρκοκύπριοι, ένας 
από τους Colchester, Maid-
stone, Northampton και Suffolk, 
πέθανε επίσης, αυξάνοντας τον 
συνολικό αριθμό των θανάτων  
των Κύπριων θανάτων εκτός 
Λονδίνου σε 35. 
Η κυπριακή κοινότητα αντιπρο-
σωπεύει τώρα σχεδόν το 4,5% 
όλων των θανάτων που σχετί-
ζονται με το Covid-19 στην 
πρωτεύουσα. Μειώσαμε 2,5% 
από 7% σε τέσσερις εβδομά-
δες. Κινούμαστε προς τη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά υπάρχει 
ακόμη πολύς δρόμος. 
Φαίνεται ότι οι περισσότεροι θά-
νατοι ήταν αποτέλεσμα επαφής 
πριν από το lοckdown σε εκδη-
λώσεις που πιθανόν να να πα-
ρευρέθηκαν τα θύματα ή μέλη 
της οικογένειας τους. 

Αφού ακολουθήσαμε όλοι τις 
κυβερνητικές συμβουλές για την 
απομόνωση και την κοινωνική 
αποστασιοποίηση, αυτό οδή-
γησε σε μεγάλη πτώση των θα-
νάτων. 
Παρ’ όλα αυτά δεν εφησυχαζό-
μαστε. Στόχος μας είναι ο μη-
δενισμός των θυμάτων.  
Ο εχθρός είναι ακόμη εκεί έξω 
και όσο και να έχουν μειωθεί τα 
νούμερα, δεν είναι δύσκολο να 
ξαναεπανέλθουμε πίσω στα 
τραγικά νούμερα που είχαμε λί-
γες εβδομάδες πριν και να θρη-
νούμε και πάλι δικούς μας αν-
θρώπους. Παρά την χαλάρωση 
των μέτρων θα πρέπει να προ-
σέχουμε ακόμη περισσότερο τις 
μετακινήσεις μας, καθώς οι ανε-
ξέλικτες μετακινήσεις χωρίς 
προστασία θα φανούν κατα-
στροφικές. Υπομονή και δύ-
ναμη! 
Η Κύπρος, με πληθυσμό ενός 
εκατομμυρίου, έχει καταγράψει 
21 θανάτους. 17 Ελληνοκύπρι-
ους και τέσσερις Τουρκοκύπρι-
ους. 
Οι παγκόσμιες περιπτώσεις κο-
ρωνοϊού πλησιάζουν μόλις 
πάνω από 5 εκατομμύρια, 1,9 
εκατομμύρια έχουν ανακάμψει 
και ο αριθμός των θανάτων 
πλησιάζει 325.000. 
Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερους 
από 92.258 θανάτους και το 
Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 
35.341. 21 άνθρωποι έχουν πε-
θάνει στην Κύπρο και 166 στην 
Ελλάδα. Στην Ιταλία, 32.169 
έχασαν τη ζωή τους από τον ιό 
και στην Ισπανία 27.778. Η Κίνα 
κατέγραψε 4.634 θανάτους, τη 
Γαλλία 28.022 και την Τουρκία 
4.199.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλά πρωτοσέλιδα της Τετάρτης έγειρουν το 
ερώτημα εάν τελικά θα γίνει αποδεκτή η πρόταση 
της κυβέρνησης να επαναλειτουργήσουν ορισμένα 
δημοτικά σχολεία στην Αγγλία την 1η Ιουνίου.  

Οι Times (20/05) επισημαίνουν ότι αυτή η ημε-
ρομηνία έχει "αμφισβητηθεί" από έναν ανώτερο 
επιστημονικό σύμβουλο, ο οποίος έχει δηλώσει 
ότι το σύστημα εντοπισμού και ανίχνευσης για τον 
κορωνοϊό πρέπει πρώτα να είναι σε ισχύ. 

Μια διευκρίνιση της Ντάουνινγκ Στριτ  ότι -«πρό-
κειται για τα πρώτα σχολεία που πρέπει να ανοί-
ξουν»- επιτρέπει στους Times να υποθέσουν ότι 
η κυβέρνηση έχει αμβλύνει την αρχική της θέση 
λόγω των αντιδράσεων που έχουν προκληθεί και 
“έχουν πάρει διαστάσεις εξέγεσης”.  

Με αυτή την εκτίμηση συμφωνεί και ο Guardian  
που επισημαίνει ότι 1.500 δημοτικά σχολεία στην 
Αγγλία θα παραμείνουν κλειστά ενώ τουλάχιστον 
18 δημοτικά συμβούλια αρνούνται να εφαρμόσουν 
το σχέδιο της κυβέρνησης.   

Η κυβέρνηση από την πλευρά της έχει δηλώσει 
πως δεν θα υποστούν συνέπειες όσα σχολεία αρ-
νηθούν να ανοίξουν ξανά, φοβούμενα τις συνέπειες 
της πανδημίας.        

Έτσι, μετά την διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν 
κυρώσεις, θεωρείται πολύ πιθανό πως η λίστα των 
σχολείων που θα παραμέινουν κλειστά θα μεγα-
λώσει αρκετά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Παιδείας, Γκάβιν 
Ουίλιαμσον, συνάντησε τους ηγέτες των συνδικά-

των, οι οποίοι του εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 
πως το σχέδιο θα μπορούσε να θέσει το προσω-
πικό σε κίνδυνο και να συμβάλει στην εξάπλωση 
του κορωνοϊού. 

Η Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε πως στόχος της 
είναι να εργαστεί “με συμβουλευτικό τρόπο” αντί 
να επιβάλει κυρώσεις σε σχολεία ή συμβούλια που 
αρνούνται τις κυβερνητικές εξαγγελίες. 

Στο προσκήνιο οι καλοκαιρινές διακοπές    
Οι Times (19/05) και η Daily Telegraph εκφρά-

ζουν την ελπίδα ότι τελικά οι Βρετανοί θα μπορέ-
σουν να “ξεφύγουν” και να κάνουν καλοκαιρινές  
διακοπές. 

Και οι δύο εφημερίδες έχουν δηλώσεις  από τον 
υπουργό Μεταφορών, Γκραντ Σαπς , ότι τα «σχέ-
δια καραντίνας» ίσως χαλαρώσουν στο μέλλον για 
χώρες με χαμηλό κίνδυνο κορωνοϊού - 
δημιουργώντας αυτό που αποκάλεσε "αε-
ρογέφυρες" με-
ταξύ των χωρών 
μέχρι τα τέλη 
Ιουνίου.  

Την προπερα-
σμένη Κυριακή 
(10/05) ο πρω-
θυπουργός της 
χώρας Μπόρις 
Τζόνσον είπε ότι 
η κυβέρνηση 
σχεδιάζει να επι-

βάλει 14ήμερη καραντίνα για τους ταξιδιώτες από 
το εξωτερικό για να αποφύγει ένα δεύτερο κύμα 
της πανδημίας προκαλώντας την οργή των αερο-
πορικών εταιρειών που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν 
και πάλι τις πτήσεις μέσα στους επόμενους μήνες. 

Η Daily Telegraph σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
προοπτικές για συμφωνίες με την Ισπανία, τη Γαλ-
λία, την Ιταλία και τη Γερμανία. 

Οι Times και η Metro (19/05) είναι δύο από τα 
φύλλα που δείχνουν δύο γυναίκες να τρώνε σε 
ένα καφέ στο Μιλάνο που μοιάζει να έχει επιστρέ-
ψει στην κανονικότητα – μολονότι και οι δύο φο-
ρούν μπλε προστατευτικά γάντια. 

Σε άρθρο για το φετινό καλοκαίρι και τον τουρι-
σμό στην Ευρώπη, η βρετανική Guardian (18/05) 
τονίζει πως η Ελλάδα ελπίζει «να κεφαλαιοποιήσει 

την διαχείριση της κρίσης 
του κορωνοϊού ανοίγοντας 

τα σύνορά της τον Ιούλιο». 
Την ώρα που η Βρετανία προετοιμάζεται για νέες 

κρατήσεις εντός των συνόρων, άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες προχωρούν σε κινήσεις ώστε να διασώσουν 
τον τουρισμό, που αντιπροσωπεύει το 10% του 
ΑΕΠ τους, σημειώνει το δημοσίευμα της Guardian.  

Την πιθανότητα να πραγματοποιούν οι τουρίστες 
από τη τη Βρετανία διακοπές στην Ελλάδα από 
τον Ιούνιο χωρίς καραντίνα ανέφερε δημοσίευμα 
της Daily Express (15/05). 

Το άρθρο επισημαίνει την προσπάθεια της ελ-
ληνικής κυβέρνησης να χαλαρώσει τους περιορι-
σμούς και να αναζωογονήσει τον τουριστικό κλάδο. 
Το σχέδιο επανέναρξης λειτουργίας των τουριστι-
κών προορισμών και η άφιξη τουριστών από κράτη 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Βρετανίας, 
αναμένεται να εφαρμοσθεί από την 1η Ιουνίου. 

Τέλος  την ελεύθερη είσοδο στο Ηνωμένο Βασί-
λειο όσων ταξιδεύουν από την Ελλάδα όταν και η 
ελληνική κυβέρνηση επιτρέψει κάποια στιγμή την 
ελεύθερη είσοδο αφίξεων από το Ηνωμένο Βασί-
λειο, πρότεινε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θε-
οχάρης μιλώντας στο BBC (18/05).  

Συγκρατημένη αισιοδοξία για το εμβόλιο   
Πολλές από τις εφημερίδες  της Δευτέρας επι-

κεντρώνονται τις προσπάθειες της κυβέρνησης το 
Ηνωμένο Βασίλειο να βρει ένα εμβόλιο για τον 
Covid-19.

Είναι αμφίβολο εάν τα δημοτικά σχολεία θα επαναλειτουργήσουν στις αρχές Ιουνίου  

Μετανάστευση Μείωση δασμών - 2021 Ανεργία

Οι βουλευτές στη Βρετανία 
ενέκριναν την περασμένη 
Δευτέρα νομοσχέδιο με το 
οποίο τερματίζεται η ελεύ-
θερη μετανάστευση των 
εργαζομένων από την ΕΕ, 
σε μια ψηφοφορία που 
έφερε στο φως το θέμα 
των αλλοδαπών νοσηλευ-
τών και γιατρών εν μέσω 
πανδημίας κορωνοϊού. 
Το νομοσχέδιο καταργεί 
από το 2021 τα ειδικά δι-
καιώματα μετανάστευσης 
που είχαν οι πολίτες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΕ, Ισλανδία, 
Νορβηγία και Λίχτενσταϊν) 
και της Ελβετίας. 
Ωστόσο δεν εξηγεί με λε-
πτομέρειες τα νέα κριτήρια 
βάσει των οποίων θα επι-
τρέπεται ή όχι η μετανά-

στευση εργαζομένων. Ο 
Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον έχει ήδη 
παρουσιάσει το προσχέ-
διο ενός συστήματος με 
βαθμούς, το οποίο θα ευ-
νοεί τους υποψήφιους που 
ασκούν κάποιο ιδιαίτερα 
εξειδικευμένο επάγγελμα. 
Η μετανάστευση από τις 
πιο φτωχές χώρες της ΕΕ 
ήταν ένα από τα σημαντι-
κότερα ζητήματα της εκ-
στρατείας για το δημοψή-
φισμα του 2016 για το 
Brexit. 
Η υπουργός Εσωτερικών 
Πρίτι Πατέλ υποσχέθηκε 
την ίδια μέρα ένα «πιο αυ-
στηρό, πιο δίκαιο και πιο 
απλό» σύστημα, το οποίο 
«θα παίξει ζωτικής σημα-
σίας ρόλο» κατά της παν-

δημίας του κορωνοϊού. 
Από την πλευρά του οι Ερ-
γατικοί δια στόματος του 
Νικ Τόμας- Σίμοντς απά-
ντησαν ότι το νομοσχέδιο 
«απειλεί το NHS την ώρα 
που το έχουμε ανάγκη πε-
ρισσότερο από ποτέ». 
Προκειμένου κάποιος να 
μεταναστεύσει στη Βρετα-
νία θα πρέπει να έχει ετή-
σιο μισθό τουλάχιστον 
25.600 λίρες (28.600 
ευρώ), δηλαδή λιγότερο 
από τον μέσο μισθό στη 
Βρετανία, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο από όσα κερδί-
ζουν οι εργαζόμενοι στον 
τομέα τη υγείας. 
Λίγο περισσότερο από το 
13% των εργαζόμενων 
στο NHS είναι αλλοδαποί 
και το 5,5% πολίτες ΕΕ. 
Η Πατέλ υπογράμμισε ότι 
η βρετανική κυβέρνηση 
έχει θέσει σε εφαρμογή μια 
επιταχυμένη διαδικασία 
παροχής βίζας για τους 
γιατρούς, τους νοσηλευτές 
και άλλους εργαζόμενους 
στον τομέα της υγείας. 
Επίσης δεσμεύθηκε ότι θα 
παραταθεί αυτόματα για 
ένα χρόνο η βίζα των 
επαγγελματιών αυτών .

Τέλος στην ελεύθερη μετανάστευση από την Ε.Ε. Σαρωτικές περικοπές δασμών 

Το σχέδιο του για σαρωτική μεί-
ωση δασμών στις εισαγωγές 
μετά την ολοκλήρωση της μετα-
βατικής περιόδου που ακολου-
θεί το Brexit, την 1η Ιανουαρίου 
2021, ανακοίνωσε το Ηνωμένο 
Βασίλειο, διατηρώντας πάντως 
την δασμολογική προστασία σε 
κλάδους όπως η αυτοκινητοβιο-
μηχανία και η γεωργία - κτηνο-
τροφία, σε ό,τι αφορά το παγκό-
σμιο εμπόριο. Είδη όπως τα 
πλυντήρια πιάτων, τα ψυγεία 
και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα 
θα εισάγονται στη Βρετανία χω-
ρίς δασμούς από τον Ιανουάριο 
του 2021, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του υπουργείου Διε-
θνούς Εμπορίου της χώρας, 
ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο, θα 
καταργηθούν δασμοί συνολικού 
ύψους 30 δισ. λιρών (36,6 δισ. 
δολ.) οι οποίοι επιβαρύνουν την 
εφοδιαστική αλυσίδα του Η.Β. 

Το λεγόμενο σύστημα του "πα-
γκόσμιου δασμού" της Βρετα-
νίας αποτελεί στοιχείο - κλειδί 
της οικονομικής πολιτικής του 
Λονδίνου κατά την αποκοπή του 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς αντικαθιστά τις κοινές ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο 
των δασμών, από τις οποίες δε-
σμεύεται μέχρι σήμερα το Η.Β. 
και καλύπτει όλο το εμπόριο της 
χώρας. «Ο νέος Παγκόσμιος 
Δασμός (+13%)  θα ευνοήσει 
τους Βρετανούς καταναλωτές 
και τα νοικοκυριά μειώνοντας τη 
γραφειοκρατία και το κόστος χι-
λιάδων προϊόντων της καθημε-
ρινότητας», ανέφερε η υπουρ-
γός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ 
Τρας. Οι δασμοί θα περικοπούν 
και σε προϊόντα που συνδέονται 
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας (ΑΠΕ), 

Μεγαλύτερη μηνιαία αύξησή 
 ανεργίας από το 1996 

Ο αριθμός των ανθρώπων που υπέβαλαν αίτηση 
για να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας στη Βρε-
τανία σημείωσε τον Απρίλιο, τον πρώτο μήνα στη 
διάρκεια του οποίου ίσχυε το lockdown, τη μεγα-
λύτερη μηνιαία αύξησή του από το 1996, σύμ-
φωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν. 
Οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 856.500, ποσοστό 
69% σε σχέση με τον Μάρτιο – τη μεγαλύτερη 
μηνιαία αύξηση που έχει καταγραφεί-- για να φτά-
σουν τις 2.097.000, ανακοίνωσε η Εθνική Στατι-
στική Υπηρεσία. 
Η αύξηση θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν η βρε-
τανική κυβέρνηση δεν είχε ανακοινώσει ένα πρό-
γραμμα επιδότησης κατά 80% των μισθών των 
εργαζομένων. «Αν και καλύπτουν μόνο τις πρώτες 
εβδομάδες των περιορισμών, τα στοιχεία μας δεί-
χνουν ότι η covid-19 έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην αγορά εργασίας», δήλωσε ο Τζόναθαν 
Άθοου της Εθνική Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS). 
Το ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να φτάσει το 10% 
την περίοδο Απριλίου- Ιουνίου, σύμφωνα με προ-
βλέψεις, παρότι εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακο-
λουθούν να προστατεύονται από το πρόγραμμα 
της κυβέρνησης.
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Αφήνουν αβοήθητη την κυπριακή οικονομία 
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΣΥΡΑΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΗΣΕΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Είναι έτοιμοι για συνεργασία με την ε/κ πλευρά 
για την επαναλειτουργία των οδοφραγμάτων, δή-
λωσε ο «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ προσθέ-
τοντας ότι προς αυτή την κατεύθυνση ανέθεσε 
καθήκοντα στον «υπουργό υγείας», Αλί Πιλλί να 
προβεί στις ενέργειες ώστε να συζητήσει το θέμα 
«με την απέναντι πλευρά» και τα οδοφράγματα 
να ανοίξουν το συντομότερο δυνατό. 
 Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σύμφωνα 
με ανακοίνωση της «πρωθυπουργίας», ο κ. Τατάρ 
ανέφερε στην δήλωσή του ότι αυξάνεται το εν-
διαφέρον των ΜΜΕ για το πότε και πώς θα ανοί-
ξουν τα οδοφράγματα τώρα που μπήκαμε στην 
περίοδο της ομαλοποίησης, λέγοντας ότι στα οδο-
φράγματα συνεχίσουν οι ρυθμίσεις του «τμήματος 
αλλοδαπών και μετανάστευσης», του «τελω-
νείου» και για την ασφάλεια. 

 Ο λόγος που οι διελεύσεις σταμάτησαν, πρό-
σθεσε, ήταν ακριβώς η πανδημία και γι’ αυτό το 
λόγο «για την επαναλειτουργία των οδοφραγμά-
των η μπάλα είναι στους επιδημιολόγους μας. Σ’ 
εμάς τα κρούσματα είναι μηδενικά αλλά επειδή ο 
κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζουν και τα 
μέτρα. Στην ε/κ πλευρά ενώ τα κρούσματα τις τε-
λευταίες μέρες έπεσαν στο ένα, αλλά κι εκεί συ-
νεχίζονται τα μέτρα». 
Ο κ. Τατάρ είπε ότι πρώτα το δικό τους «υπουρ-
γείο υγείας» θα κάνει τις απαραίτητες επαφές και 
μετά ως «κυβέρνηση» είναι έτοιμοι, με την 
έγκριση του «υπουργείου», να προχωρήσουν στο 
θέμα της επαναλειτουργίας των οδοφραγμάτων. 
Χαρακτήρισε θετικές τις δηλώσεις από την ε/κ 
πλευρά – όπως είπε – να μοιραστούν τα στοιχεία 
εκατέρωθεν ώστε να γίνουν αξιολογήσεις με τον 

Ερσίν Τατάρ να προσθέτει ότι  ως «κυβέρνηση» 
είναι έτοιμοι να  προχωρήσουν άμεσα και από 
κοινού τα δύο υπουργεία υγείας – ατά την έκ-
φρασή του – να εργαστούν πάνω στο θέμα των 
διελεύσεων προς την «νότια» Κύπρου και από 
την «νότια» Κύπρο προς το «βορρά». 
Για το σκοπό αυτό, είπε, ανέθεσε καθήκοντα στον 
«υπουργό υγείας», Αλί Πιλλί, ο οποίος καταγρά-
φοντας τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής για τα 
οδοφράγματα «του ζήτησα να προβεί σε ενέρ-
γειες για να «γίνουν επαφές με την απέναντι 
πλευρά για το άνοιγμα (των οδοφραγμάτων) το 
συντομότερο δυνατό. Εύχομαι ότι θα επιδειχθεί 
η απαραίτητη συνεργασία σε ένα θέμα που εν-
διαφέρει στενά και τις δύο πλευρές, προτεραι-
ότητα θα παραμείνει η υγεία και τα οδοφράγματα 
θα ανοίξουν το συντομότερο δυνατό». 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Σε μια επίδειξη αυταρχισμού, αλαζονείας και ετσι-
θελισμού, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
απέσυρε από τη Βουλή νομοσχέδιο για ενίσχυση 
της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και των αυτοτελώς εργαζόμενων προχώρησε την 
Τρίτη η κυβέρνηση, λίγα μόνο εικοσιτετράωρα 
πριν τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας 
της Βουλής. 
Μάλιστα ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, επιβεβαίωσε εμμέσως πλην σαφώς ότι 
το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση δεν επε-
δίωξε συναίνεση με τα κόμματα, αλλά δέχθηκε 
μόνο κάποιες αλλαγές σε μια προσπάθεια να βρει 
«την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η οποία χρει-
αζόταν για να στηριχθεί το νομοσχέδιο». 
Επίσης, επιχείρησε να επιρρίψει ευθύνες στα 
κόμματα αναφέροντας ότι οι τροπολογίες οι 
οποίες προωθούνται «είτε αλλοιώνουν τη φιλο-
σοφία του σχεδίου είτε βρίσκονται καθαρά εκτός 
του ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης». 
Οι χειρισμοί της κυβέρνησης προκάλεσαν για 
άλλη μια φορά θύελλα αντιδράσεων από το σύ-
νολο των κομμάτων, πλην του κυβερνώντος 
ΔΗΣΥ. 
Το ΑΚΕΛ αντέδρασε άμεσα με δήλωση αρχικά 
του Εκπροσώπου Τύπου και βουλευτή του Κόμμα-
τος Στέφανου Στεφάνου καταγγέλλοντας ότι αποτελεί 
«έκφραση αυταρχισμού και ετσιθελισμού η κυβέρ-
νηση να θεωρεί ότι όλοι είναι λάθος και ότι μόνο 
αυτή είναι σωστή». Επεσήμανε επίσης ότι «είναι 
οξύμωρο οι θιασώτες της “κυβερνώσας βουλής” να 
κατηγορούν τα κόμματα γιατί αξιοποιούν τα δικαιώ-
ματα που τους παρέχει η κοινοβουλευτική διαδικα-
σία», για κατάθεση τροπολογιών. 
Υπέδειξε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε ολοκληρω-
μένη πρόταση με συνδυασμό εργαλείων για στήριξη 
και δανειοδότηση της οικονομίας με πρωταγωνιστή 
το κράτος, ωστόσο η κυβέρνηση ποτέ δεν ήθελε να 
ακούσει κουβέντα. «Έμεινε από την αρχή προσκολ-
λημένη στο δανεισμό μέσω των τραπεζών δείχνο-
ντας μάλιστα αλλεργία στον έλεγχο και τη διαφά-
νεια», τόνισε. 
Μετά από κυβερνητικές τοποθετήσεις το ΑΚΕΛ επα-
νήλθε στο θέμα με δήλωση του Γ. Γ. της Κ.Ε. του 
Κόμματος Άντρου Κυπριανού.  
«Θέλω να εκφράσω ειλικρινά τη λύπη μου, είπε,  

γιατί η κυβέρνηση έχει χάσει την ψυχραιμία της και 
επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης με τρόπο, 
κατά την άποψη μου, προκλητικό, αποδίδοντας μά-
λιστα υστερόβουλες σκέψεις. Θέλω να τους υπεν-
θυμίσω τι έλεγαν όταν ήταν στην αντιπολίτευση, κάτι 
που θα πρέπει να το σέβονται δύο φορές σήμερα 
που βρίσκονται στην εξουσία. 
Έλεγαν λοιπόν: «ο κ. Δημήτρης Χριστόφιας, πρώην 
ΓΓ του ΑΚΕΛ, πρέπει να κατανοήσει ότι σε ένα δη-
μοκρατικό πολίτευμα, σε μια χώρα που βρίσκεται 
εντός της ΕΕ, δεν μπορεί να λειτουργεί όπως η Κε-
ντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, όπου αποφασίζει η 
Γραμματεία και προσυπογράφει και χειροκροτεί η 
Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Ο ναός της Δημο-

κρατίας, ο θεσμός της Βουλής έχει κάθε δικαίωμα 
και υποχρέωση να εξασκεί τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο κι έχει και το δικαίωμα και να εγκρίνει και να 
απορρίπτει αλλά και να τροποποιεί». 
Αυτή την άποψη λοιπόν, που διατύπωναν όταν ήταν 
στην αντιπολίτευση, είναι υποχρέωση τους –επα-
ναλαμβάνω- να τη σέβονται διπλά σήμερα, που βρί-
σκονται στην εξουσία. Βέβαια, θέλω να υπενθυμίσω 
ότι ο ΔΗΣΥ ουδέποτε τα όσα έλεγε όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση εφάρμοζε όταν ήταν στην εξουσία». 
Από την πλευρά της η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου του 
ΔΗΚΟ ανέφερε ότι «η άρνηση της κυβέρνησης του 
ΔΗΣΥ να αποδεχτεί αυτονόητες διαδικασίες διαφά-
νειας και ελέγχου αποδεικνύει την αλαζονεία της 
εξουσίας που διακατέχει τους κυβερνώντες».  
 Η ΕΔΕΚ εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπήρξε 
καμία απολύτως διαβούλευση παρά μόνο προ-

σπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης για εξασφά-
λιση της απαιτούμενης πλειοψηφίας. Επιπρό-
σθετα η Αλληλεγγύη κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση 
ενήργησε «εκδικητικά και με πρωτοφανή αυταρ-
χισμό», ενώ η Συμμαχία ανέφερε ότι προκύπτουν 
πολλά ερωτηματικά. Επίσης οι Οικολόγοι επεσή-
μαναν ότι μετά από δύο μήνες καθυστέρησης και 
αφού δεν πέρασε το σκανδαλώδες σχέδιο για 
πάρτι ημέτερων, η κυβέρνηση αφήνει αβοήθητη 
την οικονομία. 
Αντίθετα, ο Χάρης Γεωργιάδης του ΔΗΣΥ -ακο-
λουθώντας την ίδια γραμμή με τον Υπουργό Οι-
κονομικών- κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης για «πολυάριθμες και αλλεπάλληλες 

τροποποιήσεις που τείνουν να καταστήσουν το 
μέτρο ανεφάρμοστο και αντισυνταγματικό». 
Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρί-
δης, δήλωσε ότι την επόμενη βδομάδα θα ανα-
κοινωθούν «πολιτικές και μέτρα σ’ ένα ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο, προς στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, των θέσεων εργασίας και της ευ-
ρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας». Απέφυγε 
ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. 
ΤΟ ΚΕΒΕ ΒΛΕΠΕΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ 
Σιγοντάρει τις θέσεις της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομη-
χανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) για την απόσυρση 
του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις, κα-
ταλογίζει τις ευθύνες στη Βουλή και παρομοιάζει 

την εξέλιξη αυτή «με τις μαύρες μέρες του 2013». 
«Δυστυχώς η Βουλή απέτυχε για ακόμα μια φορά 
στις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα να συνειδητο-
ποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να 
συμπεριφερθεί ανάλογα», αναφέρει το ΚΕΒΕ σε 
σημερινή του ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Η 
σημερινή εξέλιξη μόνο τις μαύρες μέρες του 2013 
μπορεί να θυμίζει με τη διαφορά ότι σήμερα δεν 
έχουμε ούτε τον τουρισμό ούτε τις διεθνείς αγορές 
για να στηριχθούμε». 
Το ΚΕΒΕ τονίζει πως χωρίς ρευστότητα προς τις 
επιχειρήσεις το μόνο που μπορούμε να αναμέ-
νουμε είναι κλείσιμο επιχειρήσεων, μειώσεις μι-
σθών, απολύσεις, αύξηση της ανεργίας και μεί-
ωση των εισοδημάτων του κράτους. 
«Ότι προστατεύσαμε τους τελευταίους δύο μήνες 
κινδυνεύουν να καταστραφούν σε μια μέρα», το-
νίζει το Επιμελητήριο και συμπληρώνει: «Με τη 
συμπεριφορά της η Βουλή οδηγεί δυστυχώς την 
οικονομία σε συνθήκες αυξημένης και παρατετα-
μένης ύφεσης». 
Καλεί τέλος το σύνολο των Κομμάτων «να ανα-
λογισθούν τις ευθύνες τους και να συνεργαστούν 
με την Κυβέρνηση για την ψήφιση του Νομοσχε-
δίου για παραχώρηση εγγυημένων δανείων. Αυτό 
έκαναν οι 24 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αυτό πρέπει να κάνει και η Κύπρος. 
Οτιδήποτε άλλο θα είναι απλά βάλσαμο σε μια 
πληγή που αιμορραγεί». 
ΠΟΕΔ: ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΟ ΑΣΤΕΙΟ ΤΑ ΠΕΡΙ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
Ως κακόγουστο αστείο ακούγονται τα όσα οι κυ-
βερνώντες δηλώνουν στους επικοινωνιακού τύ-
που μονολόγους τους στα ελεγχόμενα μέσα ενη-
μέρωσης, για τα μέτρα που λαμβάνονται για 
αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού.  
Ενδεικτικά είναι τα όσα καταγγέλλει η  Παγκύπρια 
Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ) αναφο-
ρικά με την κατάσταση στα Δημοτικά Σχολεία 
όπου λίγες μέρες πριν από την επιστροφή των 
μαθητών, παρατηρούνται σοβαρότατες ελλείψεις.  
Η ΠΟΕΔ σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι το Δ.Σ. 
της Οργάνωσης, δύο μόνο μέρες πριν την επι-
στροφή πενήντα χιλιάδων παιδιών ηλικίας 7 έως 
12 ετών στα δημοτικά σχολεία, επισημαίνει και 
καταγγέλλει «ως απαράδεκτη τη μη αποστολή 
και ανάρτηση από το ΥΠΠΑΝ του Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου που θα εφαρμοστεί». 

Τατάρ: Έτοιμοι για συνεργασία επαναλειτουργίας των οδοφραγμάτων 
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Υπουργείο Οικονομικών: Κρατικές εγγυήσεις

Τουρισμός

Η Κυβέρνηση αποσύρει το νομοσχέδιο για κρατικές εγγυήσεις 

Παιδεία

Την απόσυρση του Νομοσχεδίου περί 
στήριξης των επιχειρήσεων και αυτοτελώς 
εργαζομένων, σύμφωνα με το προσωρινό 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νό-
σου COVID 19, αποφάσισε την περα-
σμενη Τρίτη το Υπουργικό Συμβούλιο. 
Ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος 
Πετρίδης, πριν ακόμη λήξει η συνεδρία 
του Υπουργικού, ανακοίνωσε την από-
φαση, δηλώνοντας ότι «από την 1η μέρα 
κατάθεσης του Νομοσχεδίου η Κυβέρ-
νηση είχε επιδείξει καλή διάθεση για εξεύ-
ρεση συναινέσεων προς ψήφιση του Νο-
μοσχεδίου». 
Αναφέρθηκε σε σειρά προτάσεων των 

κομμάτων που δέχτηκε η Κυβέρνηση «για 
χάρη της συναίνεσης», είπε όμως ότι 
παρά την προσπάθεια παραμένουν 
ακόμα σημαντικές διαφορές, ενώ προκύ-
πτουν συνεχώς νέες τροπολογίες «που 
είτε αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του σχε-
δίου, είτε βρίσκονται καθαρά εκτός του 
ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης, το οποίο 
μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα για να 
καταρτίσουμε τέτοια σχέδια». 
Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι διαφω-
νίες είναι πλήρως σεβαστές. 
Ανέφερε ακόμη ότι το σχέδιο, που αφορά 
τη χρήση ενός απλού χρηματοοικονομι-
κού εργαλείου προς όφελος της οικονο-
μίας «έχει αναδειχθεί σε θέμα πολιτικής 
αντιπαράθεσης, η οποία είναι ιδιαίτερα 
επιζήμια για τον τόπο και την οικονομία 

σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο». 
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης διαβεβαίωσε 
τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους 
και τον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο 
ότι «η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να τους 
στηρίζει με όλα τα διαθέσιμα μέσα, ούτως 
ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά την κρίση». Είπε ακόμη 
ότι η Κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα 
θα ανακοινώσει πολιτικές και μέτρα, πάλι 
εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, 
προς στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, των θέσεων εργασίας και της 
ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας. 
Στις δηλώσεις του ο Υπουργός αναφέρ-
θηκε σε σειρά προτάσεων των κομμάτων 
που έγιναν αποδεκτές από την Κυβέρ-
νηση. Συγκεκριμένα, είπε ότι έγινε απο-
δεκτή η μείωση του συνολικού ποσού έκ-
δοσης των εγγυήσεων, από €2 δις σε €1 
δις, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι αυτό 
αποστερεί μια στήριξη μεγαλύτερη στην 
αγορά. 
Ακόμη, είπε ότι καθορίστηκε ποσό €300 
εκ. ως εγγυήσεις για τις πολύ μικρές επι-
χειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, 
δηλαδή αυτούς που εργοδοτούν κάτω 
από δέκα άτομα. Αυτή η πρόνοια εισά-
χθηκε κατόπιν αξιώσεων των κομμάτων 
στον νόμο και όχι μόνο στο διάταγμα, συ-
μπλήρωσε. 
Ανέφερε επίσης ότι έγινε ανακατανομή 
όλου του ποσού που αφορά τις εγγυήσεις 
και τέθηκε και ανώτατο όριο €200 εκ. για 
τις μεγάλες επιχειρήσεις, παρά το γεγονός 
ότι απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των 
εργοδοτουμένων. 
«Εισάξαμε στον νόμο την πρόνοια για το 
ύψος των εγγυήσεων αντί στο διάταγμα, 
με το ποσοστό κάλυψης 70%-30%. Αυ-
ξήσαμε την κρατική εγγύηση για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργα-
ζόμενους από το 70% στο 85%. 

Περαιτέρω, είπε ότι εισήχθη στο διάταγμα 
όρος, όπως οι επιχειρήσεις που θα συμ-
μετέχουν στο σχέδιο κρατικών εγγυήσεων 
προσκομίζουν βεβαίωση για διευθετημέ-
νες οφειλές τους ή οφειλές σε ρύθμιση, 
καθώς και των υποχρεώσεών τους προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Ακόμη είπε ότι εισήχθη στον νόμο πρό-
νοια όπως κάθε τρεις μήνες γίνεται ενη-
μέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών για την εφαρμογή του νόμου 
και για αντίστοιχο κοινοβουλευτικό έλεγχο. 
Ακόμη είπε ότι μειώθηκε στο διάταγμα το 
ύψος του δανείου που αφορά το μισθο-
λογικό κόστος, από διπλάσιο μισθολογικό 
κόστος που ήταν το ανώτατο όριο για 
ύψος του δανείου, στο ετήσιο μισθολογικό 
κόστος. «Και με αυτή τη πρόνοια η Κυ-
βέρνηση είχε επιφυλάξεις γιατί αποστε-
ρείται ουσιαστικά το ύψος του δανείου 
από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αρκετό 
προσωπικό. Το δεχτήκαμε όμως για χάρη 
της συναίνεσης», συνέχισε ο κ. Πετρίδης. 
Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακολούθως και 
στην πρόνοια που εισήχθη στο νόμο, βά-
σει της οποίας οι επιχειρήσεις και οι αυ-
τοτελώς εργαζόμενοι υποχρεούνται όπως 
υποθηκεύουν ως εξασφάλιση του δανείου 
οποιαδήποτε άλλη μη υποθηκευμένη ακί-
νητη περιουσία ή άλλα περιουσιακά στοι-
χεία που διαθέτουν και ότι η παραχώρηση 
μη εξασφαλισμένων δανείων είναι δυνατή 
μόνο στις περιπτώσεις όπου οι αυτοτελώς 
εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν δια-
θέτουν μη υποθηκευμένη ακίνητη περι-
ουσία. «Και εδώ η Κυβέρνηση ήθελε να 
ήταν πιο ευέλικτη γιατί υπάρχουν βιώσι-
μες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδεχομένως 
αδυνατούν να εξασφαλίσουν νέα εξασφά-
λιση ή να μην έχουν άλλη περιουσία, αλλά 
για χάρη της συναίνεσης το αποδεχτή-
καμε» συμπλήρωσε.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στην εκτίμηση ότι η επανεκκίνηση  της 
τουριστικής βιομηχανίας θα  αρχίσει στα 
μέσα Ιουνίου και η  φιλοξενία εισερχόμε-
νου τουρισμού αναμένεται περί το πρώτο 
δεκαήμερο Ιουλίου προέβη ο Διευθυντής 
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και 
Προβολής Περιφέρειας Πάφου Νάσος 
Χατζηγεωργίου, προσθέτοντας πως το 
τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει . 
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Χατζη-
γεωργίου ανέφερε πως μέχρι το τέλος 
Μαΐου αναμένεται να έχουμε καλύτερη 
εικόνα για τις πτήσεις, προσθέτοντας 
ωστόσο, πως παραμένουν αισιόδοξοι 
παρότι οι μεγαλύτερες τουριστικές μας 
αγορές Αγγλία, Ρωσία αναμένεται να 
επανεκινήσουν πολύ αργότερα, όπως 
σημείωσε.  
Ο κ. Χατζηγεωργίου χαρακτήρισε, πολύ 
θετική εξέλιξη, τη συμπερίληψη της Κύ-
πρου από τον οργανισμό TUI στους πιο 
ασφαλής προορισμούς για καλοκαιρινές 
διακοπές λόγο ακριβώς της επιδημιολο-
γική ς εικόνας που έχουμε ως χώρα. Πα-
ράλληλα η εξαγγελία της πρόθεσης  της 
Ryanair για επανέναρξη αριθμού πτή-
σεων από την 1η Ιουλίου και οι άρση μέ-
τρων από διάφορες χώρες  σηματοδο-

τούν, όπως είπε,  την αρχή της αντίστρο-
φης μέτρησης εν αναμονή και εξαγγε-
λιών  για έναρξη πτήσεων και από άλ-
λους αερομεταφορείς και διοργανωτές  
ταξιδιών. 
Επεσήμανε δε πως ήδη  άρχισαν οι δια-
δικασίες για σταδιακή επαναφορά , επα-
ναλειτουργία των υποδομών, υπηρεσιών 
και επιχειρήσεων  βάσει των διαταγμά-
των και των διαφόρων πρωτοκόλλων. 
Παράλληλα  συνέχισε, έτοιμες για λαν-
σάρισμα είναι και οι διάφορες προγραμ-
ματισμένες διαδικτυακές εκστρατείες σε 
διάφορες χώρες αλλά και εντός Κύπρου.    
Βάσει των μέχρι σήμερα ενδείξεων είναι 
εφικτό να φιλοξενήσουμε αρχικά επισκέ-
πτες από χώρες όπως Γερμανία, Ισραήλ, 
Ελβετία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυ-
στρία, Μάλτα, Ιρλανδία, Δανία, Φινλαν-
δία, Ιορδανία,  Εσθονία, Λιθουανία, Λε-
τονία, Ελλάδα, Σλοβακία κα.νοουμένου 
ότι θα υπάρχει επαρκής αεροπορική 
σύνδεση, συμπλήρωσε. 
Παραμένουμε αισιόδοξοι και εργαζόμα-
στε πλέον για να επανέλθουμε σταδιακά  
σε κανονικούς ρυθμούς το συντομότερο, 
κατέληξε ο κ. Χατζηγεωργίου.

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου η  
φιλοξενία εισερχόμενου τουρισμού 

Για σοβαρότατες ελλείψεις πριν την επι-
στροφή των παιδιών στα σχολεία, κάνει 
λόγο, σε ανακοίνωση της, η Παγκύπρια 
Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων 
(ΠΟΕΔ). 
Η ΠΟΕΔ αναφάφερει ότι το Δ.Σ. της Ορ-
γάνωσης, δύο μόνο μέρες πριν την επι-
στροφή πενήντα χιλιάδων παιδιών ηλι-
κίας 7 έως 12 ετών στα δημοτικά 
σχολεία, επισήμανε και κατάγγειλε «ως 
απαράδεκτη τη μη αποστολή και ανάρ-
τηση από το ΥΠΠΑΝ του Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου που θα εφαρμοστεί». 
Σημείωσει ότι το Πρωτόκολλο που θα 
αποτελούσε, μάλιστα, αντικείμενο επε-
ξήγησης, ανάλυσης και συζήτησης στις 
τηλεδιασκέψεις των διευθυντικών στελε-
χών με μέλη της Επιστημονικής-Επιδη-
μιολογικής Ομάδας, πράγμα που εκ των 
πραγμάτων δεν έγινε. 
«Απαράδεκτη και επικίνδυνη είναι η 
στάση του ΥΠΠΑΝ σε σχέση με την 
ασφάλεια και υγεία των παιδιών, αφού 
αρνείται πεισματικά να απαντήσει στα 

ερωτήματα που εδώ και μέρες έχουν τε-

θεί και αφορούν στην ομαλή λειτουργία 

των σχολείων. Τίθεται έτσι σοβαρό θέμα 

με την επαρκή και αποτελεσματική στε-

λέχωση των δημοτικών σχολείων. Με-

ταξύ πολλών άλλων ασαφειών, ξεχωρίζει 

το μεγάλο κενό και η έλλειψη οδηγιών 

μέχρι και σήμερα, που θέτουν εν αμφι-

βόλω την επαναλειτουργία των Ειδικών 

Μονάδων. Των Μονάδων που στηρίζουν 

παιδιά με αναπηρίες. Καμία αναφορά σε 

σχέση με την επαναλειτουργία τους», 

προσθέτει. 

Η Οργάνωση αναφέρει, επιπρόσθετα, 

ότι το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ με αγωνία και 

έντονο προβληματισμό παρακολουθεί το 

Υπουργείο Παιδείας «να παρουσιάζει 

ωραιοποιημένα όλα όσα απαιτούνται για 

την επιστροφή των δεκάδων χιλιάδων 

παιδιών στα σχολεία την ερχόμενη Πέ-

μπτη, 21 Μαΐου 2020 (σήμερα), αγνοώ-

ντας τη σοβαρότητα κρίσιμων θεμάτων». 

Σημειώνει ότι εδώ και εβδομάδες έχει κα-

ταθέσει γραπτώς τις θέσεις και εισηγή-

σεις της, αλλά και ερωτήματα, χωρίς να 

λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέχρι και 

σήμερα. 

Τέλος, η ΠΟΕΔ ζητά όπως ενεργοποιηθεί 

άμεσα το ανεξάρτητο και αρμόδιο σώμα, 

το οποίο πρέπει να ελέγχει και να εξετά-

ζει την εφαρμογή από μέρους του εργο-

δότη των προνοιών των σχετικών Νο-

μοθεσιών, των Διαταγμάτων της 

Κυβέρνησης και του Υγειονομικού Πρω-

τοκόλλου, χρησιμοποιώντας και τα ανά-

λογα εργαλεία επιβολής συμμόρφωσης 

κατά την κρίση του, όπως προνοείται σε 

όλα τα Πρωτόκολλα που τίθενται σε 

εφαρμογή.

ΠΟΕΔ : Σοβαρότατες ελλείψεις πριν την 
επιστροφή των παιδιών στα σχολεία 

Στην επιβεβαίωση των σχε-
διασμών και πρωτοκόλλων 
που βρίσκονται σε ισχύ, τα 
οποία έχουν ελεγχθεί στην 
πράξη από τις πυρκαγιές της 
Δευτέρας στην περιοχή του 
Κόρνου, προχώρησε την 
Τρίτη η ευρεία σύσκεψη υπό 
τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας με αντικείμενο την πρό-
ληψη των πυρκαγιών, δή-
λωσε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Κυριάκος Κού-
σιος. 
«Κατά τη σύσκεψη επιβεβαι-
ώθηκαν τα πρωτόκολλα και 
οι σχεδιασμοί κάτι που σε 
κάθε περίπτωση ελέγχθηκε 
και την Δευτέρα στην πράξη 
όταν αντιμετωπίζονταν ταυτό-
χρονα τέσσερις πυρκαγιές 
στις ελεύθερες περιοχές και 
είχαμε και την πυρκαγιά στον 
κατεχόμενο Κορμακίτη και 
μάλιστα με περιορισμένο 
αριθμό πτητικών μέσων», 
ανέφερε σε δήλωση μετά το 
πέρας της σύσκεψης ο κ. 
Κούσιος. 
Ανέφερε ακόμη ότι όπως είναι 
γνωστό, τις επόμενες μέρες 
θα είναι έτοιμα για να επιχει-
ρήσουν ακόμα τέσσερα πτη-
τικά μέσα, ειδικότερα δύο αε-
ροπλάνα και δύο ελικόπτερα. 
«Είναι προφανές ότι αυτό θα 
δώσει μεγαλύτερες δυνατότη-
τες πυρόσβεσης στις αρμό-
διες Υπηρεσίες», πρόσθεσε. 
Τέλος ο κ. Κούσιος είπε πως 
«ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας άκουσε με προσοχή όσα 
αναφέρθηκαν από τους αρ-
μόδιους φορείς και έδωσε 
οδηγίες για την άμεση επί-
λυση συγκεκριμένων θεμά-
των που αναφέρθηκαν, 
όπως, για παράδειγμα, ο κα-
θαρισμός περιοχών εντός και 
εκτός πόλεων, καθώς και για 
ενίσχυση των δυνάμεων πυ-
ρόσβεσης». 

ο Εκπρόσωπος ανακοίνωσε 

πως οι οργανωμένες παρα-

λίες θα ανοίξουν πιο γρήγορα 

και συγκεκριμένα από τις 

23/5. Το ίδιο θα γίνει και με 

τις εκκλησίες. 

Όλα, είπε ο κ. Κούσιος, θα 

πρέπει να γίνονται υπό την 

τήρηση των μέτρων υγείας 

και των σχετικών Πρωτοκόλ-

λων. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συ-

νεδρία, ο Κυβερνητικός Εκ-

πρόσωπος κ. Κυριάκος Κού-

σιος είπε ότι «στη σημερινή 

του συνεδρία το Υπουργικό 

Συμβούλιο, αφού έλαβε 

υπόψη τις συμβουλές της 

επιστημονικής συμβουλευτι-

κής ομάδας, αποφάσισε και 

επιβεβαίωσε την ενεργοποί-

ηση του σχεδιασμού για τη 

δεύτερη φάση χαλαρώσεων 

με μικρές διαφοροποιήσεις. 

Οι οποιεσδήποτε χαλαρώ-

σεις τηρούν πάντοτε υπό την 

επιφύλαξη της τήρησης των 

προφυλακτικών μέτρων, των 

μέτρων υγείας και της τήρη-

σης των πρωτοκόλλων που 

εκδίδονται από το Υπουργείο 

υγείας.

Σύσκεψη για πυρκαγιές

Ανοίγουν πιο  
νωρίς οι παραλίες
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Έγκλημα στη Ρόδο

Διαδικτυακή συζήτηση για την επόμενη ημέρα στο  
προσφυγικό μετά την πανδημία

Προσφυγικό-Μεταναστευτικό

Τσίπρας: Σχεδιάζουν ανοσία της αγέλης στην οικονομία και περαιτέρω υποβάθμιση της εργασίας

Tην εκτίμηση ότι η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να 
αποτελέσει ευκαιρία και να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
μιας νέας πραγματικότητας στη διαχείριση του προσφυγι-
κού-μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα εξέφρασαν 
εκπρόσωποι οργανισμών, οργανώσεων και ανεξάρτητων 
αρχών που συμμετείχαν σε διαδικτυακή συζήτηση. 
«Η ευκαιρία βρίσκεται στην καθολικότητα του κινδύνου», 
εξήγησε η ειδική επιστήμονας του Συνηγόρου του Πολίτη, 
Χρύσα Χατζή. «Είναι πανανθρώπινος ο κίνδυνος της επι-
δημίας οπότε πρέπει να είναι ίσα και τα μέτρα για τον 
πληθυσμό ανεξαρτήτως της εθνικότητας και του καθεστώ-
τος διαμονής του. Εδώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να 
εφαρμοστεί απολύτως η πρόσβαση στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη μέσω ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ», είπε και προσέθεσε 
ότι «η αποσυμφόρηση των νησιών και η άμεση βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο είναι κάτι 
που μπορεί να επιταχυνθεί.  
«Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της 
αποσυμφόρησης και τις μεταφορές στην ενδοχώρα», πα-
ρατήρησε και ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Φιλίπ Λεκλέρκ, ο 
οποίος αναφέρθηκε στο κλίμα έντασης που υπάρχει σε 
τοπικές κοινωνίες, «οπότε είναι δύσκολο να πεισθούν ιδιο-

κτήτες ξενοδοχείων και δήμαρχοι να δεχτούν αιτούντες 
άσυλο στις περιοχές τους, όταν 1.500 ευάλωτα άτομα βρί-
σκονται ακόμα σε κίνδυνο και πρέπει να απομακρυνθούν 
από τα ΚΥΤ των νησιών». Ο κ. Λεκλέρκ ζήτησε εξάλλου, 
να παραταθεί η προστασία των αναγνωρισμένων προ-
σφύγων και να μην εφαρμοστεί η έξοδος από το πρό-
γραμμα φιλοξενίας για όλους, «εάν δεν έχουν τα μέσα να 
συντηρηθούν», ώστε «να μην βρεθούν σε πάρκα και πλα-
τείες, ειδικά σε αυτή την περίοδο της πανδημίας». 
Ο πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρό-
σφυγες, Βασίλης Παπαδόπουλος, παρατήρησε ότι η δη-
μιουργία των δύο νέων κλειστών κέντρων στη Σιντική και 
τη Μαλακάσα "εδραιώνεται". «Διαμορφώνεται μια κατά-
σταση μακριά από τις πόλεις και η επιδημία βοηθάει στη 
διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας», τόνισε. 
Την εκτίμηση ότι διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο απομό-
νωσης στην εποχή του κορωνοϊού έκανε και η αντιστρά-
τηγος εν αποστρατεία της ΕΛΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.  
Όπως εξήγησε, «αυτό τον άχαρο ρόλο τον έχει η Αστυνο-
μία και πάντα υπάρχουν προσπάθειες να κάνουμε επι-
στροφές». Ο διευθυντής προγραμμάτων των Γιατρών Χω-
ρίς Σύνορα, Απόστολος Βεΐζης, σχολίασε σχετικά με την 
πανδημία ότι «υγειονομικά μέτρα δεν πάρθηκαν όσον 
αφορά στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο ενώ η 
παρέμβαση που έγινε ήταν διοικητικού χαρακτήρα, ο πε-
ριορισμός των μετακινήσεων». Ο περιορισμός αυτός, προ-
σέθεσε, «σημαίνει επιπτώσεις στη σωματική και την ψυ-
χική υγεία των αιτούντων γιατί εκτίθενται σε δύσκολες 
συνθήκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα», ενώ επισήμανε 
ότι καταγράφεται αύξηση της βίας το τελευταίο διάστημα: 
«βία ανάμεσα στις κοινότητες, ενδοοικογενειακή βία και 
αύξηση της σεξουαλικής βίας». 
Μια σειρά χωρών, όπως η Πορτογαλία και η Σουηδία, 
εφάρμοσαν ένα φάσμα θετικών εργαλείων στις πολιτικές 
ασύλου, αντίθετα όμως, σύμφωνα με την έρευνα, στη στέ-
γαση των προσφύγων τα πράγματα ήταν πολύ χειρότερα 
σε πολλές χώρες.

Η μνήμη της Ελένης Τοπαλούδη αποκα-
ταστάθηκε μήνες μετά τον θάνατό της. 
Η τιμωρία των δύο δραστών ήταν η με-
γαλύτερη που προβλέπει ο νόμος και σε 
κάθε περίπτωση, αποτελεί μια νίκη για 
την προάσπιση των κοινωνικών δικαιω-
μάτων. Tο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Αθηνών καταδίκασε σε ισόβια και 15 έτη 
κάθειρξης τον 21χρονο και τον 23χρονο 
χωρίς να τους γνωρίσει κανένα ελαφρυ-
ντικό.  
Η μητέρα της αδικοχαμένης Ελένης Το-
παλούδη, η Κυριακή Αμρουτίδου Τοπα-
λούδη, ξέσπασε, δίνοντας όρκο να κάνει 
ό,τι περνάει από το χέρι της για να αλ-
λάξει τον Ποινικό Κώδικα, όσον αφορά 
στους βιασμούς. 
 «Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένη, Τα 25 
χρόνια μπορεί να γίνουν οκτώ. Όλοι μου 
λένε σε οκτώ χρόνια θα βγουν! Πόση 
ικανοποίηση να αισθανθώ. Η Ελένη μου 
έφυγε και δεν θα ξανάρθει. Όταν δεν 
υπάρχει αυστηρή τιμωρία, μας κοροϊ-
δεύουν αυτοί που νομοθετούν. Να πω 

κι ευχαριστώ; 
Ζητώ αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. 
Φτάνει ο εμπαιγμός, φθάνει η κοροϊδία. 
Όλο αυτό το σύστημα, ο ΠΚ, ευνοεί  
δολοφόνους...»,είπε. 
Ενώ πρόσθεσε πως:  
«Επιτέλους, οι μάνες και οι πατεράδες 
μην ενισχύουν το ‘εγώ’ και μην φτιά-
χνουν ψευτόμαγκες και βρωμίλους. Να 
δημιουργούν όμορφες ανθρώπινες ψυ-
χές, αντράκια μπεσαλίδικα, όχι διπρό-
σωπα». «Θα βγω μπροστά να πολεμή-
σουμε για το νομικό πλαίσιο», τόνισε. 
«Δίνουν συγχώρεση στον βιαστή. Να 
ντρεπόμαστε. Ντρέπομαι που γεννή-
θηκα Ελληνίδα σε αυτή τη χώρα που με 
προδίδει. Αν η Ελένη ήταν δικό τους 
παιδί, απευθύνομαι σε όλο τον πολιτικό 
κόσμο, τι θα κάνανε; Δεν πήρα απά-
ντηση μέχρι σήμερα. Όλοι τους αγωνί-
ζονται για την καρέκλα τους», τόνισε. 
Όσον αφορά στην εισαγγελέα, η οποία 
συγκλόνισε με την αγόρευσή της, η κ. 
Τοπαλούδη, υποκλίνεται: 
«Η κ. Αριστοτελεία της καρδιάς μας ξε-
περνάει τις λέξεις και μας γεμίζει με ελ-
πίδα για μια καλύτερη Ελλάδα. Εκανε 
χιλιάδες ερωτήσεις. Προσπαθούσε να 
βγάλει αλήθειες. (…) Εισαγγελέας, με 
κεφαλαία γράμματα. Υποκλίνομαι σε 
αυτή τη γυναίκα. Δεν τους άρεσε που 
ήταν γυναίκα;». 
«Η Ελλάδα πάντα προδίδει υψηλά 
άτομα γιατί δεν μπορεί να τους φθάσει 
στο ανάστημα γιατί είναι κοντοί στο ανά-
στημα αυτοί που τους κατηγορούν» είπε 
στο τέλος.

Η εγκληματική υπόθεση της Ελένη Τοπαλούδη

Κριτική στην κυβέρνηση για τα περιορισμένα μέ-
τρα που πήρε κατά την διάρκεια της κρίσης στον 
οικονομικό τομέα, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας μι-
λώντας στη εκδήλωση του isyriza με τους νέους 
του κόμματος, ενώ εξέφρασε τις ανησυχίες του 
για τους σχεδιασμούς που, όπως εκτίμησε, έχουν 
στόχο την «ανοσία της αγέλης στην οικονομία και 
την περαιτέρω υποβάθμιση της εργασίας». 
Απαντώντας σε ερώτηση είπε: «Σε άλλες χώρες 
δοθήκαν επιδοτήσεις για να στηριχθεί η εργασία 
και όχι η αναστολή της εργασίας όπως έγινε εδώ. 
Σε άλλες χώρες η επιδότηση κάλυπτε το 100% 
του μισθού και έτσι στηρίχθηκε και η κατανάλωση 
και η οικονομία τους. Ορισμένες χώρες έδωσαν 
το 70% ή το 80% του μισθού. Αυτό έγινε έξω, 

εδώ αξιοποιήθηκε η κρίση για να γίνουν πράξη 
ιδέες που υπήρχαν και πριν στα μυαλά του ΣΕΒ. 
Η εκ περιτροπής εργασία ήταν μία ιδέα που 
υπάρχει εδώ και καιρό για την αντιμετώπιση της 
ανεργίας.  Θα έχουμε μισή εργασία και μισθό, 
που όμως δυστυχώς σημαίνει και μισή ζωή». 
Σημείωσε ότι η κυβέρνησή του άφησε ένα μαξι-
λάρι για να αξιοποιηθεί ακριβώς τώρα, σε μία δύ-
σκολη στιγμή, κάτι που δεν γίνεται, και γι’ αυτό 
πρόσθεσε «φοβάμαι ότι θα υπάρξουν πολλά λου-
κέτα». Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους των 533 
ευρώ, είπε ότι είναι κάτω από τον κατώτατο μισθό 
των 650 ευρώ που εμείς θεσμοθετήσαμε. Τώρα 
αρχίζει να θεσμοθετείται ο μισθός των 533. Η 
αναδιάρθρωση της αγοράς, είπε ακόμη ο κ. Τσί-
πρας, σημαίνει ότι μία σειρά μικρές επιχειρήσεις 
έχουν γίνει ζόμπι. Το σχέδιο της κυβέρνησης είναι 
ανοσία αγέλης στην οικονομία. Όσοι δεν αντέξουν 
στην κρίση θα κλείσουν, και οι ισχυροί θα ενι-
σχυθούν». 
Απαντώντας στην τοποθέτηση νέου νοσηλευτή, 
είπε ότι η κρίση ανέδειξε τις τεράστιες ανεπάρ-
κειες του νεοφιλελεύθερου μοντέλου. Είπε ακόμη: 
«Όλοι οι θιασώτες των αγορών, της ιδιωτικής 
υγείας, παιδείας κλπ, διαπίστωσαν ότι για να σώ-
σουν τις ζωές τους και τις ζωές των συγγενών 
τους θα έπρεπε να καταφύγουν στο δημόσιο σύ-
στημα υγείας. Η κρίση πρέπει να μας αναγκάσει 
να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Δεν μπο-
ρούν τα πάντα, η ζωή η ίδια να υπόκειται στους 

νόμους της αγοράς. Θα πρέπει να ξαναστήσουμε 
σε υγιή βάση τα αγαθά για τη ζωή μας». 
Συνεχίζοντας είπε ότι τα συστήματα υγείας είναι 
αποδυναμωμένα σε όλη την Ευρώπη και ακόμη 
περισσότερο στις ΗΠΑ. Για την Ελλάδα ανέφερε 
ότι «εμείς δώσαμε μάχες με την τρόικα και πετύ-
χαμε κάποια πράγματα: δώσαμε πρόσβαση 
στους ανασφάλιστους πολίτες μας, ενώ επανα-
φέραμε το ένα προς ένα στις προσλήψεις. Παρά 
τις 19.000 προσλήψεις που κάναμε, οι κενές ορ-
γανικές θέσεις είναι ακόμη 30.000. Η κυβέρνηση, 
ενώ ακύρωσε 1250 προσκλήσεις που είχαμε 
εξαγγείλει και ενώ είχε ακυρώσει τον σχεδιασμό 
τον δικό μας για 10.000 προσλήψεις, κάνει τα λι-
γότερα και περιορίζεται σε 4000 προσλήψεις στον 
χώρο της υγείας, εκ των οποίων 950 γιατροί και 
τους οποίους δεν έχουμε δει». 
Αναφέρθηκε στον τομέα του τουρισμού λέγοντας 
ότι σε αυτό τον τομέα τα πράγματα είναι πολύ 
δύσκολα, και γι' αυτό στην Ελλάδα η ύφεση θα 
έχει μεγαλύτερο βάθος. Είπε ακόμη: «Δεν βλέπω 
να υπάρχει σχεδιασμός και γι αυτό κανείς δεν 
μπορεί να είναι αισιόδοξος. Ο στόχος από τους 
ανθρώπους του κλάδου είναι να φθάσουμε το 
25% του τζίρου της κίνησης. Κάποιοι θεωρούν 
ότι κι αυτός είναι μεγαλεπήβολος στόχος. Εμείς 
πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα στή-
ριξης μέσα από τρεις πτυχές. Η πρώτη είναι η 
στήριξη της εργασίας μέσω της επιδότησης κατά 
100% του μισθολογικού και ασφαλιστικού κό-

στους. Η δεύτερη είναι η ένταξη της πλειονότητας 
στο πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης 
ύψους 3 δισ. ευρώ ανάλογα με το μέγεθός τους, 
ώστε να μπορούν να ανοίξουν. Η τρίτη είναι ένα 
πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, που συνολικά 
είναι το 10%, με στήριξη από το κράτος. Αυτές 
είναι οι τρεις προτάσεις που θα καταθέσουμε για 
τον τουρισμό. Έτσι προστατεύεται και η επιχει-
ρηματικότητα, και η εργασία». 
Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο άνοιγμα 
των σχολείων, υπενθυμίζοντας πως το κόμμα του 
ήταν αντίθετο μ' αυτήν την επιλογή: «Τα σχολεία 
θα ανοίξουν για 4 εβδομάδες. Παίρνουμε ένα με-
γάλο ρίσκο δίχως λόγο. Το θέμα δεν είναι αν τα 
νέα παιδιά θα κολλήσουν - που στην συντριπτική 
πλειονότητα το περνούν ελαφριά - αλλά ο κίνδυ-
νος να το μεταφέρουν σε πρόσωπα που είναι 
πιο ευάλωτα». 
Αναφερόμενος στα εκπαιδευτικά ζητήματα είπε: 
«Η άμεση διδασκαλία μέσα στην τάξη δεν μπορεί 
να υποκατασταθεί από την ψηφιακή διδασκαλία. 
Είναι ένα αναγκαίο κακό. Ωστόσο πρέπει να ανα-
θεωρηθούν τα προγράμματα σπουδών, ώστε κά-
ποια από την ύλη να διδαχθεί κανονικά. Η κυ-
βέρνηση άργησε να ορίσει την ύλη των 
πανελλαδικών εξετάσεων. Η κυβέρνηση έχει μία 
αρνητική στάση απέναντι στη νέα γενιά, την στο-
χοποιεί. Επίσης, με το νομοσχέδιο που έχει κα-
ταθέσει, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανά 
τάξη, ενώ εμείς τον είχαμε μειώσει.
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Tα 4,986,395 έφτασαν τα πε-

ριστατικά COVID-19 διεθνώς 

και τις 324,911 οι θάνατοι. 

1,958,496 άνθρωποι έχουν 

αποθεραπευτεί. 

Από τα περιστατικά που είναι 

ενεργά τα 2,657,563 ή ποσο-

στό 98% νοσηλεύονται σε 

ήπια κατάσταση και 45,425 ή 

ποσοστό 2% σε σοβαρή ή 

κρίσιμη. 

Τα περισσότερα κρούσματα 

καταγράφονται στις ΗΠΑ και 

ανέρχονται στο 1,570,583. Οι 

θάνατοι στη χώρα έφτασαν τις 

93,533. 

Η Ρωσία καταγράφει 299,941 

περιστατικά κορωνοϊού και 

2,837 θανάτους και η Ισπανία 

278,803 και 27,778 θανάτους. 

Στη Βραζιλία τα περιστατικά 

ανέρχονται σε 271,885 και 

17,983 άνθρωποι απεβίωσαν. 

Το ΗΒ μετρά 248,818 κρού-

σματα και 35,341 θανάτους.  

Η Ιταλία μέχρι στιγμής έχει 

226,699 κρούσματα και 

32,169 θανάτους  και η Γαλλία 

180,809 και 28,022 θανάτους.

  Ο COVID-19  
Παγκοσμίως

Παιδικό σύνδρομο που  
συνδέεται με τον κορωνοϊό

Για την ανάγκη άμεσης νοσηλείας των παιδιών που 
φαίνεται να παρουσιάζουν το πολυσυστηματικό φλε-
γμονώδες σύνδρομο παίδων ή MIS-C, το οποίο συν-
δέεται με τον νέο κορωνοϊό, προειδοποιούν οι γιατροί.  
Τα συμπτώματα του συνδρόμου δεν μοιάζουν με 
τα κλασικά συμπτώματα του κορωνοϊού και συνή-
θως περιλαμβάνουν κυρίως πόνο στο στομάχι και 
εμετό, σε συνδυασμό με υψηλό πυρετό και ίσως 
με εξανθήματα, ανέφεραν οι γιατροί του αμερικανι-
κού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. 
Όπως τονίζουν, έχει πλέον γίνει εμφανές ότι το 
σύνδρομο ίσως προκαλέσει βλάβη στην καρδιακή 
λειτουργία των παιδιών και χρειάζεται άμεσης θε-
ραπείας. Οι γιατροί προσθέτουν ότι η σχέση του 
συνδρόμου με τον Covid-19 γίνεται όλο και περισ-
σότερο εμφανής, ακόμη κι αν τα παιδιά βγουν αρ-
χικά αρνητικά στον ιό και ποτέ δεν εμφανίσουν τα 
κλασικά του συμπτώματα. 
Το σύνδρομο εμφανίζεται δύο με έξι εβδομάδες 
μετά την μόλυνση των παιδιών με Covid-19 και 
επηρεάζει ακόμη και απολύτως υγιή μέχρι τότε παι-
διά. Το ανησυχητικό εύρημα, σύμφωνα με τον επι-
κεφαλής της παιδιατρικής κλινικής Northwell Health 
στη Νέα Υόρκη, Τζέιμς Σνάιντερ, ότι περίπου τα 
μισά παιδιά εμφάνισαν ανωμαλίες στη στεφανιαία 
αρτηρία. Καθώς τα παιδιά ήταν προηγουμένως 
υγιή, θεωρεί ότι οι ανωμαλίες προκλήθηκαν από 
το MIS-C, πιθανόν ως αποτέλεσμα μιας καθυστε-
ρημένης απάντησης του ανοσοποιητικού συστή-
ματος στον κορωνοϊό.

Αγώνας δρόμου για το εμβόλιο του κορωνοϊού

Δεν ήταν η πρώτη φορά που τα χρηματιστήρια αντέδρασαν 
θετικά σε ειδήσεις για την ανακάλυψη εμβολίου για τον κο-
ρωνοϊό. Στις αρχές της εβδομάδας όμως οι πανηγυρισμοί 
ήταν μεγάλοι σε Νέα Υόρκη, Τόκιο και Φρανκφούρτη. Η 
φαρμακοβιομηχανία Moderna δοκίμασε εμβόλιο σε άν-
θρωπο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Τέτοιες πρα-
κτικές δοκιμές γίνονται στην Κίνα, τη Μεγάλη Βρετανία και 
τη Γερμανία. Στις ΗΠΑ τα ποσά που διατίθενται είναι ιδιαι-
τέρως μεγάλα. 
Σε όλο τον κόσμο δοκιμάζονται πάνω από 100 πιθανές 
δραστικές ουσίες για ένα εμβόλιο από μικρές και μεγαλύτε-
ρες εταιρείες, όπως είναι η Biontech από το Μάιντς ή  Cure-
vac από το Τύπινγκεν ή η  Sanofi και η GlaxoSmithKline. 
Οι μετοχές της Moderna κατέγραψαν αύξηση κατά 20%. 
Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δοκίμασε σε 45 άτομα 
το εμβόλιο mRNA-1273. Σύμφωνα με την εταιρεία οι πρώτες 
ενδείξεις είναι θετικές ωστόσο τα πλήρη αποτελέσματα της 
πρώτη φάσης των κλινικών δοκιμών δεν είναι ακόμα γνω-
στά. Η αμερικανική κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ιδιω-
τικό τομέα έχει συστήσει ειδικό ταμείο, στο οποίο έχουν 
διατεθεί 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η Moderna επι-
χορηγείται από το συγκεκριμένο ταμείο. 
Δεν είναι όμως μόνο οι ΗΠΑ. Και στην Οξφόρδη καταβάλ-
λονται μεγάλες προσπάθειες. Ερευνητές του πανεπιστημίου 
εκεί ξεκίνησαν ήδη τον Απρίλιο κλινικά τεστ σε πάνω από 
1.000 εθελοντές. Το σχέδιο γίνεται σε συνεργασία με τον 
φαρμακευτικό κολοσσό Astra Zeneca. Και σε αυτή την πε-
ρίπτωση, όπως άλλωστε σε όλες, το θέμα είναι να παραχθεί 
ένα αποτελεσματικό εμβόλιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα 

και σε εκατομμύρια δόσεις. 
Η ΕΕ σε πρόσφατη διεθνή συνδιάσκεψη δωρητριών χωρών 
κατάφερε να συγκεντρώσει 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στη 
Γερμανία τις πρώτες κλινικές δοκιμές έκανε η εταιρεία Bion-
tech από το Μάιντς σε ασθενείς που ήταν καλά και από το 
τέλος Ιουνίου πιθανότατα θα δοθούν σχετικά στοιχεία. 
Υπάρχει σχετική συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο 
Pfizer και την κινεζική εταρεία Fosun Pharma. Σύμφωνα με 
τον επικεφαλής της Biontech Ουγκούρ Σαχίν, μέχρι το τέλος 
του χρόνου θα μπορούσαν να παραχθούν εκατομμύρια εμ-
βόλια από κοινού με την αμερικανική εταιρεία. Μια άλλη 
εταιρεία που παίζει σημαντικό ρόλο είναι η Curevac από το 
Τύμπιγκεν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας θα μπο-
ρούσαν να ξεκινήσουν κλινικές δοκιμές στις αρχές του κα-
λοκαιριού, ενώ ο ίδιος δηλώνειν ότι θα ήταν σε θέση ήδη το 
φθινόπωρο να προμηθεύσουν την αγορά με το εμβόλιο. 
Το προβάδισμα της Κίνας 
 Ήδη από τον Ιανουάριο διεξάγονται έρευνες για εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού στην Κίνα 
Ήδη από τον Ιανουάριο διεξάγονται έρευνες για εμβόλιο 
κατά του κορωνοϊού στην Κίνα. 
Τέτοιου είδους σχέδια είναι όμως πολύ φιλόδοξα. Η περίο-
δος των δοκιμών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το εμβόλιο 
είναι πραγματικά αποτελεσματικό και δεν βλάπτει. Σε κάθε 
περίπτωση όμως ο αγώνας δρόμου μεταξύ των φαρμα-
κευτικών εταιρειών είναι τεράστιος. 
Ο Όλαφ Τέλκε, ειδικός στον τομέα του φαρμάκου από τον 
οίκο αξιολόγησης Scope δεν πιστεύει πάντως ότι μέσα σε 
αυτόν τον χρόνο θα υπάρξει εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Η 
ανάπτυξη εμβολίου κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια. «Οι 
εταιρείες διατρέχουν τον κίνδυνο να καθυστερήσουν σε 
σχέση με τον ανταγωνισμό. Επειδή όμως εκατομμύρια άν-
θρωποι χρειάζονται το εμβόλιο αυτό δεν θα έπρεπε να είναι 
τόσο ακριβό» δηλώνει ο Τέλκε. Σε περίπτωση όμως που 
κάποια εταιρεία τα καταφέρει αυτό σημαίνει κέρδη δισεκα-
τομμυρίων. Όλος ο κόσμος θα έσπευδε να το αγοράσει. 
Η Κίνα πάντως φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Ήδη στα 
μέσα του περασμένου Ιανουαρίου δόθηκε η άδεια από τις 
αρχές να ξεκινήσουν οι έρευνες για ένα εμβόλιο. Ο υπόλοι-
πος κόσμος απέκτησε επαφή με τον κορωνοϊό στα τέλη Ια-
νουαρίου.
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Η εργασία δημιούργησε τον άνθρωπο Ηξεις, αφήξεις, ου εν  
πολέμω θνήσκεις

 
 
 

Ο
 ρόλος της εργασίας 
στην εξέλιξη του αν-
θρώπου, το ζήτημα 

με το οποίο ασχολήθηκε 
από κοινωνικό-επιστημο-
νική, 
κοινωνιολογική σκοπιά και 
όχι μόνο, ο Γερμανός Φρί-
ντριχ Ένγκελς, κορυφαίος 
θεωρητικός του διαλεκτικού 
και ιστορικού υλισμού, του 
επιστημονικού σοσιαλισμού 
κομμουνισμού, του μαρξι-
σμού.  
Υπήρξε ο πιο στενός φίλος 
και συνεργάτης, ισάξιος, 
του αξεπέραστου Γερμανο-
εβραίου κομμουνιστή ηγέτη 
της παγκόσμιας εργατικής 
τάξης, Καρλ Μαρξ.  
Μαζί έγραψαν το "Κομμου-
νιστικό Μανιφέστο "το 
1848, το "άσμα ασμάτων" 
του κομμουνισμού.  
Ο Γερμανός Τιτάνας της 
επαναστατικής σκέψης και 
δράσης, Ένγκελς γεννή-
θηκε στην Πρωσία, μέρος 
της σημερινής Γερμανίας, 
το 1820 και πέθανε στο 
Λονδίνο το 1895.  
Έζησε 75 χρόνια. 
Από την αρχή της πολιτικής 
του δράσης ως το τέλος της 
πολυτάραχης ζωής του, 
ήταν συνεπής, ασυμβίβα-
στος αγωνιστής της υπόθε-
σης της εργατικής τάξης. 
Ακλόνητος υπερασπιστής 
της επιστήμης, αυθεντικός 
εκπρόσωπος, μελετημένος 
εκπρόσωπος και ηγέτης 
του διεθνούς κομμουνιστι-
κού κινήματος. 
Ωθούμενος από τις ανά-
γκες του προλεταριακού 
(εργατικού)ταξικού αγώνα, 
πραγματοποίησε πολλές 
επιστημονικές έρευνες και 
μελέτες και έγραψε άρ-
θρα,κριτικές, βιβλία κτλ που 
αποτελούν καθοδηγητική 
πυξίδα στους αγώνες για 
την ανατροπή της καπιτα-
λιστικής ιμπεριαλιστικής 
βαρβαρότητας.  
Το 1842 δημοσίευσε τη 
μπροσούρα "Ο Σέλλιγκ και 
η Αποκάλυψη ", με την 
οποία ξεσκέπασε τις αντι-
δραστικές μυστικιστικές 
θρησκευτικές, ιδεαλιστικές 
εν κατακλείδι, αντιλήψεις 
του Σέλλιγκ. 
Δύο χρόνια αργότερα, 
έγραψε, μαζί με τον Μάρξ, 
το μεγαλειώδες έργο". Η 
Αγία Οικογένεια ", το οποίο 
θέτει με απαράμιλλη σαφή-
νεια τις βάσεις του  
επαναστατικού υλιστικού  
σοσιαλισμού κομμουνισμού. 
Ο σοσιαλισμός μεταβατικό 
στάδιο που χωρίζει την τα-
ξική κοινωνία του καπιταλι-
σμού από την αταξική κοι-
νωνία του κομμουνισμού. 
Ο Ένγκελς έλαβε μέρος 
στην ένοπλη λαϊκή εξέ-
γερση στη Γερμανία το 

1848 - 49,  η οποία, όπως 
είναι γνωστό, καταστάλθηκε. 
Ένα από τα πιο ενδιαφέρο-
ντα έργα του Ένγκελς είναι 
"Ο ρόλος της εργασίας στη 
μεταμόρφωση του πιθήκου 
σε άνθρωπο " ο ρόλος της 
εργασίας στην εξέλιξη του 
ανθρώπου, επιστημονική 
μελέτη που έμεινε ατέλει-
ωτη και δημοσιεύτηκε ένα 
χρόνο μετά το θάνατό 
του,δηλαδή το 1896. 
Στο έργο αυτό, εκθέτει τις 
μαρξιστικές,  υλιστικές από-
ψεις για την καταγωγή και 
την εξέλιξη του ανθρώπου.  
Ο μεγάλος Άγγλος σοφός 
και ιδρυτής της υλιστικής 
βιολογίας και της υλιστικής 
θεωρίας της καταγωγής και 
της εξέλιξης των 
ειδών(υπερισχύει,   νικά η 
φυσική επιλογή) Κάρολος 

Δαρβίνος είχε αποδείξει την 
καταγωγή του ανθρώπου 
από ένα κατώτερο ζωικό εί-
δος και είχε λύσει αυτό το 
πρόβλημα από τη βιολο-
γική επιστημονική άποψη. 
Όμως,μια τέτοια λύση ήταν 
ελλιπής και δεν μπορούσε 
να ερμηνεύσει απόλυτα το 
κοινωνικό φαινόμενο Άν-
θρωπος. Η κοινωνιολογική 
άποψη του ζητήματος της 
καταγωγής του ανθρώπου 
έμενε ακόμα σκοτεινή.  
Ξεκινώντας από την αρχή 
της προέλευσης του αν-
θρώπου από είδος πιθή-
κου, που είχε γίνει αποδε-
κτή από όλη την 
προοδευτική επιστήμη, 
ύστερα από τις ανακαλύ-
ψεις του Δαρβίνου, ο Έν-
γκελς συγκέντρωσε την 
προσοχή του πάνω στους 
κοινωνικούς νόμους που 
διέπουν αυτή τη διαδικασία.  
Η εργασία, το διακριτικό  
χαρακτηριστικό του ανθρώ-
πινου είδους,αποτέλεσε τον 
αποφασιστικό, τον καθορι-
στικό παράγοντα για τη με-
ταμόρφωση,  τη μεταβολή, 
την εξέλιξη ενός συγκεκρι-
μένου είδους πιθήκου, και 
όχι του πιθήκου γενικά, σε 

άνθρωπο. Η εργασία  δη-
μιούργησε τον άνθρωπο! 
ΝΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΗΣΕΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ 
Για να γίνει, όμως, δυνατή 
μια τέτοια μεταβολή,ένα τέ-
τοιο άλμα, έπρεπε να συ-
ντρέξουν ορισμένες προ-
ϋποθέσεις.  
Τέτοιες προϋποθέσεις ήταν 
η όρθια στάση, η όρθια 
θέση του σώματος και η 
απελευθέρωση των άνω 
άκρων του συγκεκριμένου 
πιθήκου προγόνου του αν-
θρώπου, των χεριών δη-
λαδή.  
Στην αρχή, αυτά τα άνω 
άκρα, τα χέρια, δεν ήταν σε 
θέση να κάνουν παρά μόνο 
πολύ απλές κινήσεις.Αν 
στη ροή, στην πορεία των 
χιλιετηρίδων έγιναν ανθρώ-
πινα χέρια, αυτό οφείλεται 

στην ΕΡΓΑΣΙΑ που τα τε-
λειοποιούσε σιγά-σιγά και 
συνεχώς, σ' όλο το μάκρος 
των αιώνων.  
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ  ΧΕΡΙ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟ ΟΡ-
ΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑ ΤΗΣ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ 
ΤΗΣ 
Η ανάπτυξη, η τελειοποί-
ηση των χεριών επέδρασε 
αποφασιστικά και σ' ολό-
κληρο  τον υπόλοιπο αν-
θρώπινο οργανισμό. 
Ακόμη και η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΟΜΙΛΙΑ προφορική και 
ακολούθως γραπτή, χρω-
στά την καταγωγή και την 
εμφάνισή της στην ΕΡΓΑ-
ΣΙΑ γιατί μόνο στη διάρκεια 
της εργασίας οι άνθρωποι 
βρέθηκαν στην ανάγκη να 
επικοινωνήσουν, να συνεν-
νοηθούν.  
Στη διάρκεια της εργασίας 
και εξ αιτίας της, δηλαδή 
κάτω από την επίδρασή της 
και κάτω από την επίδραση 
που ασκούσε Η  ΓΛΩΣΣΑ 
στη διάρκεια της ομιλίας, 
άρχισε να αναπτύσσεται Ο 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ και ταυτό-
χρονα και παράλληλα τα 
άλλα όργανα των αισθή-
σεων, τα οποία με τη σειρά 

τους βοηθούν στην παρα-
πέρα ανάπτυξη του εγκε-
φάλου, και έτσι,συνέχεια σε 
μια ατέλειωτη αλυσίδα ανο-
δικών εξελίξεων και αλλη-
λο ε π ι δ ρ ά σ ε ω ν , Σ Τ Η Ν  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ-
ΔΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗ-
ΤΑΣ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΚΤΛ,που 
επιδρούν ριζικά στην ανά-
πτυξη της εργασίας και της 
γλώσσας και έτσι, συνέχεια 
χωρίς τελειωμό μέχρι σή-
μερα.  
Όταν ο άνθρωπος απο-
σπάστηκε πια από το ζωικό 
βασίλειο, όταν δηλαδή εμ-
φανίστηκε ο "τελειωμένος 
άνθρωπος", ξεπήδησε ένα 
νέο γεγονός, ένα επανα-
στατικό στοιχείο, στην ιστο-
ρία του ανθρώπινου είδους, 
ένα γεγονός που άσκησε 
μια τεράστια επίδραση για 
την παραπέρα εξέλιξή του. 
Το  γεγονός της μεταμόρ-
φωσης της ζωικής αγέλης 
σε ανθρώπινη κοινωνία.  
"Και ποια είναι η χαρακτη-
ριστική διαφορά ανάμεσα 
στην αγέλη των πιθήκων 
και στην ανθρώπινη κοινω-
νία;" ρωτά ο Ένγκελς και 
απαντά ο ίδιος: 
 " Η ΕΡΓΑΣΙΑ " 
Η κατασκευή και η χρησι-
μοποίηση, από τον άν-
θρωπο, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ άσκη-
σαν καθοριστική επίδραση 
για την παραπέρα εξέλιξη 
του ανθρώπου. Τον βοήθη-
σαν να ζήσει κάτω από τις 
πιο ποικιλόμορφες συνθή-
κες.  
Το ζώο έχει την ικανότητα 
να χρησιμοποιεί τη φύση 
όπως αυτή βρίσκεται. Ο άν-
θρωπος, όμως,χάρη στα 
εργαλεία του, τη μεταβάλ-
λει,την υποχρεώνει να εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες του.  
Ο άνθρωπος προσαρμόζε-
ται στη φύση, μεταβάλλο-
ντας την βαθμιαία με τα ερ-
γαλεία που ο ίδιος 
κατασκεύασε, δηλαδή τα 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Η αύξηση των παραγωγι-
κών δυνάμεων της κοινω-
νίας και, κατά πρώτο λόγο, 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ είναι ακριβώς 
εκείνο που καθορίζει γενικά 
τόσο του ανθρώπου όσο 
και της κοινωνίας.  
Ο Ένγκελς διέγραψε συνο-
πτικά το δρόμο που ακο-
λούθησε αυτή η εξέλιξη.  
Έπειτα μας έδειξε πώς ο 
άνθρωπος κατόρθωσε να 
κυριαρχήσει πάνω στη 
φύση χάρη ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
και " αυτό ακριβώς είναι η 
τελευταία ουσιαστική δια-
φορά ανάμεσα στον άν-
θρωπο και στα υπόλοιπα 
ζώα, μια διαφορά, που, για 
μια ακόμη φορά, την οφεί-
λει στην εργασία". 
Το έργο αυτό του Ένγκελς 
που παρουσιάζει τη μαρξι-
στική άποψη για την κατα-
γωγή του ανθρώπου, 
απορρίπτει απόλυτα όλες 
τις θρησκευτικές και ιδεαλι-
στικές θεωρίες που αφο-
ρούν σ'αυτό το κεφαλαι-
ώδες ζήτημα.

του 
Βασίλη Κωστή 

Σ
το Μαντείο των Δελφών στην Αρ-
χαία Ελλάδα έτρεχαν μεγάλοι και 
τρανοί να ακούσουν τις παραγγε-

λίες της Πυθίας για το μέλλον και τα σχέ-
δια είτε στρατηγών κλπ και εάν όταν κα-
τεβούν για πόλεμο θα τον κέρδιζαν η όχι 
τον πόλεμο. 
Η Πυθία έβγαινε σε ένα τριπόδι και από 
κάτω είχε καπνό τον οποίο είσέπνεε και 
η ίδια έτρωγε φύλλα αροδάφνης που εί-
χαν επίδραση στο να ζαλίζετε και να μι-
λάει, από τα οποία τα λόγια ερμήνευαν 
κάποιοι ειδικοί  τότε,  “ιερείς.” 
Διερωτώμαι  σήμερα  τι καπνό στα αλή-
θεια χρησιμοποιεί  στο  No 10  o κος 
Boris Johnson η ακόμη τι τρώει ο ίδιος,  
αλλά ας το καταλάβει ότι ο λαός δεν 
τρώει κουτόχορτο. 
Προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιφέρει 
σύγχυση και ουδέποτε έχει κάνει μία ευ-
κόλως νοούμενη  ανακοίνωση  μέχρι σή-
μερα, που περίμενε ο λαός καθοδήγηση 
στις πλέον κρίσιμες στιγμές, ουδέποτε  
ως πρωθυπουργός είχε σταθεί στο ύψος 
της θέσης του  και να  δείξει έστω και   
μία  φορά κάποιο ίχνος υπευθυνότητας  
και σοβαρότητας. 
Ο Covid -19 εξαπλώθηκε σαν άγρια φω-
τιά αλλά τα λόγια του Τζόνσον έχουν 
σπείρει τόση σύγχυση και αβεβαιότητα  
που άφησε τον κάθε πολίτη σε αμηχανία 
χωρίς να γνωρίζει καθαρά το τι ακριβώς 
εννοεί ή τι στα αλήθεια θέλει να μας πει 
εάν πράγματι γνωρίζει τι ακριβώς λέει ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα όπου ο 
κος Τζόνσον άφησε τα πράγματα να αι-
ωρούνται, τόσες πολλές φορές όσες  η 
Πυθία έκανε παλαιότερα. Μάλιστα η Πυ-
θία κάποτε ήταν σωστή αλλά στη σημε-
ρινή περίπτωση με το κ.Τζόνσον που 
κάνει το ένα λάθος πάνω στο άλλο.  
Πόσες φορές την μία ημέρα λένε κάτι  
μόνο για να αναιρέσουν τι είπαν προ-
ηγουμένως. Ένα από τα πολλά παρα-
δείγματα, όταν ένας από τους υπουρ-
γούς, είπε είναι ασφαλές να πηγαίνουμε 
στα πάρκα μόνο για να διαψεύσει η ίδια  
Κυβέρνηση τι είπε ο ίδιος Υπουργός της, 
προηγουμένως. Μήπως είναι όλοι υπό 
την επίδραση του καπνού που χρησιμο-
ποιούσε πριν αιώνες η Πυθία η κάτι πα-
ρόμοιο.  
Αφήστε τα “ηξεις και αφήξεις” κε Τζόνσον 
και μίλα ίσια, καθαρά, σταράτα, με ειλι-
κρίνεια σαν Πρωθυπουργός και άνθρω-
πος όχι σαν μία ζαλισμένη Πυθία  καθι-
σμένη πάνω  σε ένα τριπόδι. 
Ο λαός δεν γνωρίζει που να βάλει το 
κόμμα η ακριβώς και τι θέλεις να μας 
πεις, αφού τα αποτελέσματα είναι αυτά 
τα τραγικά συμβάντα για την χώρα με 
το ποιο μεγάλο αριθμό θανάτων στον 
κόσμο εκτός από τη Αμερική όπου ένας 
αλαζόνας αρχηγός  κράτους είναι ακόμη  
στην εξουσία  και τον ακολουθεί τυφλά 
ο Τζόνσον. Πράγματι ο κόσμος δεν έχει 
μόνο τον COVID  -19 μα και δύο επικίν-
δυνους ακόμη ποιο επικίνδυνους ίσως 
από το Μαντείο των Δελφών διότι όλοι 
τους λέγουν και έλεγαν κάτι με τέτοιο  
τρόπο που στο τέλος της ημέρας  να 
μην πάρουν οι ίδιοι το  φταίξιμο. 
Τι ακριβώς θέλεις να μας πει ο κος Τζόν-
σον πηγαίνετε στην εργασία σας αλλά 
μην πηγαίνετε, μένετε σπίτι αλλά πηγαί-
νετε στις δουλειές σας. 
Με άλλα λόγια πηγαίνετε στις δουλειές 
σας ου, μείνετε σπίτι,  ή πηγαίνετε στις 
δουλειές σας, ου μείνετε σπίτι.  
Η διαφορά της Πυθίας με τον Τζόνσον 
είναι ότι ο καπνός σήμερα που εισπνέει 
ο Τζόνσον είναι ίσως ποιο μολυσμένος 
από το αυτόν που εισέπνεε η Πυθία  
αλλά η συμπεριφορά ακριβώς η ίδια. 
Δεν το λέω για να υπερασπίσω τον κον 
Τζόνσον, αλλά να υπογραμμίσω ότι η 
γραμμή κατεύθυνσης που ακολουθεί 
αυτή η Κυβέρνηση, είναι άκρως επικίν-
δυνη. Αυτό επίσης ίσως και να οφείλετε 
στο γεγονός ότι οι Συντηρητικοί είναι στη 
εξουσία για 21 χρόνια και η μεγάλη πλει-
οψηφία ακόμη να μην τους βοηθά διότι 
λάχουν χάρη την πυξίδα τους. 
Μία μικρή διαφορά που σημαίνει ζωή η 
θάνατος είναι ένα απλό κόμμα στην 

φράση. 
Και στη αρχαία 
Ελλάδα πόσοι 
πήραν την λανθα-
σμένη ιδέα ότι θα 
κέρδιζαν τον πό-
λεμο αφού η Πυ-
θία τα έλεγε έτσι 
στα ζαλισμένα και 
οι “ιερείς”  τα ερ-
μήνευαν και που 
οι πελάτες τα έπαιρναν τα λόγια  τόσο 
λανθασμένα  αφού ήταν τόσο μπερδε-
μένα  και  πολλές φορές οι στρατηγοί 
έχασαν πολέμους έχασαν. 
Πότε ο κόσμος θα καταλάβει περί τίνος 
πρόκειται τέλος πάντων και  πότε ο κο-
σμάκης θα βάλει τελεία και παύλα στα 
τόσο ανούσια, επικίνδυνα και προ πά-
ντων τρελά μα πολύ απαράδεκτα παι-
χνίδια που θέλει να παίξει και συνεχίζει 
να παίζει μία Κυβέρνηση  με ένα ανειδί-
κευτο Πρωθυπουργό και με μία ομάδα 
Υπουργών που  μοιάζει σαν κουκλοθέ-
ατρο. 
Θα πας και θα γυρίσεις όχι, στον πόλεμο 
θα πεθάνεις.  Αργυραίς λόγχαις. Και 
αφού μιλάμε για το Μαντείο των Δελ-
φών….  
Tουλάχιστον η Πυθία πολλές  φορές τα 
προμήνυε σωστά έστω με κρυπτό γραμ-
μένα μηνύματα  όπως π.χ. το χρησμό 
που έδωσε στον Φίλιππο τον Β’  ήθελε 
να επιτεθεί εναντίον των Φωκέων  “Αρ-
γυραίς λόγχαις μάχου και πάντα κρατή-
σεις”  “Να μάχεσαι  με αργυρές λόγχες   
και θα κερδίσεις όλες τις μάχες”  Ο Φί-
λιππος κατάλαβε σωστά ότι  η Πύθιά 
δεν εννοούσε αργυρές λόγχες αλλά στα 
ασημωμένα νομίσματα, που του έλεγε  
ότι  μόνο με οικονομική δύναμη θα νική-
σει  τους Φωκείς.   
Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mix-
anitouxronou.gr. 
Λέγετε δε ότι ο Όμηρος  επισκέφθηκε το 
Μαντείο των Δελφών για να ρωτήσει  
ποιοί ήταν οι γονείς και η καταγωγή του. 
Η Πυθία απάντησε Πατρίδα της μητέρας 
σου είναι η νήσος Ιος η οποία θα σε δε-
χθεί όταν πεθάνεις αλλά φυλάξου από  
το αίνιγμα των παιδιών. Ο Όμηρος όταν 
εισήλθε στη Ίο, συνάντησε τα μικρά παι-
διά που ψάρευαν και  ο Όμηρος τα ερώ-
τησε τι έπιασαν. “Οσσ΄ έλομεν  λιπόμεθα  
όσ’ ουχ έλομεν  φερόμεσθα” δηλαδή όσα 
πήραμε τα αφήσαμε όσα αφήσαμε τα 
έχουμε. Τα παιδιά αναφέρονταν στις ψεί-
ρες. Όσες έβρισκαν τις σκότωναν όσες 
δεν έβρισκαν τις έφεραν στο κεφάλι τους.   
Ο Όμηρος δεν κατάλαβε τι έλεγαν αλλά 
θυμήθηκε τι του είπε η Πυθία ότι θα πέ-
θαΙνε στην Ιο αλλά στην βιασύνη να φύ-
γει γλίστρησε και και κτύπησε στο κεφάλι 
όπου βρήκε τον θάνατο του Υπάρχουν 
φυσικά πολλές εκδοχές πως πέθανε ο 
Όμηρος και τι λένε οι Ιστορικοί .. Δε γνω-
ρίζω τι θα πούνε  η γράψουν οι  ιστορικοί 
για την σημερινή όλη θλιβερή κατάσταση 
που ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να 
μεταφέρει ένα καθαρά νοούμενο μήνυμα 
στην κρίσιμη στιγμή της χώρας  περιμέ-
νουμε καθοδήγηση και μια κουβέντα 
πως θα προχωρήσει η χώρα.  Αλλά τί-
ποτα Πολλά άδεια λόγια  και υποσχέσεις 
από μία  “αχάπαρη” Κυβέρνηση. 
 Αυτά που ξετυλίγονται  μπροστά στα 
μάτια μας  τον 21ον αιώνα και μένουμε 
έκπληκτοι για την όλη συμπεριφορά  της 
Κυβέρνησης  διερωτώμαι εάν οι κατοπι-
νές γενεές στη πραγματικότητα θα πι-
στεψουν ακριβώς την όλη απίστευτη εξέ-
λιξη που λαμβάνει μέρος και τις 
παράλογες δηλώσεις πολιτικών. 
Το ανέφερα και προηγουμένως ότι η 
ιστορία θα μας κρίνει όλους μας και εύ-
χομαι οι κατοπινές γενεές να μας κρίνουν 
επιεικώς και να πάρουν μαθήματα γύρω 
από τα απέραντα λάθη  των προγόνων 
τους,   του  “τότε” 21ου αιώνα. Ίσως να 
το βρούν και δύσκολο να πιστεύουνε 
αυτά τα συμβάντα οι κατοπινές γενεές. 
Ευτυχώς που σήμερα υπάρχει η τεχνο-
λογία και θα κρατηθούν και σε φιλμ και 
ηχογραφημένα και ακόμη φοβάμαι δεν 
θα το πιστεύουν και δεν τους κατακρίνω 
διότι στα αλήθεια είναι απίστευτα. 

του  
Γιώργου Α.Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Και όμως… οι άνθρωποι αλλάζουν!

   Της Έλισσας 
     Ξενοφώντος 

 

Π
όσο παρά-
ξενο φαντάζει 
η συνειδητο-

ποίηση μιας αλή-
θειας. Κι όχι  μιας 
οποιασδήποτε αλή-

θειας  αλλά αληθινής! 
Αναρωτήθηκες ποτέ αν μπορούν οι 
άνθρωποι να αλλάξουν; Πολλές θε-
ωρίες, πολλές φιλοσοφίες, άπειρες 
απόψεις και αναρίθμητα ερωτημα-
τικά. Σίγουρα ο χαρακτήρας δεν νο-
μίζω αλλά οι συμπεριφορές ναι. Πά-
ντα επίκαιρο θέμα σε συζητήσεις και 
συνέδρια, φόρουμ και αλλού.  
Μπορεί η προσωπικότητα να αλλά-
ξει ή όχι ανάλογα με τις εμπειρίες 
που περνάς;  Η προσωπικότητα συ-
νεχίζει να αναπτύσσεται και να αλ-
λάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 
μας δίνοντάς μας ευκαιρίες να βελ-
τιωθούμε ως άνθρωποι και να ξε-
περνούμε τις αδυναμίες μας και τα 
ελαττώματά μας που έχουμε σαν χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητάς 
μας;  
Ο Freud (1923) για παράδειγμα στη 
θεωρία του υποστηρίζει ότι η προ-
σωπικότητα του κάθε ενός μας δια-
μορφώνεται μέχρι τα πέντε μας χρό-
νια, όπου ολοκληρώνεται το 
Οιδιπόδειο στάδιο ανάπτυξης του 
παιδιού. Ο Erikson (1950) είναι της 
άποψης ότι η προσωπικότητα ανα-
πτύσσεται και αλλάζει διαρκώς, ση-
μειώνοντας ότι οι πιο καταλυτικές 
αλλαγές συμβαίνουν στο στάδιο της 
εφηβείας. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει 
πιο πολλές έρευνες πάνω στο αν τε-
λικά αλλάζουμε ή παραμένουμε τα 
ίδια άτομα καθώς τα χρόνια περ-
νούν. Τα χαρακτηριστικά της προ-
σωπικότητάς μας έχουν να κάνουν 
με τα σταθερά χαρακτηριστικά μο-
τίβα των σχέσεών μας, των συναι-
σθημάτων μας και των συμπεριφο-
ρών μας. Κι αυτά είναι (α) η 
συνειδητότητα, που είναι η τάση του 
ανθρώπου να είναι οργανωμένο και 
αξιόπιστο, να δείχνει αυτοπειθαρχία, 
να δρα με βάση το καθήκον, να προ-
σπαθεί να επιτυγχάνει και να εκδη-
λώνει προγραμματισμένες και όχι 
παρορμητικές συμπεριφορές. (β) Η  
εξωστρέφεια, η τάση αναζήτησης 
ερεθισμάτων μέσω συνεύρεσης με 
τους άλλους, όπως η ομιλητικότητα, 
η ενεργητικότητα, τα θετικά συναι-
σθήματα, η αυτοπεποίθηση και η 
κοινωνικότητα. (γ) Η συγκαταβατι-
κότητα, η τάση δηλαδή  προς την 
συμπόνια και την συνεργατικότητα 
αντί της καχυποψίας και του αντα-
γωνισμού απέναντι στους άλλους. 
(δ) Η ανοικτή αντίληψη που έχει να 

κάνει με τη διανοητική περιέργεια , 
την δημιουργικότητα, την προτίμηση 
της καινοτομίας και την ποικιλία στη 
ζωή που έχει ένα άτομο. Είναι και 
(ε)  ο νευρωτισμός, η τάση βίωσης 
των δυσάρεστων συναισθημάτων 
όπως είναι ο φόβος, το άγχος, η κα-
τάθλιψη και ευαλωτότητα. 
Κάποιοι ειδικοί πιστεύουν ότι τα πιο 
πάνω γνωρίσματα της προσωπικό-
τητας μένουν σταθερά με την πά-
ροδο του χρόνου. Άλλοι θεωρούν 
ότι υπόκεινται διαρκώς σε περιβαλ-
λοντικές επιδράσεις οι οποίες είναι 
αυτές που καθορίζουν εν πολλοίς τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 
δράσεις μας. Για τη δεύτερη αυτή 
θεωρία, την οποία υιοθετώ, είναι για 
παράδειγμα η σημερινή κατάσταση 
που όλοι περνάμε. Η συμμετοχή μας 
σε ένα αόρατο πόλεμο πιστεύω ότι 
είναι μια καταλυτική εμπειρία που 
μπορεί να ευθύνεται για την αλλαγή 
κάπως του χαρακτήρα μας αλλά της 
συμπεριφοράς και του τρόπου σκέ-
ψης μας. 
Κι έτσι και εγώ ρωτώ: Μα είναι δυ-
νατόν ο άνθρωπος να μπορεί να αλ-
λάξει σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεται; 
Απίθανο κι όμως αληθινό! Τελικά 
κάτι θετικό βγήκε μέσα από την απο-
μόνωση. Ο καθένας πιστεύω βρήκε 
και κάτι καινούριο να αναγνωρίσει 
στον εαυτό του σαν αλλαγή. Είτε 
αυτό έχει να κάνει με προτιμήσεις 
σε φαγητά και γεύσεις, είτε αυτό να 
έχει να κάνει με δεξιότητες, ικανότη-
τες, ευαισθησίες και ταλέντα του, είτε 
στον τρόπο που αντιμετωπίζει κα-
ταστάσεις είτε ακόμα και με την ανα-
γνώριση της αξίας του ως άνθρω-
πος. 
Σήμερα, η μέρα ηλιόλουστη, πανέ-
μορφη και κατάλληλη για μια βόλτα 
στη γειτονιά. Μεγάλο εγχείρημα τε-
λικά. Ακούγεται τόσο σημαντικό 
μέσα στα ασήμαντα ή ασήμαντο 
μέσα σε αυτά  που είχαμε συνηθίσει 
να θεωρούμε σημαντικά.  
Απόδραση από το σπίτι… μια βόλτα 
στο τετράγωνο ίσως και πιο μακριά, 
για να κάνω το κέφι μου τελικά. Μα 
πόσο όμορφο είναι να νοιώθεις 
ελεύθερος, να κάνεις κάτι για σένα, 
χωρίς τα πρέπει του παρελθόντος, 
αλλά τα θέλω του σήμερα. Ελευθε-
ρία στο μυαλό και στη σκέψη! Ελευ-
θερία του ΕΙΝΑΙ σου!  
Και  έρχεται ξαφνικά η συνειδητο-
ποίηση ότι μπορώ να κάνω κάτι που 
θέλω εγώ και νοιώθεις σαν ένα 
πουλί που το αφήνεις ελεύθερο να 
πετάξει μακριά και να σχίσει τον ου-
ρανό και τα σύννεφα, να φτάσει το 
φεγγάρι αν αυτό το ευχαριστεί ή να 
καθίσει στο κλαδί του διπλανού δέ-
ντρου. Αποφασίζω εγώ για μένα. 
Πρωτόγνωρες εμπειρίες η συνειδη-
τοποίηση της ελευθερίας του ατόμου 

τελικά. Μια υπέροχη εμπειρία που 
πραγματικά σε κάνει να νοιώθεις 
ημίθεος θα έλεγα για να μην το πάω 
πιο μακριά! Όλα συμβαίνουν για κά-
ποιο λόγο! 
Βγαίνω από το σπίτι και κλείνω την 
πόρτα πίσω μου. Κοιτάω για πρώτη 
φορά την αρχιτεκτονική των σπιτιών 
που ποτέ δεν είχα προσέξει. Κάθε 
τετράγωνο έχει το δικό του αρχιτε-
κτονικό στυλ, όμως οι κήποι διαφο-
ρετικοί και ο χώρος στάθμευσης. Τα 
λουλούδια ανθισμένα και πολύ πε-
ριποιημένα, ανθισμένοι οι πανσέδες 
και τα κρίνα, οι τριανταφυλλιές και 
οι τουλίπες! Χαρά Θεού! Και μυρω-
διές απλόχερα δοσμένες στον αέρα 
τόσο για τους ιδιοκτήτες αλλά και 
τους περαστικούς.  
Με βήμα γρήγορο καταλήγω στο 
σπίτι μιας γριούλας. Μόνης και 
απροστάτευτης. Χωρίς σύζυγο και 
παιδιά. Πεταμένη στους δώδεκα 
ανέμους. Οι μνηστήρες έχουν φύγει 
εδώ και καιρό. Δεν έμεινε κανένας 
πλέον.  Και κτυπάω το κουδούνι και 
όπως πάντα πρόσχαρη παρουσιά-
ζεται στην πόρτα. Ένα απέραντο χα-
μόγελο, λες και είμαι ο εξ ουρανού 
άγγελός της. Σκέφτεται αν θα πρέπει 
να μου πει να περάσω μέσα ή όχι. 
Την προλαβαίνω όμως… 
 «Δεν θα περάσω μέσα αλλά είμαι 
εδώ  για να δω αν είσαι καλά».  
Μια ικανοποίηση στο πρόσωπό της 
κι ένα ζεστό βλέμμα για ένα «ευχα-
ριστώ» που την νοιάζομαι. Οι ευχα-
ριστίες πολλές, οι ευχές άπειρες. 
Μια επίσκεψη σε μια γριά και απρο-
στάτευτη που η μοίρα τα έφερε να 
γνωριστούμε μέσα σε αντίξοες συν-
θήκες. 
«Τι θέλεις να  κάνω για σένα; Θες 
κάτι από την υπεραγορά;» 
«Όχι, έχω απ΄όλα, χτες μου ψώνι-
σες», η απάντηση. Έχω απ΄όλα…»  
«Κάτι σίγουρα θα χρειάζεσαι», της 
λέω. 
 Με κοιτάει κατάματα, προσπαθεί να 
ζυγίσει τη διάθεσή μου και τελικά 
προς μεγάλη μου έκπληξη μου ζητά 
κάτι ασήμαντο που δεν θα μπο-
ρούσα να προβλέψω… 
«Έχεις χρόνο να μου ποτίσεις τα 
λουλούδια;» με ρωτά. Και μέσα από 
τον τόνο της φωνής της διακρίνω 
μια βαθιά επιθυμία.   
 «Χαρά μου, χρόνο έχω πολύ, ό,τι 
θέλεις», και ξανά ευχές, ατέλειωτες, 
απ΄αυτές που οι άνθρωποι της δικής  
μας κουλτούρας τις δίνουν απλό-
χερα! 
Και λάμπει το πρόσωπό της από τη 
χαρά σαν ένα μικρό παιδάκι άσχετα 
από τα χρόνια που την βαραίνουν.  
Κάποιος την σκέφτηκε σήμερα, 
μέσα στις τόσες άχαρες μέρες που 
τις  περνάει μόνη… 
Στοχασμός και σκέψη γύρω από 
αυτά που συμβαίνουν. Μια μικρή 
συνομιλία με ένα μοναχικό άτομο. 
Πώς άλλαξαν όλοι τελικά! Πάνε οι 
γκρίνιες, οι ιδιοτροπίες και τα τόσα 
άλλα. Η προσωπική επαφή με κά-
ποιο άτομο και η αξία της προσφο-
ράς. Η εκτίμηση, το ευχαριστώ. 
Τα μάτια μου δεν βλέπουν τις ρυτί-
δες που έσχιζαν το πρόσωπο της! 
Παρατηρώ ένα άλλο άτομο, ένα μι-
κρό παιδί που του χαρίζεις ένα παι-
χνιδάκι που εδώ και καιρό ονειρευό-
ταν. Το χαμόγελο σαν ένα 
τριαντάφυλλο στα χείλη της. Πώς 
αλλάξαμε τελικά όλοι… 
Και τώρα η επιστροφή στο σπίτι. 
Κοιτάω ξανά τους κήπους μπροστά 
από τα σπίτια και ξαναπερνώ τους 
δρόμους που είχα περπατήσει πριν. 
Εστιάζω την προσοχή μου στα λου-
λούδια, στην πολυχρωμία και ποικι-
λία τους. Κοιτάω ασυναίσθητα δεξιά 
που έχω ακούσει κάποιο θόρυβο. 
Κάποιος  βγήκε να πάρει βόλτα το 
σκύλο του. Το σκυλάκι μικρό, τρέχει 

να μυρίσει τα πόδια μου αλλά ο ιδιο-
κτήτης του τραβάει το λουρί από-
τομα ώστε να αποφύγει την επαφή 
μαζί μου. Δεν παρέλειψε όμως να 
με χαιρετίσει και με το ύφος του να 
θέλει να μου πει: «Λυπάμαι αλλά θα 
‘ταν καλύτερα να κρατούμε τις απο-
στάσεις». Το χαμόγελό μου συγκα-
ταβατικό, δεν χρειάζεται να πω τί-
ποτα. Το βλέμμα του είναι αρκετό 
για να καταλάβω, αφού όλοι τελικά 
επικοινωνούμε περισσότερο με τα 
βλέμματά μας. Οι κουβέντες έχουν 
λιγοστέψει στα χείλη μας. Σκυφτοί 
όλοι στα κινητά μας, μηνύματα και 
ανταλλαγή μικρών βίντεο καθημε-
ρινά. 
Περνάω στο απέναντι πεζοδρόμιο 
και την ίδια στιγμή συγκεντρώνομαι 
στον ήχο των κλειδιών που κρατώ 
στο χέρι και τα ακούω να κτυπάνε 
το ένα με το άλλο όπως οι χάντρες 
ενός κομπολογιού. Και συνεχίζω να 
τα ακούω και αυτά συνεχίζουν να 
βγάζουν τον ίδιο θόρυβο αφού ακο-
λουθώ τον ίδιο ρυθμό στα βήματά 
μου… 
Να και ο ταχυδρόμους, πιστός στο 
καθήκον! Με προσπερνάει βιαστικός 
χαρίζοντάς μου ένα πλατύ χαμό-
γελο. Ναι, ένα απέραντο χαμόγελο 
στα χείλη του. Τελικά όλοι είμαστε 
γνωστοί πλέον. Άγνωστοι, γείτονες, 
συγγενείς, οικογένεια! Όλοι βγάζουν 
ένα όμορφο συναίσθημα αλληλεγ-
γύης, βγάζουν μια ακτίνα χαράς θα 
μπορούσα να πω. Μέσα στις συν-
θήκες που ζούμε, ο καθένας ζει τη 
λεπτομέρεια στα καθημερινά, στα 
απλά, αλλά που κανείς δεν πρόσεχε 
ποτέ πιο πριν.  
Και ξαφνικά ένας κύριος βιαστικός 
βγαίνει από το σπίτι και με το κινητό 
στο αυτί,  να προσπαθεί να καθο-
δηγήσει τον οδηγό γνωστής υπερα-
γοράς για να του κάνει τη διανομή 
τροφίμων. Βλέπω και τον οδηγό ξα-
φνικά μπροστά μου  να ανταλλάσει 
ένα χαμόγελο με τον πελάτη, που 
στέκεται ακίνητος στο πεζοδρόμιο. 
Χαιρετάει ο ένας τον άλλο λες και 
γνωρίζονταν από παλιά.  
Στη στροφή του δρόμου, δυο νεαροί 
στη γωνιά συνομιλούν και γελάνε. 
Τα δικά τους τα νέα, ποιος ξέρει τι! 
Όμως πουθενά δεν βλέπω γκρίνια, 
μουρμούρα ή τουλάχιστον δυσανα-
σχέτηση για την τραγικότητα της κα-
τάστασης. Πάλι χρειάστηκε να δια-
σταυρώσω το δρόμο και να περάσω 
στο απέναντι πεζοδρόμιο. Την ίδια 
ακριβώς στιγμή ένα παιδάκι με το 
πατίνι του κάνει το ίδιο από την αντί-
θετη κατεύθυνση και μέχρι να το χαι-
ρετίσω, ακούω τη φωνή του πατέρα 
«Μην βιάζεσαι» και το μικρό απα-
ντάει: «Εντάξει θα σε περιμένω!» 
Πλησιάζω  στο σπίτι μου και βλέπω 
δυο αυτοκίνητα να έρχονται από 
αντίθετη κατεύθυνση. Στη μέση του 
δρόμου σταματάνε κι οι οδηγοί αρ-
χίσουν κι αυτοί την κουβέντα. Δυ-
νατά γέλια, όρεξη για πουν όσα πιο 
πολλά μπορούν πριν αναγκαστούν 
να διακόψουν την συνομιλία τους 
στην περίπτωση που θα εμφανιστεί 
κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Τους προ-
σπερνώ και τους αφήνω να συνεχί-
σουν. Η μία και μοναδική βόλτα στη 
γειτονιά έφτασε στο τέλος της. 
Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα και 
κάθομαι στην αυλή. Σκέφτομαι όλα 
όσα είχα την ευκαιρία να ζήσω στη 
μικρή αυτή απόδραση. Το συμπέ-
ρασμα το ίδιο. Έχουμε όλοι αλλάξει 
τελικά σε κάτι. Μια καλοσύνη θα 
έλεγα έχει απλωθεί στα πρόσωπα 
των ανθρώπων. Ζουν την κάθε στι-
γμή σαν να είναι η τελευταία τους. 
Ζουν την κάθε μέρα λες και είναι η 
τελευταία τους. Έχουμε πραγματικά 
αλλάξει! 

Μίλα...
Της Τζωρτζίνας Κουρουσιακλή 

Κ
άθε μέρα διαβάζουμε άρθρα, 
έρευνες και διαφορά τέτοιου 
είδους κείμενα για την ψυχική 

υγεία και ηρεμία. Καλό είναι να τα 
διαβάζουμε για να γνωρίζουμε κά-
ποια σημαντικά θέματα και να 
«παίρνουμε» μπρος σαν άνθρωποι 

και πρακτικά. Τι είναι αυτό που σας γράφω τώρα; 
Ίσως άλλο ένα τέτοιο ακόμα άρθρο που σας καλεί 
αυτή τη φορά να μιλήσετε!  
Μίλα λοιπόν και μην φοβάσαι! 
Σε κάθε χώρο και περίσταση εξωτερικοί παράγο-
ντες μπορούν να σου δημιουργήσουν προβλήματα. 
Καλή ώρα (ή μάλλον κακή) αυτό συνέβη σε εμένα 
σήμερα για αυτό και εγώ αποφάσισα να μιλήσω 
μέσω αυτού του άρθρου και να ωθήσω και άλλους 
να εκφραστούν σε περίπτωση που καταπιέζονται.  
Ας μη μιλήσω για το θέμα του bullying γενικά και 
αόριστα. Bullying μπορείς να δεχτείς σε κάθε μέρος, 
την κάθε στιγμή, είτε είσαι σε εργασιακό περιβάλ-
λον, το σχολείο, είτε είσαι σε μια ομάδα ως χόμπι 
που μπορεί να σχετίζεται με τον αθλητισμό, τη μου-
σική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσα 
σε πολλές από αυτές τις ομάδες υπάρχουν τοξικά 
άτομα που σκοπός τους δεν είναι άλλος από το να 
τροφοδοτήσουν το λεγόμενο bullying.  
Ενεργειακά βαμπίρ είτε αργόσχολα άτομα χωρίς 
προσωπικότητες που απλά ζουν- ας μου επιτραπεί 
η έκφραση-  για να ξεκατινιάζονται και να πουλάνε 
τρέλα και τσαμπουκά σε άλλους. 
Και εσύ σαν άνθρωπος της ηρεμίας δε θες να έρ-
θεις σε αντιπαράθεση και τότε καταπνίγεσαι. Και 
όσο εσύ πέφτεις, τότε αρχίζουν και εμφανίζονται οι 
μικροί καθημερινοί ανθρώπινοι εχθροί. Ποιοι είναι 
αυτοί; Μα φυσικά, αυτό που βαφτίζουν οι περισ-
σότεροι ως « ψυχολογικά προβλήματα». Σε πιάνει 
άγχος, τάσεις αυτοκαταστροφής, κρίσεις πανικού 
και τελικά τι κατάφερες που δε μίλησες; Να χάσεις 
την ηρεμία σου και μαζί με αυτήν και τον ίδιο σου 
τον εαυτό.  
Πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Το οποίο είναι η συνέ-
χεια της καταπίεσης που δέχεσαι σε όλη σου τη 
ζωή. Καλώς ή κακώς, σε απασχολούν θέματα που 
σχετίζονται με την ευημερία της ψυχής σου και πολ-
λές φορές και του ίδιου σου του οργανισμού σαν 
ολότητα. Και εκεί είναι πάλι που μπλοκάρεις. «Ας 
μη μιλήσω παραέξω» λες «γιατί θα με πουν τρελό». 
Παρ’το χαμπάρι, ζούμε στον 21ο αιώνα, δεν υπάρ-
χει ορισμός και έννοια «τρέλα» στην επιστήμη της 
ψυχιατρικής όσο και της ψυχολογίας. Και αυτό στο 
επιβεβαιώνω ως πτυχιούχος στον τομέα της ψυχι-
κής υγείας. Η « τρέλα» που λένε μερικοί αδαείς, εί-
ναι κάτι σαν προκαταληψή και δεισιδαιμονία. Κάτι 
όπως είναι ο δαιμονισμένος για παράδειγμα. Δεν 
υφίσταται κάτι τέτοιο για κανέναν άνθρωπο. Εσύ 
όμως γίνεσαι εσωστρεφής και δεν μιλάς για όσα 
σε απασχολούν. Σταματάς και μένεις στάσιμος 
μέσα σε ένα αχανές κενό που δεν οδηγεί πουθενά. 
Σαν αποτέλεσμα, όπως% προανέφερα, χάνεις τον 
εαυτό σου. Για αυτό, υπάρχει μία και μόνο Λύση.  
Είναι απλή… Μίλα! Μίλα και σκέψου πως ποτέ 
δεν είναι αργά! Πάντα θα υπάρχει κάτι, κάποιος 
εκεί έξω που μπορεί να σε βοηθήσει. Μπορεί να 
είναι ψυχολόγος, ψυχίατρος, σύμβουλος ή έστω 
ένα κοντινό σου πρόσωπο. Να θυμάσαι πάντα 
πως δεν είσαι τρελός, απλά έχεις ανάγκη να βοη-
θήσεις τον εαυτό σου να αποκτήσει αυτή την πο-
λυπόθητη ηρεμία. 
Μίλα φίλε μου. Μην είσαι μόνος στο βάσανο σου 
και αυτό θα πάψει να είναι βάσανο. Δε θα σου 
πω, τα κλισέ του τύπου « μη δίνεις σημασία», 
Αντιθέτως δώσε σημασία, δες τι σε ενοχλεί και 
φρόντισέ το. Φροντίζοντας τον εαυτό σου λοιπόν. 
Εκεί είναι το νόημα. Να μην ξεχνάς να μιλάς. Μη 
φοβάσαι, τρελοί δεν υπάρχουν είπαμε και θα το 
ξαναλέμε. Βρες το δρόμο της γαλήνης και της 
απόλαυσης της ζωής. Κάν’το για να σταματήσει η 
καρδιά σου να χτυπά σαν τρελή από άγχος, σκο-
τούρες και λοιπά ψυχικά βασανιστήρια. Μην ξε-
χνάς ποτέ πως πρέπει να φροντίζεις για εσένα. 
Μόνος σου θα τα καταφέρεις και πάλι αλλά μίλα. 
Εκφράσου, μην πνίγεσαι άλλο. Και να θυμάσαι 
αν σε βοηθήσει κάποιος, βοήθησε τον και εσύ και 
έτσι όλοι θα είμαστε πιο ευχαριστημένοι και θα 
έχουμε πιο ευτυχισμένες ζωές. Μην στα πολυλογώ 
άλλο και σε κουράσω άλλο όμως. Μίλα και μην 
ξεχνάς. Η μόνη τρέλα που υπάρχει αληθινά, είναι 
η τρέλα του να θες να ζεις τη ζωή όσο πιο όμορφα 
γίνεται. Είναι η μόνη έννοια που αποδίδεται στην 
τρέλα. Να ζεις καλά και τίποτα παραπάνω. Mίλα.
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Ο κορωνοϊός
Τoυ Κυριάκου Χατζηθεοδόση

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.  

Η ελληνική ταβέρνα με έδρα το Midlands εγκαινιάζει μια υπηρεσία 
παράδοσης φαγητού στο σπίτι, για να συγκεντρώσει ποσά για φι-
λανθρωπικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. 
Το Lakis Greek Kitchen είναι μια ελληνική ταβέρνα που εδρεύει 
στο West Midlands και συγκεντρώνει χρήματα για φιλανθρωπίες. 
Τo εστιατόριο λειτουργεί από το 2014, ενώ λόγω της πανδημίας, 
το LGK, όπως είναι γνωστό τον κόσμο, δεν είναι σε θέση να ανοίξει 
τις πόρτες του στο κοινό για την φετινή χρονιά. Ο κάτοχος του 
εστιατορίου είναι ο Πανίκος Παναγιώτου,  ο οποίος άνοιξε το μαγαζί 
στη μνήμη του πατέρα του. Το LGK βρισκόταν πίσω από το επιτυ-
χημένο ντοκιμαντέρ της Κύπρου Queens of Amathus, το οποίο 
εμπνεύστηκε από το ταξίδι τροφίμων της ελληνοκυπριακής κοινό-
τητας. 
Η δράση του εστιατορίου, ωστόσο, πρέπει να συνεχιστεί και γι’ 
αυτό το LGK έχει συνεργαστεί με την εταιρεία Theos Food , η 
οποία ξεκίνησε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με τα νόστιμα προϊόντα 
τους, αλλά και τους Street Kitchen Brothers όπου θα παραδίδουν 
ελληνικά τρόφιμα στις πόρτες των ανθρώπων, μια υπηρεσία που 
επί του παρόντος δεν υπήρχε στο Μπέρμιγχαμ. 
Η LGK κυκλοφόρησε τα λεγόμενα “Kleftiko Weekends” στις 9 
Μαΐου, όπου τα δέματα τυλιγμένα με αρνί μαγειρεμένα μαζί με κυ-
πριακές πατάτες και μια μυστική σπιτική συνταγή, είναι διαθέσιμα 
για παράδοση στο σπίτι. Αρνούμενοι να παραδοθούν στην παν-
δημία, η όρεξη των ανθρώπων από το φιλανθρωπικό ετήσιο πρό-
γραμμα της LGK δεν μπορεί να σβήσει.  To μαγείρεμα σε παραδο-

σιακό φούρνο θα είναι διαθέσιμο κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι 
το τέλος Ιουλίου 2020. 
Φέτος υπάρχουν δύο επιλεγμένες καμπάνιες. Τα κέρδη θα πάνε 
στην Isabelle Mason, μια  μικρή πριγκίπισσα ηλικίας 9 ετών από 
το Burntwood, Cannock., η οποία πάσχει από μια σπάνια πάθηση 
γνωστή ως σύνδρομο Rett που προσβάλλει το σύστημα κινητι-
κού-νευρώνα και τα παιδιά αρχίζουν να γίνονται λιγότερο ικανά και 
να χάνουν αργά την ικανότητά τους να επικοινωνούν. Αυτό το 
νεαρό κορίτσι είναι ένα στα 12.000 κορίτσια που γεννήθηκαν με 
σύνδρομο Rett. Η Isabelle ήταν τεσσάρων ετών όταν διαγνώστηκε 
και επρόκειτο να ξεκινήσει το σχολείο τον Σεπτέμβριο. 
Οι γονείς της Isabelle δήλωσαν: «Δεν ξέραμε τι επρόκειτο να συμ-
βεί. Η πρώτη επιληπτική κρίση ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Στην αρχή, 
ήταν πολύ σουρεαλιστικό, αλλά τώρα είναι απλώς ένα καθημερινό 
γεγονός στην ζωή της Isabelle. Η μικρή Isabelle και οι γονείς της 
αντιμετωπίζουν από μία έως έξι επιληπτικές κρίσεις την ημέρα 
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μέσω της 7  σειράς εκστρατειών 
του LGK και θα διατεθούν για την οικοδόμηση ενός θερινού σπιτιού 
για την Isabelle που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κήπου της 
οικογένειας σε έναν αισθητηριακό χώρο, ώστε να μπορεί να το 
απολαμβάνει στιγμές με τον αδελφό και την αδελφή της. Θα δια-
μορφώσει επίσης την πισίνα θεραπείας της, η οποία χρησιμοποι-
είται ως θεραπευτικό μέσο για την αποκατάσταση της υγείας της. 
Η LGK στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, θα παρέχει επίσης 
στο Acorns Children's Hospice στο Μπέρμιγχαμ, μια λίστα με προ-
ϊόντα πρώτης ανάγκης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα νοσοκομεία δέ-
χονται παιδιά από το Παιδικό Νοσοκομείο του Μπέρμιγχαμ λόγω 
της επιδημίας και χρειάζονται προμήθειες για να θρέψουν τους νέ-
ους ασθενείς τους. 
Ο Πανίκος Παναγιώτου, Διευθύνων Σύμβουλος της φιλανθρωπικής 
οργάνωσης LGK δηλώνει: «Είμαστε χαρούμενοι που βρήκαμε έναν 
τρόπο να συνεχίσουμε το ετήσιο πρόγραμμά μας μέσω της γεν-
ναιοδωρίας των χορηγών μας Theos Food, οι οποίοι θα δωρίσουν 
μερικά από τα κέρδη τους, από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα σε 
δωρεές, καθώς και οι Street Kitchen Brothers που θα παραδίδουν 
το Κλέφτικο σε όλη την πόλη. Είναι τιμή μου να είμαι μέρος του τα-
ξιδιού της Isabelle και να είμαι σε θέση να υποστηρίξω το Acorns 
Hospice που βοηθά τόσα πολλά παιδιά, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύ-
σκολες και ασταθείς στιγμές. Ζητούμε από όλους να υποστηρίξουν 
αυτό το πρόγραμμα ». 
Οι παραγγελίες πρέπει να πραγματοποιούνται μέχρι κάθε την Πέ-
μπτη,  ή να πραγματοποιούνται online κρατήσεις μέσω του ιστό-
τοπου: www.streetkitchenbrothers.co.uk. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το LGK επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση http://lgk.org.uk.

Μια ελληνική ταβέρνα στο Μπέρμιγχαμ που κάνει φιλανθρωπίες
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 Σαν Σήμερα

21 Μαΐου 
1904- Ιδρύεται στο Πα-
ρίσι η Διεθνής Ποδο-

σφαιρική Ομοσπονδία 
(FIFA) 

 
2005- Διεξάγεται ο 50ος 
Διαγωνισμός Τραγου-

διού της Eurovision στο 
Κίεβο της Ουκρανίας. 

Νικήτρια αναδεικνύεται 
για λογαριασμό της Ελ-
λάδα η Έλενα Παπαρί-

ζου, με το τραγούδι «My 
Number One». 

23 Μαΐου 
 

1920- Η Σοσιαλδημο-
κρατική Ενωση της Ινδο-
νησίας μετασχηματίζεται 

σε Κομμουνιστικό 
Κόμμα. Το Κομμουνι-

στικό Κόμμα της Ινδονη-
σίας υπήρξε τοπρώτο 
ΚΚ από την ασιατική  

ήπειρο που έγινε μέλος 
της Κομμουνιστικής Διε-

θνούς. 

24 Μαΐου 
 

1941- Γέννηση 
Μπομπ Ντίλαν, καλλιτε-
χνικό ψευδώνυμο του 

Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, 
αμερικανός τραγουδι-

στής και συνθέτης. 
 

25 Μαΐου 
 

1922- Γέννηση Ενρίκο 
Μπερλινγκουέρ, γραμ-

ματέας του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος της Ιτα-

λίας και ιδρυτής της 
ανανεωτικής αριστεράς 

 
2001-  Πεθαίνει ο  

Αλμπέρτο Κόρδα, καλλι-
τεχνικό ψευδώνυμο του 
Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέ-
ρες, κουβανός φωτογρά-

φος, δημιουργός του 
γνωστότερου πορτρέτου 

του Τσε Γκεβάρα. 

26 Μαΐου  
1969- Ο Τζον Λένον και 
η Γιόκο Ονο αρχίζουν τη 
δεύτερη εκδήλωση για 
την Ειρήνη στο κρεβάτι 
του δωματίου 1472 στο 
Queen Elizabeth Hotel 

του Μόντρεαλ.

Χαρίλαος Φλωράκης

Χ
αρίλαος Φλωράκης/ Aπεβίωσε 22 Μαΐου 2005. 
«Δε χτυπάμε καμπάνες. Αυτός που πέρασε 
δεν είναι ένα τραγούδι που τελείωσε» 

Ολόκληρη η ζωή του σ. Χαρίλαου Φλωράκη ταυ-
τίζεται με την πορεία του ΚΚΕ, το οποίο υπηρέ-
τησε επί 76 ολόκληρα χρόνια. Από 15χρονος 
ΟΚΝίτης μέχρι και Α' Γραμματέας και Γενικός 
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του. Ταυ-
τίζεται με τις μεγαλύτερες στιγμές του λαϊκού μας 
κινήματος: Με τον αγώνα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, 
με την ηρωική πάλη του λαού κατά των Εγγλέζων 
και της ντόπιας αστικής κυβέρνησης του Γεωργίου 
Παπανδρέου το Δεκέμβρη του 1944, με την έν-
δοξη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(ΔΣΕ) κατά της εγχώριας αστικής τάξης και των 
Αγγλοαμερικανών συμμάχων της. Ταυτίζεται με 
την ιστορία των διώξεων, των φυλακίσεων και 
των εκτελεστικών αποσπασμάτων που οδηγήθη-
καν χιλιάδες παιδιά του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. 
Άνθρωπος βαθιά λαϊκός, ο σ. Χαρίλαος Φλωρά-
κης έμεινε προσηλωμένος στο δίκιο του λαού και 
πάλεψε γι' αυτό με κάθε μέσο και σε όλες τις συν-
θήκες. 
Στη διάρκεια της Μεταξικής δικτατορίας και πριν 
απ' αυτή, στα χρόνια του Βενιζελικού «Ιδιώνυ-
μου». Στην Κατοχή και στον ένοπλο λαϊκό αγώνα 
του 1946 - 1949, όπου αναδείχτηκαν τόσο οι πο-
λιτικές, όσο και οι στρατιωτικές ικανότητες του σ. 
Χαρίλαου Φλωράκη. Εκεί, στα βουνά της Πίνδου, 
που οι αετοί συναντήθηκαν με τους ένοπλους αε-
τούς, τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Διαμαντή, τον 
Καπετάν Γιώτη, όλους τους ήρωες - μαχητές και 
τις μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλά-
δας. Εκεί, που η αδιαλλαξία απέναντι στον ταξικό 
εχθρό πήγαινε χέρι - χέρι με την ευαισθησία απέ-
ναντι στο σύντροφο, στο συναγωνιστή, στον απλό 
άνθρωπο. 
«Δε φοβηθήκατε το θάνατο;» τον ρωτούσαν. 
«Ασφαλώς και τον φοβηθήκαμε», απαντούσε. 
«Ποιος δε λογαριάζει τη ζωή του; Μόνο ο τρελός 
ή ο άδειος από συναισθήματα μπορεί να μην φο-
βηθεί το θάνατο. Αλλά εκείνο, που διακρίνει τον 
κομμουνιστή, είναι ότι βρίσκει τη δύναμη, όταν 
χρειαστεί, να θυσιάζει ό,τι πιο πολύτιμο έχει, ξε-
περνώντας και το φόβο του θανάτου». 
Ο σ. Χαρίλαος Φλωράκης, όχι μόνο δε μετάνιωσε 
για το δρόμο που επέλεξε, αλλά συνήθιζε να επα-
ναλαμβάνει, ότι τον ίδιο δρόμο θα ακολουθούσε 
ξανά, αν αυτό μπορούσε να γίνει. Γιατί γνώριζε, 
ότι δεν είχε κάνει λάθος. Γιατί γνώριζε, ότι η ζωή 
ομορφαίνει περισσότερο και ότι η ανθρώπινη 
υπόσταση καταξιώνεται μόνο στον αγώνα για την 
αλλαγή της κοινωνίας. 

Στη μεγάλη δίκη του 1960, αντικρούοντας την κα-
τηγορία της διενέργειας κατασκοπίας υπέρ ξένης 
δύναμης, μαζί με τους συγκατηγορουμένους συ-
ντρόφους του ο σ. Χαρίλαος Φλωράκης είπε στην 
απολογία του ανάμεσα σε άλλα: 
«Βεβαίως τα Κομμουνιστικά Κόμματα έχουν σχέ-
σεις μεταξύ τους. Μας συνδέουν κοινή ιδεολογία, 
κοινά ιδανικά, η φιλία και η συναδέλφωση των 
λαών μας, έχουμε κοινό αντίπαλο, τον ιμπεριαλι-
σμό. Και μόνο αυτό επιβάλλει τη διεθνή αλληλεγ-
γύη μας. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα που 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με γνώμονα τα 
κακώς νοούμενα συμφέροντα μιας χώρας. Πα-
ράδειγμα το Κυπριακό, στο οποίο οι Αγγλοι και οι 
Τούρκοι κομμουνιστές αντιτάχθηκαν στις απόψεις 
των κυβερνήσεων των χωρών τους. Η επίσημη 
Αγγλία και η Τουρκία τούς είπαν προδότες, αλλά 
στην πραγματικότητα η στάση τους ήταν και σω-
στή και εθνική. Να γιατί ο διεθνισμός μας δεν έρ-
χεται σε αντίθεση με την αγάπη μας προς την 
πατρίδα και τα συμφέροντά της. Το 1957 μαζεύ-
τηκαν στη Μόσχα αντιπρόσωποι 64 Κομμουνι-
στικών Κομμάτων και διακήρυξαν ότι βασικό κα-
θήκον των κομμουνιστών είναι η υπεράσπιση της 
ειρήνης. Ποιος αμφισβητεί ότι αυτό είναι και εθνικό 
μας καθήκον;». 
«Πολεμάμε και τραγουδάμε, έλεγε στην Κατοχή 
η ΕΠΟΝ. Αυτό κάνετε κι εσείς τώρα», είπε σε συ-
γκέντρωση στο Βελιγράδι, στη διάρκεια των βομ-
βαρδισμών από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, μιλώντας 
σε συγκέντρωση Γιουγκοσλάβων, που αντιπρο-
σωπεία του ΚΚΕ τους είχε επισκεφθεί, για να εκ-
φράσει την αλληλεγγύη της στον αγώνα τους. 
Η διεθνιστική δράση του σ. Χαρίλαου Φλωράκη 
αναγνωρίστηκε και τιμήθηκε από πολλά Κομμου-
νιστικά Κόμματα. Ξεχωρίζουν οι τιμητικές διακρί-
σεις του βραβείου της «Φιλίας των Λαών», από 
τον Πρόεδρο του Ανώτατου Σοβιέτ της Σοβιετικής 
Ενωσης, το βραβείο «Καρλ Μαρξ», από το κρά-
τος της Λαοκρατικής Γερμανίας και το βραβείο 
«Γκεόργκι Ντιμιτρόφ» από το σοσιαλιστικό κράτος 
της Βουλγαρίας. 
Από το 1954 μέχρι το 1966 έμεινε ο σ. Χαρίλαος 
στη φυλακή, αφού η θανατική καταδίκη του είχε 
μετατραπεί σε ισόβια. Μαζί του και άλλοι 85 κομ-
μουνιστές. Μπορούσαν να αποφύγουν όλες αυτές 
τις κακουχίες και τις στερήσεις, αρκεί να δήλωναν 
ότι αποκηρύσσουν το ΚΚΕ, την ιδεολογία τους. 
Αλλά προτίμησαν να σηκώσουν το σταυρό. 
Ο σ. Χαρίλαος Φλωράκης είναι γέννημα του ΚΚΕ. 
Το ΚΚΕ και οι ηρωικοί αγώνες του τον ανέδειξαν 
σε ηγέτη, τον οποίο εκτιμούν όχι μόνον οι κομ-
μουνιστές και οι κομμουνίστριες, αλλά και πολλοί 
εργαζόμενοι που δεν ταυτίζονται με την ιδεολογία 
του Κόμματός μας. Υπήρξε λαϊκός ηγέτης, γιατί 
ήταν κομμουνιστής. Μόνο αυτή η ιδιότητα μπο-
ρούσε να του δώσει όσα του έδωσε, μόνο αυτή 
μπορούσε να τον καταστήσει λαϊκό ηγέτη. 
Οι κομμουνίστριες και οι κομμουνιστές, τα μέλη 
του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, οι οπαδοί και οι φίλοι του 
Κόμματος αποχαιρετούν τον σ. Χαρίλαο στο τε-
λευταίο ταξίδι του. 
Η ΚΕ του ΚΚΕ αποχαιρετά τον Καπετάν Γιώτη 
του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, που, σε άλλες συνθήκες, 
συμβόλισε τη συνέχεια των αγωνιστικών παρα-
δόσεων της μαχόμενης κλεφτουριάς και των λαϊ-
κών αγώνων που ακολούθησαν. Θα αναπαυθεί 
εκεί στα αγραφιώτικα βουνά, από όπου η λαϊκή 
μνήμη κρατά ζωντανό το τραγούδι και το τουφέκι 
της λαϊκής πάλης. 
Μορφωτικό Γραφείο 
Προοδευτικής ΚΚΦΑ

Η
 19η Μαΐου αποτελεί μια άκρως σημαντική επέτειο για ολό-
κληρο τον ελληνισμό, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων του Πόντου, όπως αυτή καθιερώθηκε το 1994 με 

ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. 
Στις 19 Μαΐου 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρα-
τείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου 
και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας 
του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 
απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών Συμμά-
χων (Αγγλογάλλων, Ιταλών και Ελλήνων), που κατείχαν εδάφη της 
Μικράς Ασίας. 
Από ένα σύνολο 750.000 περίπου Ελληνοποντίων, υπολογίζονται 
σε 200.000 έως 350.000 εκείνοι που εξολοθρεύτηκαν από τους 
Νεοτούρκους κατά την περίοδο 1916-1923.  
Το ιστορικό υπόβαθρο 
Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915, οι τούρκοι εθνικιστές 
υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπρο-
στά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους, το εκλεκτό 
τμήμα του ελληνισμού που ζούσε στο βόρειο τμήμα της Μικράς 
Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. 
Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν 
είχε αλλοιώσει το φρόνημα και την ελληνική συνείδηση των κατοί-
κων της εν λόγω περιοχής, παρότι αυτοί ζούσαν αποκομμένοι από 
τον εθνικό κορμό.  
Οι Ελληνοπόντιοι, μολονότι αποτελούσαν μειονότητα (περί το 40% 
του πληθυσμού), είχαν καταφέρει να κυριαρχήσουν στην οικονομική 
ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. 
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και 
πνευματική τους άνοδο.  
Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκ-
πονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και 
εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευ-
ρωπαϊκών κρατών στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το Κρητικό Ζήτημα, δεν 
είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. 
Διωγμοί και εκτοπισμοί – Τα «Τάγματα Εργασίας» 
Οι Τούρκοι, με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους», προέβησαν 
στον εκτοπισμό ενός μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού 
στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγομένων «Τα-
γμάτων Εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»).  
Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες 
που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. 
Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω 
από εξοντωτικές συνθήκες. 
Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες. 
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις 
εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, 
όπως και οι Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περι-
σώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. 
Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, το 1915, οι τούρκοι εθνικιστές 
υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπρο-
στά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοποντίους. 

19η Μαΐου: Γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου
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ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ  22:00 

Το Τεμπελόσκυλο (1963). Κω-
μωδία με τους Δημήτρη Παπαμι-
χαήλ, Μαίρη Χρονοπούλου, Δέ-
σπο Διαμαντίδου, Λαυρέντη 
Διανέλλο, Βασίλη Αυλωνίτη, Νίκη 
Λινάρδου. Ο Πολύδωρος, είναι 
ένας επαγγελματίας τεμπέλης, ο 
οποίος ξαφνικά αρχίζει να εργά-
ζεται ως εισπράκτορας χρεών, 
για λογαριασμό της εταιρείας 
στην οποία εργάζεται και ο αδερφός του. Η Μπού-
μπη, κόρη του αφεντικού, εντυπωσιάζεται από τον 
εργατικό νέο και τον ερωτεύεται. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΙΟΥ  21:30 

Η Γόησσα (1989). Κωμωδία με τους Ρένα Βλαχο-
πούλου , Μίνα Χειμωνά , Μαριάννα Λαγουρού , Βίκυ 
Πρωτογεράκη , Μανώλης Πουλιάσης. Η Ρένα, χήρα, 
απένταρη και με τρεις κόρες της παντρειάς έχει βάλει 
σκοπό να βρει γαμπρούς για να τις αποκαταστήσει. 
Έλα όμως που είναι άτυχη και άλλος της βγαίνει πα-
ντρεμένος, άλλος "αδελφή" και άλλος αναρχικός-
φρικιό... 
Δασκάλα για Κουμπούρες (1987). Κωμωδία με 
τους Λίλα Καφαντάρη, Γιώργο Σίσκο, Καρολίνα Τυρ-
ταίου, Τόλη Πολάτο, Βανέσα Τζελβέ, Τάσο Ψωμό-
πουλο και Δημήτρη Μεταξά. Μια αριστούχος από-
φοιτος φιλολογίας αναγκάζεται να διδάσκει σε 
ιδιωτικά σχολεία με λιγότερα λεφτά και το χειρό-
τερο… με μαθητές ευκατάστατων γονέων και είναι 
ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Η δασκάλα τότε, ανακαλύ-
πτει καινούριες μεθόδους διδασκαλίας για να τους 
κάνει να ενδιαφερθούν για τα μαθήματά τους και τε-
λικά το καταφέρνει. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ  20:50 

Συγχαρητήρια στους Αισιόδοξους (2013). Δράμα 
με την Μαρία Γεωργιάδου, Δημήτρη Ξανθόπουλο, 
Δημήτρη Πιατά, Θέμις Μπαζάκα, Κώστα Γανωτή. Η 
Ηλέκτρα, μια μοναχική νεαρή κοπέλα, προσπαθεί 
να βρει τον εαυτό της ανάμεσα στην αντιφατική 
σχέση με τους καλλιτέχνες γονείς της, ένα οκτάχρονο 
αγόρι που του κάνει babysitting και στον σύντροφό 
της που είναι φυλακισμένος ως τρομοκράτης. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΙΟΥ  22:10 

Οι Θαλασσιές οι Χάνδρες (1967). Μιούσικαλ με 
τους Κώστα Βουτσά, Ζωή Λάσκαρη, Φαίδωνα Γε-

ωργίτση, Μάρθα Καραγιάννη, Μαίρη Χρονοπούλου, 
Γιάννη Βογιατζή. Ο Κώστας Πίτουρας αναλαμβάνει 
το μαγαζί του Αποστόλη, στην περιοχή της Πλάκας, 
με χρηματοδότη τον αμερικάνο Τζίμη. Από το μαγαζί 
αποχωρούν ο Φώτης Τσιπούρας (αδελφός της Ελε-
νίτσας και μνηστής του Κώστα) και ο συνθέτης Με-
μάς Γαρδούμπας. Ο Φώτης θα γνωρίσει και θα ερω-
τευτεί την Μαίρη, τη ροκ τραγουδίστρια η οποία 
εργάζεται στο διπλανό κλαμπ Crazy Girl. 
KYΡIAKH 24 ΜΑΙΟΥ  21:25 
Μόλις Χώρισα (2008). Κωμωδία με την  Ζέτα Μα-
κρυπούλια, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Ελισάβετ Κωνσταντι-
νίδου, Μαρία Λεκάκη. Η Ηλέκτρα ετοιμάζεται να πάει 
με τους φίλους της στο κλαμπ που παίζει μουσική ο 
Πέτρος για να γιορτάσουν τα γενέθλιά της. Εκείνος, 
όμως, της αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή ότι θέλει 
να χωρίσουν, κάτι που η παρέα προσπαθεί να της 
ανακοινώσει... με τρόπο. 
KYΡIAKH 24 ΜΑΙΟΥ  22:55 

Τι Έκανες στον Πόλεμο Θανάση (1971). Κωμωδία 
με τους Θανάση Βέγγο, Έφη Ροδίτη, Κατερίνα Γώ-
γου, Αντώνης Παπαδόπουλο, Μανώλη Δεστούνη, 
Καίτη Λαμπροπούλου.  Ο Θανάσης καλείται, κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής να κατα-
θέσει στη δίκη ενός ιδιοκτήτη τα-
βέρνας ο οποίος κατηγορείται ότι, 
αντί λαγού, σέρβιρε γάτο στους 
πελάτες του. Κατηγορείται κι εκεί-
νος για ψευδορκία και φυλακίζεται 
παρέα με κάποιους αντιστασια-
κούς. Οι αντιστασιακοί δραπε-
τεύουν αλλά ο Θανάσης μένει στο 
κελί. Τον κατηγορούν ότι είναι ο 
Ιβάν, ο διαβόητος αρχηγός των 
συγκεκριμένων αντιστασιακών. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ  21:45 

Η Αντιπεθερίνη (1978). Θέατρο, κωμωδία με τους 
Βασίλη Τσιβιλίκα, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Αρτέμη 
Μάτσα, Σαπφώ Νοταρά, Τζόλη Γαρπή, Χλόη Λιά-
σκου, Δημήτρη Παπαγιάννη. Ο αιώνιος πόλεμος με-
ταξύ γαμπρού και πεθεράς συνεχίζεται.  Στο επει-
σόδιο αυτό οι  « πολύπαθοι» γαμπροί που θέλουν 
να απαλλαγούν ή και να «εξοντώσουν» τις πεθερές 
τους, συγκροτούν έναν σύλλογο. Όμως η κυριαρ-
χούσα στο έργο μας πεθερά Νόρα, καιροφυλακτεί 
και όχι μόνο δεν υποκύπτει στις μηχανορραφίες που 

σχεδιάζει ο γαμπρός της ο Δημήτρης, αλλά βγαίνει 
στην αντεπίθεση, εκμεταλλευόμενη τις κάθε είδους 
συζυγικές αταξίες του.  
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ  20:45 

Ροζ (2006). Δραματική 
περιπέτεια με τους Αλέ-
ξανδρο Βούλγαρη, Ρο-
μάνα Λόμπατς, Αργύρη 
Θανασούλα, Δημήτρη 
Βεάνο. Ο Βασίλης Γκά-
λης, γύρω στα εικοσιπέ-
ντε, ταξιδεύει στις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας 
και των οικογενειακών τραυμάτων. Γράφει μουσική 
και κάνει βόλτες την σκυλίτσα του Ροζ. Στα γυρί-
σματα ενός ντοκιμαντέρ για μετανάστες μουσικούς 
στην Ελλάδα, γνωρίζει και γοητεύεται από την 
11χρονη Σνεζάνα από την Ουκρανία. 
ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΙΟΥ  22:15 

Η Ελληνίδα και ο Έρωτας (1962). Κωμωδία με 
την Κάκια Αναλυτή, Βασίλη Αυλωνίτη, Αντιγόνη Βα-
λάκου, Γεωργία Βασιλειάδου, Νίκος Ρίζος, Νίκος 
Σταυρίδης. Είκοσι μία σκαμπρόζικες μικροϊστορίες 
με θέμα τη νοοτροπία των Ελληνίδων σε σχέση με 
τον έρωτα. Ο Αδάμ και η Εύα γεύονται τον απαγο-
ρευμένο καρπό, μια τσαχπίνα μαθήτρια δασκαλεύει 
έναν αυστηρό καθηγητή της, ο Πάρις ξελογιάζεται 
από την ωραία Ελένη, μια παιδούλα φλερτάρει πο-
νηρά μ’ έναν συνομήλικό της, μια παθολογική ζη-
λιάρα κάνει σκηνή ζηλοτυπίας στον άντρα της, μια 
καντάδα ξυπνάει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ανοίγει 
το παράθυρο και κατακλύζεται από αναμνήσεις και 
πολλές άλλες ιστοριούλες. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ  20:35 

Κάτω οι Άνδρες (1971). Κωμωδία με την Θεανώ 
Ιωαννίδου, Γιούλη Σταμουλάκη, Νίκο Βαν-δ ώ ρ ο , 
Περικλή Χριστοφορίδη, Σταυρο Φαρμάκη. Ο Πελο-
πίδας και η γυναίκα του Πελαγία δέχονται την επί-
σκεψη της φουριόζας κόρης τους Ντόρας, η οποία 
τους ανακοινώνει ότι χωρίζει τον άντρα της Χάρη. 
Πριν προλάβουν να συνέλθουν από το σοκ, εισβάλ-
λει και η άλλη κόρη τους, η Γιούλη, και τους ανακοι-
νώνει ότι και αυτή χωρίζει. Αιτία για όλα αυτά είναι η 
νεόκοπη μόδα της μίνι φούστας, καθότι οι μεν γυ-
ναίκες διεκδικούν την ελευθερία επιλογής του τρόπου 
ντυσίματος, οι άντρες όμως δεν αποδέχονται το μίνι.  
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ΠΕΜΠΤΗ 21 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: Νόη-
σις στην Θεσσαλονίκη- Περιοδική 
Έκθεση: Οι Εφευρέσεις του Λεο-
νάρτο Νταβίντσι 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Τεμπελό-
σκυλο  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Γόησσα 
22:55 Ελληνική Ταινία: Δασκάλα για 
Κουμπούρες  
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 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  
20:05 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: British Museum-Creative Re-
sponses to Troy-Part 4 
20:50 Ελληνική Ταινία: Συγχαρητή-
ρια στους Αισιόδοξους  
22:10 Ελληνική Ταινία: Οι Θαλασ-
σιές οι Χάνδρες  
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΪΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου 
20:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  
20:25 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυπτος Επ. 2 
21:25 Ελληνική Ταινία: Μόλις Χώρισα  
23:55 Ελληνική Ταινία: Τι Έκανες 
στον Πόλεμο Θανάση  
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:45 Θέατρο της Δευτέρας- Η Αντι-
πεθερινή του Νικολάου Λάσκαρη  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 26 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: Ροζ  
22:15 Ελληνική Ταινία: Η Ελληνίδα 
και ο Έρωτας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 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: Κατ́ω οι Άνδρες  
21:45 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο- Ειση-
γήτρια Άρτεμις Κοντού, ειδικός επι-
στήμονας κέντρου αριστείας ΚΟΙΟΣ 
με θέμα: Έξυπνες Υποδομές

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5 
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 23/5 
05.45 Όλα στον Αέρα (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 

08.30 Χάλκινα Χρόνια 

10.30 Κοίτα με στα Μάτια 

11.00 Φάκελοι  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  

16.00 Ειδήσεις 

16.20 Πεταλούδα (Ε) 

16.50 Χωρίς Αποσκευές 

17.25 Κάποτε το 80 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 Παραδοσιακή Βραδιά  

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/5 
05.30 Θεία Λειτουργία 

08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 

09.00  Χωρίς Αποσκευές  

09.30 Άκρη του Παράδεισου  

10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 

14.30 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 

16.15 Πεταλούδα 

16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 

17.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Σπιτομαγειρέματα  
08.00 Το καφενείο 

09.00 Οι Γενιές της Σιωπής 

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΡΙΤΗ 26/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι  
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Σπιτομαγειρέματα  

08.00 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

16.25 Πέτρινο Ποτάμι  
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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UK without effective tracing 
for nearly ten weeks

S
ir Keir Starmer has 

claimed the govern-

ment's decision to 

abandon Covid-19 contact 

tracing early on in the corona-

virus crisis left a "huge hole" 

in the UK's defences. 

At a tense and combative 

PMQs yesterday, the Labour 

leader levelled stinging criticism 

at Boris Johnson, saying for 

"nearly ten weeks in a critical 

period" the UK has been "without 

effective tracing." 

He compared the UK's death 

toll of at least 35,000, where 

there is no tracking and tracing 

in place, to that of Germany and 

South Korea - around 8,000 

and 300 deaths respectively - 

which both implemented tracing 

early on. 

Responding, the prime minis-

ter claimed "vast progress" was 

being made on tracking and 

tracing and said he had "great 

confidence" that by June 1 a 

system would be in place. 

He said the government will 

have recruited 25,000 staff       

capable of tracing the contacts 

of up to 10,000 new Covid-19 

cases a day by June. 

Sir Keir said there is "no       

getting away from" the decision 

on "March 12 when tracing was 

abandoned." 

He further criticised the      

government's record on care 

homes, with more than 10,000 

care home residents dead, he 

questioned a claim made by the 

health   secretary that a "protec-

tive ring was thrown around care 

homes from start." 

He said that claim was “flatly 

contradicted” by the chief          

executive of care England on 

Tuesday who said: "we should 

have been focusing on care 

homes from the start, despite 

what is being said, there were 

cases of people who didn’t have 

a Covid status, or were symp-       

tomatic, who were discharged 

into our care homes." 

The government advice to 

hospitals from the April 2 to 

April 15 was "negative tests  are 

not required prior to transfers 

/admissions into the care home. 

What’s protective about that?” 

Sir Keir asked the prime minister. 

The PM claimed Sir Keir was 

"in ignorance of the facts" 

around coronavirus testing in 

care homes after the Labour 

leader cited a government com-

mand paper which said "every 

care home for the over 65s will 

have been offered testing for 

residents and staff by the 6th of 

June". 

"That’s over two weeks away," 

Sir Keir said as he asked: 

"What’s causing the continued 

delay in routine testing in our 

care homes?" 

Mr Johnson responded: "We 

are absolutely confident that we 

will be able to increase testing. 

We will get up to 200,000 tests 

in this country by the end of this 

month. This county is testing 

more than virtually any other 

county in Europe."

C
aptain Tom Moore, 

who raised almost 

£33m for the NHS as 

it battled to cope with coro-

navirus, is to be knighted. 

The 100-year-old World War 

Two veteran, who raised the 

extraordinary sum of money 

by walking up and down his 

garden, said: "I am absolutely 

overwhelmed. Never for one 

moment could I have imagined 

to be awarded with such a 

great honour. 

"I'd like to thank Her Majesty 

the Queen, the prime minister 

and the Great British public. I 

will remain at your service. 

"This started as something 

small and I've been over-

whelmed by the gratitude and 

love from the British public 

and beyond. 

"We must take this opportu-

nity to recognise our frontline 

heroes of the National Health 

Service who put their lives at 

risk everyday to keep us safe." 

Prime minister Boris 

Johnson, who recommended 

the award, which the Queen 

approved, called Captain Moore 

a "true national treasure" who 

"provided us all with a beacon 

of light through the fog of       

coronavirus". 

His knighthood comes just 

weeks after he was appointed 

an honorary colonel to mark 

his centenary and fundraising 

efforts. 

When the veteran set out to 

walk 100 laps of his garden in 

Marston Moretaine in Bedford-

shire before his 100th birthday 

on 30 April, he was aiming to 

raise £1,000. 

But his determination to 

complete the challenge while 

using a walking frame captured 

the public imagination during 

the pandemic and within days 

he had raised tens of millions 

of pounds. 

By the time his big day 

came round, he had raised 

more than £30m for NHS 

Charities Together. 

The organisation provides 

food parcels and counselling 

sessions for NHS staff who 

are tackling the coronavirus 

outbreak, as well as electronic 

tablets to allow patients to talk 

with their loved ones. 

The achievement was     

celebrated by a Battle of       

Britain Memorial Flight flypast 

by a Spitfire and a Hurricane. 

Capt Moore was sent more 

than 140,000 birthday cards 

which were displayed at his 

grandson's school. 

An online petition calling for 

him to be knighted received 

more than a million signatures 

and a charity single with singer 

Michael Ball reached number 

one in the charts. 

The success of their version 

of You'll Never Walk Alone 
made him the oldest artist 

ever to have a UK number 

one single. 

Labour leader Sir Keir 

Starmer congratulated the  

veteran, who said Capt Moore 

had brought "inspiration to  

millions and helped all of us 

to celebrate the extraordinary 

achievements of our NHS". 

He added: "In his actions, 

Tom embodied the national 

solidarity which has grown 

throughout this crisis, and 

showed us that everyone can 

play their part in helping build 

a better future."

Captain Tom Moore 
to be knighted

Five and overs now eligible for Covid test
A

nybody aged five and 

over who has corona-

virus symptoms is now 

eligible for a test to see if they 

have the disease, the health 

secretary has announced. 

Matt Hancock told the House 

of Commons: "I can announce 

to the house that everyone aged 

five and over with symptoms is 

now eligible for a test. That 

applies right across the UK in 

all four nations from now." 

He added: "We now have the 

elements we need to roll out our 

national test and trace service - 

the testing capacity, the tracing 

capability and the technology. 

Building that system is incredibly 

important." 

Previously only essential 

workers, the over-65s and indivi-

duals who live with them could 

apply for coronavirus testing on 

the NHS website - if they were 

showing symptoms. 

First Minister Nicola Sturgeon 

has also announced an expan-

sion in testing to anyone aged 

five or over with coronavirus 

symptoms in Scotland. She 

added the country could begin 

easing its coronavirus lockdown 

measures from the end of       

May. 

The UK government has         

already eased some restrictions 

in England, which were imple-

mented eight weeks ago to limit 

the spread of the virus, but          

remains on high alert in case 

the rate of transmission begins 

to increase. 

Downing Street hopes to 

begin re-opening schools and 

other parts of the economy in 

the coming weeks and months 

if the number of positive cases 

continues to fall. 

Mr Hancock's announcement 

came after the chief medical     

officers added the loss of taste 

and smell to the NHS' list of     

coronavirus symptoms.   

A noticeable change to taste 

and smell is also now regarded 

as a symptom. It comes weeks 

after experts first raised con-

cerns that cases were being 

missed. 



T
he Sunday Times Rich List 

is a list of the 1,000 wealth-

iest people or families in 

the UK, updated annually in April 

and published as a magazine 

supplement by British national 

newspaper The Sunday Times 

since 1989. 

The richest UK Cypriots        

featured in the 2020 edition are 

highlighted below. 

Alki David is at position 59, 

valued at £2.35 billion. Alki is a 

member of the prominent Cypriot 

Leventis family who merged its 

worldwide bottling operation with 

Coca Cola, to create London 

listed international drinks bottler 

Coca Cola HBC. The firm is valued 

at £7.39 billion with the family 

holding a £1.7 billion stake. 

Second richest in position 61 

are the Lazari family valued at 

£2.34 billion. Since the death of 

Chris Lazari, Lazari Investments, 

the booming Central and North 

London property operation, is 

now run by his three children 

Len, Nicholas and Andrie. Their 

flagship asset is Greater London 

House, headquarters of fashion 

retailer ASOS. 

Third richest is 54-year-old 

John Christodoulou at position 

82 with £1.8 billion. John bought 

his first property in 1984. He is 

the second largest freeholder in 

Canary Wharf with 2m sq ft which 

includes two five star hotels, the 

Marriot and the Four Seasons. 

He also has 2,000 residential 

and commercial freehold units 

in Central London. Other interests 

include Brazilian land, New York 

apartments, Manchester’s Hilton 

Tower and Liverpool’s Radisson Blu. 

Fourth richest, in position 85, 

is easyJet founder Sir Stelios 

Haji-Ioannou with a value of 

£1.754 billion. Stelios and his 

family, who own the European 

trademark for the word ‘easy’, 

have a 34% stake in the budget 

airline of £863 million, a fall of 

£864 million.  

Fifth richest is Former Dragon’s 

Den star, Theo Paphitis, 60, in 

position 451 with £290 million. 

Theo specializes in turning round 

companies; his three main busi-

nesses are stationers Ryman, 

hardware chain Robert Dyas, 

and Boux Avenue Lingerie. 

Covid-19 has hit sales at all 

three stores. 

In position 858, with a fortune of 

£140 million, is Stelios Stefanou 

who built up the maintenance 

operation Accord, sold for £180 

million in 2007.Assets include a 

£50 million Mayfair property 

owned by the Duke of Clarence 

before he became King William 

IV. 

Tony Kleanthous is in position 

915 with a value of £131 million. 

He owns and chairs Barnet FC 

where he spent £60 million on 

a stadium and facilities known 

as the Hive. He is also a driving 

force behind women’s football. 

Kleanthous sold cars before 

moving into petrochemicals and 

mobile phones and now medical 

imaging and diagnostics via 

London’s TIC health. Three of 

his companies have £131 million 

assets in total. 

UK Cypriot Alex Solomou        

is in the young 50 rich list at         

position 31 with a value of £24   

million. Alex owns and runs the 

video publishing operation       

LADbible.
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Who are the richest UK Cypriots? Financial relief offered 

to Cypriot led council’s 

least well off residents

C
ypriot led Merton Council 

has announced it will be 

offering financial support 

to around 2,650 of the borough’s 

least well off residents to help 

them with the economic impact 

of the COVID-19 outbreak.  

All residents of working age 

who are in receipt of council tax 

support and have a balance to 

pay will be eligible for up to £200 

off their council tax bill. Recipients 

of this reduction are currently 

being notified by the council, and 

some will have had their overall 

bill for the year reduced to nothing. 

The reduction is funded by 

the £1.48 million that the council 

received as part of the Govern-

ment’s Local Authority Hardship 

Fund. Whilst all councils are       

required to give a reduction to 

council tax support recipients, 

Merton’s support goes further 

than the £150 discount that is 

being offered by most local       

authorities across the country. 

This financial support for        

individuals comes after the 

council has already distributed 

£24 million worth of grants to 

help local businesses through 

this tough period. Some 90% 

of eligible businesses now       

having received their grant.  

Aradippou-born Stephen Alam-

britis, Merton’s Council Leader, 

said: “One of the council’s key 

goals is to bridge the gap between 

low-income households and   

everyone else. COVID-19 has 

hit the finances of many people 

but, the impact is obviously worse 

for those who were already finan-

cially stretched. That’s why we’re 

going further than most by offer-

ing up to £200 off the bills of 

working age residents who get 

support with their council tax. 

We already offer one of the most 

generous council tax support 

schemes in the country, and I 

would encourage anyone whose 

income has fallen as a result  

of coronavirus to have a look 

to see if they can get this help.” 

P
arikiaki can confirm, that 

as of Wednesday 20 May 

2020 and after having 

contacted local hospitals, 

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 coro-

navirus, many have contracted 

the disease, and several are in 

hospital. 

Three UK Cypriots have died 

from coronavirus in the last 

week – that’s the same as last 

week - all three from outside 

London. 

In London, no UK Cypriot       

fatalities were recorded. Outside 

London, three lost their lives; 

two Greek Cypriots - one in 

Manchester and one in Middles-

brough, and a Turkish Cypriot 

in Northampton. 

In total, we estimate 310       

UK Cypriots in total have died 

from Coronavirus. 

Three UK Cypriots die 
from COVID-19 this week

Authors call for end to cruel 
donkey rides in Santorini
A

 coalition of authors from 

across the UK and Europe 

has signed a letter from 

PETA and its international          

affiliates asking Greek Minister 

of Agriculture Makis Voridis to 

put an end to cruel donkey "taxi" 

rides in Santorini.  

The authors include Neil      

Griffiths, UK-based author of 

Damson the Donkey; Rindert 

Kromhout, the Dutch author of 

the Little Donkey series; and 

Katia Simon, the German author 

of books about a donkey named 

Elias. The letter points out that 

donkeys and mules in Santorini 

are beaten by their owners, 

abused by inexperienced riders, 

denied adequate food and water, 

and forced to labour from early 

in the morning until late in the 

evening. 

"We cannot believe that your 

country allows such public animal 

abuse, despite international pro-

tests and media reports," writes 

PETA founder Ingrid Newkirk. 

"It's time to create new laws that 

will finally ban animal rides for 

tourism purposes. This is the only 

way in which donkeys and mules 

will be adequately protected." 

After a 2018 PETA Germany 

eyewitness exposé revealed 

how donkeys are abused on 

Santorini, a new law prevented 

owners from burdening their 

donkeys with weights exceeding 

100 kilos (even though, according 

to veterinary recommendations, 

they shouldn't carry more than 

20% of their body weight, which 

amounts to approximately 50 

kilos). Additional footage from 

September 2019 revealed blatant 

flouting of this new restriction. 

Investigators also found      

donkeys and mules suffering 

with open sores, raw skin, and 

bloody injuries from ill-fitting and 

makeshift saddles. When they're 

not being forced to give rides, 

most of the animals are tethered 

in the scorching sun so tightly 

that they can't even reach the 

one bucket of water available 

to them.
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T
ims Dairy has relaunched 

‘The Collection’ – its luxury 

range of lactose free      

bio-live Greek Style yogurts    

that blend traditional craft with 

on-trend flavour combinations. 

New packaging has a brand new, 

bright, fresh look to go with the 

new name. 

“We were working on this 

new launch prior to the onset 

of this awful period and decided 

not to press the ‘pause button’, 

but to keep on to bring a bit of 

cheer to the yogurt category 

and to our loyal fans,” says 

Managing Director Chris Timo-

theou. 

The three delicious flavours 

– Mango & Turmeric, Rhubarb 

& Rose and Chocolate & Orange 

Marmalade – are on the shelves 

now in Independent stores and 

available on Ocado.  

“We are creating some          

energy and a happy new look 

to reflect the optimism and         

renewed enthusiasm for once 

we come out of this terrible 

time,” continues Chris. 

The new look is part of an 

overall brand refresh conducted 

with London Design Agency 

Wonderland, reaching out    

initially with this luxury snack 

pot and dessert offering.  The 

new look continues the relation-

ship with youth homeless     

charity, Depaul UK, whose logo 

is included on the sleeves. 

Launched last year to cele-

brate their 70th year as a family 

business, the ‘London’ in the 

original name (The London    

Collection) referred to their roots 

back in 1949 when Tims Dairy 

first started in Warren Street in 

the West End, and to the exotic 

flavours and spices then being 

shipped into the London Docks. 

People are becoming increas-

ingly aware of the important 

health support messages 

around Greek style bio-live       

yogurt at the moment – for gut 

health and immunity support – 

and this range is lactose free 

too.

TIMS DAIRY’s new luxury 
bio-live Greek style yogurts

Midlands based Greek taverna launches 

home delivery to raise funds for charity

L
akis Greek Kitchen based 

in the West Midlands,  

raises money for good 

causes. Due to the pandemic, 

LGK, as it is known, is unable to 

open its doors to the public this 

year in which would have been 

the 7th year running since it was 

established in 2014.  

Set up by Panikos Panayiotou, 

in his father’s memory, LGK  

was behind the successful        

Cyprus documentary Queens of        

Amathus, which was inspired  

by the food journey of the Greek 

Cypriot community.  

The show, however, must go 

on and LGK have partnered with 

Theos Food Company, who have 

launched an online shop with 

their tasty products, and Street 

Kitchen Brothers who will be   

delivering Greek food directly to 

people’s doors, a service which 

currently does not exist in      

Birmingham.  

LGK launched its “Kleftiko 

Weekends” on 9 May, in which 

the famous lamb wrapped      

parcels cooked together with 

Cyprus potatoes and a secret 

home recipe, is available for 

home delivery. Refusing to      

give into the pandemic, the fire       

from LGK’s philanthropic annual      

programme cannot be put out. 

The clay oven speciality will be 

available every Saturday and 

Sunday until the end of July. 

This year there are two         

selected campaigns. Profits will 

go to Isabelle Mason, a warrior 

princess aged 9 from Burntwood, 

Cannock. Isabelle suffers from 

a rare condition known as Rett 

Syndrome which attacks the 

motor-neurone system and   

children start to become less 

able bodied and slowly lose their 

ability to communicate. This young 

girl is one in 12,000 girls born 

with Rett Syndrome. Isabelle 

was four-years-old when she 

got the diagnosis and was due 

to start school this September. 

Isabelle’s parents stated:      

“Little did we know what was 

about to come. Her seizures 

started in October. In the begin-

ning, it was very surreal, but 

now it’s just an everyday thing 

for Isabelle. She has anything 

from one to six seizures a day, 

some little, some big. With Rett 

Syndrome also comes drug       

resistant epilepsy, but she copes 

with it like a boss and tries not 

to let it get her down.” 

The money raised through 

Season 7 of the LGK campaign 

will go towards building Isabelle 

a summer house and helping 

redevelop the family garden into 

a sensory space so she can 

enjoy this with her brother and 

sister. It will also shelter her 

therapy pool which is used as a 

therapeutic measure for her 

condition.  

LGK will also be actively      

supplying Acorns Children’s 

Hospice in Birmingham with a 

list of food products, as part of 

this year’s programme. This         

is because the hospices are           

taking on children from the    

Birmingham Children’s Hospital 

due to the outbreak and need 

supplies in order to feed their 

new patients. 

Panikos Panayiotou, the   

CEO of the charity LGK states: 

“We are delighted that we have 

found a way to continue our      

annual programme through       

the kind generosity of our spon-

sors Theos Food, who will be 

donating some of their profits 

from their online shop to these 

causes, and Street Kitchen 

Brothers who will be delivering 

the Kleftiko across the city 

through their Greek food service.  

“It’s an honour to be part of 

Isabelle’s journey and be able 

to support Acorns Hospice       

who help so many children,    

particularly during these difficult 

and unstable times. We ask  

that everyone supports this      

programme.” 

Orders need to be placed by 

Thursday each week if possible, 

or booked online via the website 

www.streetkitchenbrothers.co.uk 

For further information about 

LGK please visit http://lgk.org.uk

T
hese are incredibly difficult 

times for our community, 

with many of us tragically 

losing friends and family mem-

bers due to COVID-19. Our 

thoughts are with every single 

one of you that has suffered the 

loss of a loved one.  

Despite the great challenges 

that we face, the current crisis 

has highlighted many of the best 

aspects of society including the 

deep respect shown towards 

healthcare professionals and 

other key workers, as well as 

the volunteers and others who 

have gone above and beyond 

to make a positive contribution 

through such dark times.  

At this difficult time our primary 

focus is supporting the elderly, 

vulnerable and those most in 

need within our diaspora. With 

the very generous support of 

John Christodoulou, Founder      

of the Yianis Christodoulou 

Foundation, we have proudly 

provided free food packages        

to those most in need, in our 

community across the UK who 

have got in touch.  

The food packages contain 

traditional Cypriot foods and are 

being prepared and delivered 

by Marathon Foods.  

Having delivered packages to 

those most in need over the last 

month, and with enquiries now 

reducing, we are planning to 

close this initiative on Friday 22 

May at 5pm.  

Once again, we would like to 

take this opportunity to express 

our heartfelt gratitude to John, 

and his Foundation, for his      

support.  

As we bring this initiative to a 

close, we asked John for a few 

words and he said: “It’s been a 

privilege to help those most in 

need in our community at this 

difficult time. It is important to 

use these difficult times, as a 

life lesson. This will shape our 

society going forward. Tough 

times don’t last, but tough 

people do. ”  

Please do contact us by 5pm 

on Friday 22 May if you, or 

anyone you know, are in need 

of a free food package. You can 

call us on 020 8445 9999, or 

email us at enquiries@cypriot-

federation.org.uk and we will 

discuss your circumstances.  

Please note, however, that we 

will continue to offer volunteers 

from NEPOMAK UK to do essen-

tial shopping or pick up prescrip-

tions for elderly and vulnerable 

members of our community 

beyond this date.  

As a Federation, we are stand-

ing by the side of our community 

at this difficult time. We will get 

through this together and we 

can make a substantial difference 

to those in our community who 

are most in need.   

 

Christos Karaolis, President,   
and Secretariat of the        

National Federation of  
Cypriots in the UK 

Final call for community food packages

F
amily-run pushchair com-

pany didofy, has contribu-

ted to the UK’s  efforts in 

the ongoing fight against against 

Covid-19 by making and donating 

1,000 protective visors. 

The company is showing its 

support by donating the essential 

product to frontline health workers, 

including NHS and care home 

staff, to help keep them safe. 

“As a company founded by 

parents, we are used to caring for 

families,” said company director, 

Josephine Votsis. “We felt like 

we wanted to do more for front-

line medical key workers who are 

working extremely hard, putting 

themselves on the line to protect 

us and care for all our families.” 

She continued: “The lack of 

PPE equipment was something 

we felt we could help with. The 

didofy team has come together 

to design much needed visors for 

the frontline medical and care 

home staff. We’ve reached out 

to our didofy friends and family     

to build a team of volunteers – 

at a safe distance of course – 

to produce the visors and we 

have contacts at the NHS and 

care homes waiting to receive 

them. We hope that this small 

gesture will express our heart-

felt thanks to those who have 

been looking after our families.” 

The idea was inspired by YVA 

Solicitors. 

Steph Habeshis, Head of Mar-

keting at didofy, “We have seen 

an overwhelming amount of 

support for our campaign across 

social media, and have received 

lots of enquires from our followers 

who have volunteered to help us 

make the visors. As a Cypriot-run/ 

owned business, we are deeply 

saddened by the amount of covid-

related deaths across the commu-

nity and we hope our small gesture 

will express our heartfelt thanks 

and help protect those in the 

front line caring for our families.”

didofy donates 1000 
protective visors
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10 things that can  
accidentally invalidate 
property insurance Andy Patikis 
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T
he nightmare scenario for anyone making 

an insurance claim is having it turned 

down, leaving them without any financial 

help to put things right. If the claim is only for a 

few hundred pounds, this might not be such a 

problem; but imagine if your house burns down, 

and you can’t claim to have it rebuilt? 

Here are some tips to help you make sure you 

are not accidentally invalidating your insurance 

policy: 

 

Locks on windows and doors – You need 

to accurately describe the types of locks your 

home has, otherwise you risk invalidating          

your cover. Leaving the key in the lock, or not 

shutting windows when out could mean burglary 

claims are denied, as there is no evidence of 

forced entry. 

 

Social media – Don’t announce you’re away, 

or going away, on social media such as          

Facebook and Twitter. Insurers are increasingly 

paying attention to social media when it comes 

to burglary claims, and it could be classed as 

negligence. 

 

Extended breaks – If you decide to finally go 

on that 3 month trip of a lifetime, and something 

happens to your home after the first month, you 

will, in all likelihood, not be able to claim. Most 

policies set time limits on how long a property 

can be left empty by the policyholder. Speak to 

your insurer to arrange extra cover, or arrange 

a house sitter to make sure the house is not 

empty for long stretches. 

 

Property maintenance – Many people          

assume that leaking roofs or dodgy drains are 

covered. However, insurers expect a certain 

level of home maintenance, so if your property 

isn’t kept in a reasonable state, future claims 

may be denied. Weather damage is usually only 

covered if it’s severe, such as due to violent 

storms or flooding. 

 

Lodgers and short term lets – If you have a 

lodger who causes damage to your home, but 

you haven’t told your insurer you rent out a 

room, or rooms, the chances are you won’t be 

able to claim. 

 

Flood damage – In the efforts to clear up 

after a flood, make sure you don’t get rid of the 

things an insurance assessor needs to see to 

provide evidence of the value of your claim. 

 

Home improvements – Building work which 

alters the size or shape of your home, such as 

an extension into the garden, must be discussed 

with your insurer. 

 

Alarms – If you tell an insurer that you have 

a burglar alarm, and that you use it, then you 

must activate it every time you leave your home. 

 

Telling the police – Most home cover requires 

you to report criminal damage and theft within a 

certain period of time after it’s discovered. 

 

Running a business from home – Insurers 

need to know if you work from home, especially 

if it involves a level of ‘risk’, such as cooking or 

carpentry. Insurers will also need to know 

whether any customers visit the property.  

 

If your home is your haven, you’ll want it to 

have the best protection. Contact us now for a 

quotation. 

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

L
ast week, the Housing 

Secretary Robert Jenrick 

announced the plan to 

kick start the housing market, 

with Estate Agents opening 

their doors again. Positive news 

for the property market that has 

been heavily impacted by the 

lockdown.  

Some agents acted quickly 

and opened their offices the next 

day. However, others like David 

Astburys in Crouch End, took a 

more cautious approach so that 

they could put the necessary 

safety measures in place.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said: 

“The primary focus for us at 
David Astburys and our Crouch 
End office is to ensure the safety 
and well-being of our team, our 
clients and our community. Our 
team have been successfully 
working from home since the 
lockdown was instated and have 
continued to service all our 
clients during that time, and we 

aim to continue to do that by 
following the safety guidelines 
issued by the government.   
Fortunately for us, business did 
not slow down during this time 
and we expect enquiries to pick 
up even more now that the        
office is open again.” 

It is estimated there are 

450,000 buyers and renters put 

plans on hold during the lock-

down and since then property 

portals have seen traffic increase 

by up to a fifth. The lift of restric-

tions will test the housing sectors 

optimism that a wave of pent-up 

demand amongst buyers and 

renters is ready to be released. 

It has been communicated 

that amendments have been 

made to the Health Protection 

(Coronavirus, Restrictions) regu-

lations in England and a reason-

able excuse for being away from 

home will be expanded to include 

visiting estate or letting agents, 

viewing residential properties, 

valuations and property inspec-

tions, preparing a residential 

property to move in or sell, or 

moving home. All these activities 

are to be carried out under 

strict social distancing rules. 

Yianni Aresti, Founder   

and Lettings Director at David 

Astburys said, “We were agile 
and quickly adjusted our service, 
offering Virtual Viewings and 
Valuations which have been very 
successful and well received by 
our buyers, sellers, tenants and 
landlords. We will continue to 
offer this service to any of our 
clients that request it and prior 
to any physical viewings being 
scheduled.”  

The government also outlined 

other measures to get the house 

building sector moving, the new 

guidance includes the permission 

for trades people to operate in 

homes, providing they follow 

social distancing advice. This 

restart of work in the building 

sector will play a major part in 

helping the economy recover.

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

The Housing Market  
given the green light  
to re-open
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The County 
 

It is evident from the opening 

sequence in which Inga (Arndis 

Hronn Egilsdottir) helps a cow 

deliver a calf that she is a gutsy 

and resourceful heroine.  

Inga lives in a small Icelandic 

farming community with her 

husband and struggles to make 

ends meet especially now that 

the local Cooperative has a total 

monopoly on the community’s 

products and by preventing     

anyone from selling to other 

companies. Following a tragic 

event Inga decides to take 

matters into her own hands and 

challenge the Co-op’s corrupt 

methods…  

It is a compelling film thanks 

to Egilsdottir’s strong presence 

and intelligent performance.   

Director Grimur Kakonarson 

follows his RAMS with another 

terrific film also set in the rural 

part of Iceland, making great 

use of the beautiful yet harsh 

landscape. It is a very powerful, 

topical film yet it brought to 

mind 1984, the vintage year in 

which Hollywood rushed to the 

screen a plethora of stories   

featuring feisty farm wives - 

Sally Field in PLACES IN THE 

HEART, Sissy Spacek in THE 

RIVER and best of all Jessica 

Lange in COUNTRY. Now this 

Icelandic setting could easily be 

transported to America for a 

possible remake.  

Last year Iceland’s WOMAN 

AT WAR was one of the best 

films of the year and this Nordic 

country is quickly establishing 

itself as a place of producing  

intelligent and passionate films. 

(Curzon Home Cinema) 

Take Me  

Somewhere Nice 

A fresh and original road movie 

that begins in the Netherlands 

and travels through Bosnia. The 

action is seen through the eyes 

of Alma (Sara Luna Zoric), a 

Dutch young woman of Bosnian 

descent as she travels to her 

birth country in order to visit her 

estranged sick father. She first 

meets her indifferent cousin Emir 

and his best friend Denis for 

whom Alma develops an instant 

attraction…   

Writer/director Ena Sendijare-

vic follows her free spirited 

heroine across the country and 

photographs her adventures in 

unorthodox camera angles yet 

in perfectly framed compositions. 

It is an unpredictable adventure 

and the deeper Alma enters the 

country’s heartland the more she 

begins to learn about herself. A 

journey of discovery worth      

joining! (MUBI)  
 

Edge Of  

Extinction 

Yet another post-apocalyptic 

thriller this week - British writer/ 

director Andrew Gilbert sets the 

action in a remote rural environ-

ment where civilization no longer. 

One man (Luke Hobson) lives 

in isolation in his bunker and 

struggles to survive against the
 

odds. He fondly remembers his 

family but is still haunted by the 

memories of the nuclear attack 

which fifteen years earlier       

devastated the country. But one 

day after he meets a group of 

survivors he finds himself in a 

much more dangerous and 

savage predicament… 

A familiar premise with com-

mitted performances from an 

enthusiastic young cast whose 

acting varies from the intense 

and meaningful to a lot of  

shouting. Overall, it lacks pace 

and tension while writer/director 

Gilbert, who also acts as a pro-

ducer, doesn’t even cut a single 

frame or a word in this otherwise 

overlong and repetitive film. Try 

and see Steven Fingleton’s THE 

SURVIVALIST instead! (Digital 
Download Inc. iTunes) 

 

The 1000 Eyes 

Of Dr Mabuse 

The last film of veteran German 

director Fritz Lang - the leading 

light of silent cinema and expres-

sionism with such distinguished 

classics as METROPOLIS and M. 

His fascination with Dr. Mabuse 

began in 1933 with THE TESTA-

MENT OF DR. MABUSE and now 

in the year 1960, Lang completes 

the circle with a cold war thriller 

that predates James Bond and 

all those sixties spy movies. 

Even GOLDFINGER himself 

Gert Forbe is here playing Kras, 

a Berlin Commissioner, who gets 

a phone call from clairvoyant 

Cornelius predicting the murder 

of an esteemed journalist…  

It is a terrific film shot in black 

and white with stunning set pieces 

and perfectly framed compositions. 

Compelling from beginning to 

end with a clever and totally  

unpredictable twist! (Blu-ray from 
Eureka Entertainment)  

 

Satantango 

The prospect of watching a 

seven and half hour black and 

white Hungarian film may not 

sound such an attractive idea, 

but Bela Tarr’s 1994 master work 

defies expectations. It certainly 

requires patience as the snail-

like action develops in a small, 

run down Hungarian village in the 

1990’s. It is the beginning of  

autumn and the rains never stop 

while a few of the villagers expect 

to receive a large cash payment 

before they leave the village. But 

the unexpected visit of Irimias, 

whom they presumed dead, 

throws things out of proportion… 

It is superbly photographed in 

long takes that bring to mind 

Theo Angelopoulos, in particular 

THE TRAVELLING PLAYERS. 

Tarr follows his protagonists as 

they walk endlessly through the 

rainy, harsh landscape. A hypnotic 

and mesmerising experience! 

(DVD from Curzon) 
 

Land Of  

Little Rivers 

This illuminating documentary 

about fly fishing is a labour of 

love for retired businessman 

and fly-fishing enthusiast Bruce 

Concours, who paired up with 

producer/director Aaron Weis-

blatt. Their fascinating film begins 

in the Catskill Mountains of New 

York - the birthplace of fly fishing 

and examines the passion for the 

sport in this beautiful part of the 

world and its surroundings, which 

is suitably called the land of little 

rivers. Fishing is usually associa-

ted with men until the legendary 

Joan Wolff entered the scene and 

won a multitude of awards along 

the way before she opened the 

Wolff School of Fly Fishing in 1979.  

“It was three years before a 

single woman came to the school 

but thanks to Robert Redford more 

woman than men started coming 

to the fly fishing school following 

the release of A RIVER RUNS 

THROUGH IT in 1992. You don’t 

have to be a fly-fishing aficionado 

to enjoy this beautifully composed 

journey through the rivers! (DVD 
& Streaming on Amazon & Vimeo)  

“…I got all my sisters and 
me”. The Sister Sledge song 

with its music video of four 

women with big hair, glitzy red 

outfits and gold footwear made 

it an iconic disco track of the 

70’s. I once saw ten drag queens 

“perform” (lip sync) it in a Berlin 

theatre as a warm up act for a 

production of A Midsummer 

Nights Dream. It was a night 

of surprises which included one 

of them slipping on ‘her’ heels 

and falling onto the front row. 

“Everyone can see we are       
together, As we walk on by…”. 
The gentleman on whom ‘she’ 

fell took it as an invitation and 

joined them on stage, grabbing 

a microphone and proclaiming 
"Ich bin ein Berliner". Thank you 

JFK. 

My tribe cannot rival the 

Sledge sisters but there were 

eight of us (we tragically lost 

our eldest sister a few years 

ago), four boys and four girls. 

Mum blamed immigration, the 

need to procreate and set down 

solid roots in the colonial 

mother country. Dad blamed 

the television with its four       

rickety legs and shutter which 

needed a wallop before we 

could see anything resembling 

a picture. I personally applaud 

healthy libidos. According to 

one piece of research it runs 

in the family. 

Lockdown has given us time 

to reflect on many things, one 

being our family connections. 

Prick my skin and my blood is 

red but where do family ties 

begin and end? It’s a sensitive 

matter and for some our chosen 

family, friends, hold stronger 

bonds. I believe that to be true 

but this turn of events has 

brought me closer to my 

siblings despite all our foibles 

and idiosyncrasies. “Just let 
me state for the record, We're 
giving love in a family dose”. 
Not sure about the dose. 

Families come in all shapes, 

sizes and abnormalities.        

Normal is an impossible state. 

When people tell me their family 

is normal, I rarely befriend 

them as most serial killers are 

described as “normal”. If you 

want to see a compelling drama 

about the complexities of a 

family unit try catching up with 

the recent Channel 5 drama, 

Blood. It gets under the skin of 

the Hogan family, old secrets, 

older betrayals, mind games 

and the lies family tell each 

other in a bid to find out the 

truth. On the sanity spectrum 

my family and friends are at 

opposite ends.  

A video called the Cuddle 

Curtain, an ingenious invention 

by a man determined to hug 

his grandmother again, brought 

it all home to me. All that on 

the day the government were 

lip synching, for that is how it 

appears, their latest mantra of 

Stay Alert which is as clear as 

a plate of faji. My in-laws visited 

today for the first time since 

lockdown, arriving in a slightly 

paranoid state. I don’t blame 

them but they were muttering 

on about the government’s five 

tests as though they were 

etched into their psyches. They 

were fixated on R, the rate of 

infection. Suddenly we are all 

pseudo experts, courtesy of 

search engines and political 

spin. That visceral fear in some 

manifested itself in a horrible 

row between two walkers on 

the river path. They engaged 

in a heated debate, Mrs Merton 

style, over the two metre       

distance. (All) all of the people 
around us they say, Can they 
be that close. 

Parochially I’m more worried 

about my troublesome toenails 

in urgent need of a chiropodist 

with one in particular resembling 

Mr Tumnus’s hoof. As for my 

partner’s hair… I tried trimming 

it and succeeded in making him 

look like a relative of Tintin. In 

comparison to those being 

asked to return to work “where 

possible” and the 58% of social 

care workers who do not receive 

a real living wage, phalanges 

and follicles pale into insignifi-

cance. Never mind the latest 

edition of the Rich List was 

published this week to cheer 

us all up. Sad to report in just 

the last two months their 

wealth has diminished by over 

54 billion pounds. E gaimeni. 
“Living life is fun and we've 
just begun, To get our share of 
this world's delights.” They’ve 

had more than their fare share 

so my heart bleeds. 

 

Meanwhile a newspaper      

interview caught my eye. With 

Baroness Hunt of Bethnal 

Green, better known as Ruth 

Hunt, ex-CEO of Stonewall 

and now LGBTQ+ campaigner,  

who confessed that if the world 

was ending she would grab a 

packet of cigarettes bringing 

new meaning to the saying 

“I’m dying for a fag”. “Yes we 
are family…”

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

We are  

family... 
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W
hen it comes to fitness 

questions, I often get 

asked how to get a flat 

stomach, so we are going to 

concentrate on just that. You 

don't have to aim for that muscle 

ripped, six pack stomach, aim to 

tone up the muscles and obtain 

a desirable, flatter stomach, to 

give you a confidence boost, and 

it is also much healthier. It is 

said, that those who tend to put 

weight on and store it around the 

stomach area rather than the hip 

area, are more prone to heart-

related disorders and diabetes.  

Exercising and toning the 

stomach muscles are of course 

a major part to getting a flatter 

stomach, but your eating habits 

also play an important part, 

beyond any bloating. There are 

many factors that contribute to 

bloating, so getting that in order 

first will make your work and  

effort in training those abdominal 

muscles all worthwhile. In reality, 

you don't have to train the         

abdominal area like crazy, one 

good training session once a 

week, with a good eating regime 

throughout the week, is all that 

is required. Eating sensibly and 

healthy should be lifetime habit, 

not a diet magic wonder loss for 

a week or month.  

Let's deal with the bloating 

first. A poor or bad diet can result 

in bloating, often caused by fluid 

retention or trapped gas. Fluid 

retention can be a result of the 

body's water balance being out 

of sync. This can be triggered 

by a diet that is too high in salt 

and/or certain medication includ-

ing the contraceptive pill. Bloating 

is especially common just before 

menstruating, as part of premen-

strual syndrome. Women put on 

3.175 kilograms / half a stone, and 

need to wear loose comfortable 

clothing just to alleviate the      

discomfort. This bloating is due to 

the female hormones, oestrogen 

and progesterone, which are     

involved in the menstrual cycle 

and its change in levels. It is   

because of this they cause 

water and sodium to be retained 

by the tissues. The contraceptive 

pill also does this.  

Trapped gas occurs when the 

colon isn't doing its job properly. 

The body produces an average 

of 1.5 litres of gas a day, that's 

enough to fill a small balloon, 

so it is hardly surprising that the 

absorption of this gas, through 

the intestinal lining membrane 

or release, becomes disrupted 

and sometimes causes bloating 

and low abdominal pain. 

Trapped gas can occur when 

eating foods that the body does 

not find it easy to digest - this 

could be as simple as eating raw 

onions or foods they have an 

intolerance to like wheat or gluten. 

Eating certain types of food       

together can also cause bloating. 

this is why fruit should be eaten 

separately and a little later after 

a meal, rather than straight after. 

Going on fad diets that include 

mainly one type of food and not 

much else, can also do this, like 

a cabbage diet for example. 

Let's not forget overeating. 

Eating too much will also cause 

bloating and discomfort, so it is 

better to eat slowly when you are 

hungry and stop as you start to 

feel full. Remember you can      

always just pop a cover over 

your plate of food, pop it in the 

fridge and go back to it later as 

you start to feel hungry again. 

Now we have sorted the main 

culprits of extra bloating, let's hit 

those underlying abdominals 

with a superfast track workout: 

Exercise 1: Laying down flat 

on your back, with your hands 

holding on to a sturdy furniture 

leg, raise your legs off the ground, 

keeping your feet together and 

toes pointed. Get a swinging 

momentum going - raise the legs 

as high as you can and bring 

back down with control; do not 

allow to just drop down or for 

feet to touch the floor. Count as 

you go along and continue until 

you cannot do any more. Have a 

little rest for 60 seconds and then 

repeat this exercise. Improve the 

amount you did by five or ten at 

least from the previous amount. 

Repeat this exercise once more 

and increase the amount once 

again. This should have been 

done three times in total. 

Exercise 2: Beginner - Laying 

down flat on your back, hook 

your feet under a chair or sturdy 

furniture like a bed. Keep knees 

slightly bent. Have hands on 

thighs to begin with and raise 

upper body off the ground slightly 

as you slide hands up thighs. 

Keep head and neck rigid and 

facing forward, do not allow head 

to be floppy. Slide hands back 

down the thighs as you come 

back down with your back to the 

floor. Repeat this movement and 

work to the point you can no 

longer do any more. Count as you 

go along. Have a 60 second break 

and repeat this twice, improving 

on the amount achieved each 

time by at least five or ten more.  

Intermediate - Instead of  

holding hands on thighs. Place 

hands folded across the chest to 

opposite sides. 

Advanced - Hold hands by 

ears, fingers to temple area. Right 

hand to right ear and left hand 

to left ear.  

You’ll have super abs in no 

time! 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Fab abs

Date of issue:  

1 April 2020 

 

Born on 7 April 1770 in the 

Lake District of England,       

William Wordsworth was one 

of the central figures in the 

English Romantic revolution in 

poetry. 

In 1793, Wordsworth’s poems 

were first published and two 

years later he received a legacy 

enabling him to pursue a career 

as a poet. That same year, he 

met Samuel Taylor Coleridge 

and the two poets soon forged 

a closed friendship. 

In 1797, Wordsworth moved 

from Dorset to Somerset close 

to Coleridge’s home. Together 

Wordsworth and Coleridge, 

produced Lyrical Ballads (1798), 

a significant work in the English 

Romantic movement. One of 

Wordsworth’s most famous 

poems, Tintern Abbey, was 

published in this collection, 

along with Coleridge’s The Time 

of the Ancient Mariner. 
In 1810, Wordsworth and 

Coleridge parted company and 

in 1813, Wordsworth became 

postmaster and distributor of 

stamps for Westmorland. He 

and his family moved to Rydal 

Mount in Ambleside where he 

remained for the rest of his life. 

In 1814 Wordsworth published 

The Excursion as the second of 

the three-part work The Recluse, 

even though he had not com-

pleted the first part or the third 

part – and never would complete 

them. However, he wrote a  

poetic Prospectus to The Recluse 

in which he set out the structure 

and intention of the whole work. 

It contains some of Wordsworth’s 

most famous lines on the rela-

tionship between the human 

mind and nature. 

Wordsworth was Britain’s 

Poet Laureate from 1843 until 

his death from pleurisy on 23 

April 1850. He died at home 

and was buried at St Oswald’s 

Church in Grasmere. Following 

his death Wordsworth’s wife, 

Mary, published his lengthy auto- 

biographical Poem to Coleridge 

as The Prelude, which has since 

come to be widely recognised 

as his masterpiece.

Andrew Menelaou

Alderney: 

250th Birth Anniversary of 

William Wordsworth

Philately Cooking with Loulla Astin 
Pishies - Cypriot pancakes 

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 

she owns Kosmos Taverna; the 

Greek restaurant has been listed 

in Egon Ronay’s Guide and in 

the AA Top 500 Restaurants.  

Loulla appeared regularly on 

ITV, Carlton and Sky and was a 

Resident Chef on Granada TV’s 

The Afternoon Show. She even 

recorded her own 52-part TV 

series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 

recipe for Cypriot old fashioned 

pancakes, Pishies (makes 10 

medium or 15 small pishies). 

  

Ingredients: 

225g plain flour 

225g self-raising flour 

½ tsp salt 

75g (3oz) lard or vegetable fat 

Trex or Spry 

250ml lukewarm water 

1 tbsp lemon juice 

 

For brushing: 
25g (1oz) melted lard or Spry 

for brushing the pastries 

Caster sugar for sprinkling on 

the pastries 

Ground cinnamon 

Vegetable oil for frying 

 

For topping: 
Runny honey 

Ground cinnamon 

Finely chopped almonds or 

walnuts, optional 

 
Method: 
Place the flours and salt into 

a bowl and add the lemon juice, 

lard or vegetable fat. Rub the 

vegetable fat with your fingers 

and gradually add the water, mix 

the dough and knead lightly until 

smooth. You can use a food  

processor to make your pastry. 

Shape into a ball, cover with a 

cling film and let it rest for 30 mins. 

Shape the pastry into a large 

fat sausage/salami shape, and cut 

into 10 or 15 equal size portions. 

Shape each portion into balls, 

then roll each one out thinly on 

a lightly floured board into round 

shapes. Smother the discs all 

over with melted fat and sprinkle 

with a little cinnamon and sugar, 

then roll them into thin ropes, 

stretching them a little.  

Take both ends of the rope 

from both ends and twist in the 

opposite direction, then bring 

both ends together and push 

one on top of the other, then 

press them down with the palm 

of your hand. (This is done so 

the pastry puffs up like puff  

pastry) With a rolling pin, roll 

out gently into a round pancake, 

and repeat with the rest of the 

pastry. Keep them on a tray 

lined with baking paper, cover 

with cling film until ready to use. 

Heat oil in a deep frying pan 

to approximately 2 inch dip, cook 

pancakes one at a time until 

bubbles appear on the top, flip 

over and fry the other side until 

lightly brown on both sides. Lift 

out the pancakes and drain on 

kitchen paper. 

Stack the pancakes on a plate 

and drizzle each one with honey 

and cinnamon, eat warm or cold 

with a Greek coffee.



Cast announced for West End   

staging of Frozen 

Lead casting has been revealed for Frozen in the West End. 

Samantha Barks will play Elsa, with Stephanie McKeon as Anna. 

The musical which has music and lyrics by Kristen Anderson-

Lopez and Robert Lopez, and book by Jennifer Lee, opened on 

Broadway in March 2018 and was nominated for a Tony Award 

for Best Musical. 

It follows Elsa, who is gifted with ice-manipulating powers, 

and her relationship with her sister Anna as they try to run a      

nation. 

The show is based on the highest-grossing animated film of 

all time, which was released in 2013 and won two Academy 

Awards, a Golden Globe and a BAFTA. The sequel – Frozen 2 
– was released last autumn. 

The theatre production is due to open in the West End on         

30 October 2020. 

The London transfer will open the newly revamped Theatre 

Royal Drury Lane in London, which is currently undergoing a 

£60 million restoration project and has been dark since         

5 January 2019 after the closing of 42nd Street. 
West End theatres have extended shutdown caused by          

coronavirus; they are expected to remain closed until at least 

June 28, it has been confirmed. 
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Andrea Georgiou 

S’agapao Sou 

Fonaxa... 

New hit from 

Petros Iakovidis 

 

S’agapao Sou Fonaxa….. 
Petros Iakovidis is back with a 

new feel-good summer hit! 

The single follows on from 

the success of his previous       

hit, Koimisou Apopse Edo, a 

tender ballad which remained 

in the Top 20 of the Greek         

airplay chart for a number of 

weeks. 

From the first listen, S’agapao 
Sou Fonaxa is different from 

Petros’ earlier releases, but it 

follows the same rhythm and 

energy the talented singer-

songwriter’s songs have become 

known for. 

The music video to the new 

single was shot amid the coro-

navirus pandemic with Petros 

following social distancing rules. 

However, the end result is still 

fabulous thanks to good direct-

ing and visual effects. Have          

a listen on YouTube: Petros           

Iakovidis. 

Meanwhile, the singer has 

once again shown why he is 

recognised as one of the most 

successful Greek performers     

of his generation, as his popular 

track Vradia Aksimerota hit 

more than 2 million views on 

YouTube. 

The video clip, which was       

released in December 2018,       

is still being listened to and       

enjoyed by fans all around the 

world. 

Petros signs the music and 

lyrics to the uplifting, romantic 

song.     

T
he Duchess of Sussex 

is back on the small 

screen. 

Meghan Markle recently 

spoke to Good Morning       
America to promote her first 

post-royal project: narrating 

the Disney film Elephant.  
In the interview she said 

she’s “really grateful to be able 
to bring this story of elephants 

to life.”  
“I’ve been really lucky to        

be able to have hands-on        
experience with elephants in 
their natural habitat,” the royal 

says.  

“When you spend time      
connecting to them in their 
wildlife, you understand that 
we have a role to play in         
their preservation and their 

safety.” 
“I hope that when people 

see this film, they’d realize 
how connected we all are,” 
Meghan says toward the end 

of the clip.  

“If we had more of an    
awareness about the obstacles 
they’re facing, I think we’d take 
care of each other, this planet, 
and animals in a very different 
way.”  

The movie focuses on a 

herd of elephants on a month’s 

long journey to find water.  

Three main elephants steal 

the show: Gaia, the 50-year-old 

matriarch, her sister Shani, who 

is 40, and Shani’s adorable       

1-year-old son, Jomo.  

Proceeds from the project 

will benefit the charity organi-

sation Elephants Without      

Borders. 

The project was released 

April 3 on Disney Plus,           

days after Harry and Meghan            

officially stepped back from  

the royal family on March 31.  

The duchess was a success-

ful actress, best known for her 

role as Rachel Zane in Suits, 
before joining the Royal 

Family. 

In July last year, Harry        

was filmed revealing his wife's 

interest in being involved in        

a Disney project at the            

London premiere of the Lion 

King.

Meghan narrates Disney documentary 
in first post-royal role

Giorgos Kakosaios, son of 

the one and only Yiannis       

Ploutarchos, has made his 

music debut with the single 

Psemata, released alongside 

its video clip by Panik Records. 

The dynamic, traditional-

meets-modern laiko track has 

caught listeners’ attention and 

proves that Giorgos is on the 

right track to following in his 

father’s footsteps. 

The talented young musician 

has composed the music to      

the single, with lyrics by Nikos 

Sarris.  

The accompanying video,       

directed by Costas Kapetanidis, 

conveys the strong emotions of 

the song.  

Watch it on Panik Records’ 

official YouTube channel:         

PanikRecordsTube 

You won’t be disappointed!

Yiannis Ploutarchos’ son releases 

debut single

Debut book from celebrated        
UK Cypriot teen vlogger Nikki Lilly

B
e inspired and pick up practical tips on 

how to live your best life with Nikki Lilly's 

Come on Life: Highs, Lows and How to 
Live Your Best Teen Life, the empowering debut 

by celebrated teen vlogger Nikki Lilly. 

Out on 1 October 2020, this motivational       

guide invites you behind the scenes of Nikki’s 

ever-changing world. From baking to beauty,       

social media and friendships, to simply how to 

handle a bad day, Nikki shares her thoughtful    

insights into navigating the highs and lows of 

teen life.  

With engaging anecdotes, simple advice       

and life hacks, plus easy-to-follow recipes and 

activities, this inspiring guide tells you everything 

you need to help you handle life the way you 

want to. 

Nikki told Parikiaki, “The book is a journey 

about the highs and lows of my life, about making 

the most of every day and a survival guide for a 

teenager, Oh and of course mixed in with a few 

baking recipes!” 

Since being diagnosed with arteriovenous      

malformation (AVM), a rare medical condition 

which creates life-threatening nose bleeds, facial 

swelling and migraines, at the age of six, Nikki 

Lilly has grown up to share her story and her     

experiences with over one million YouTube       

subscribers, getting her message of positivity 

onto a global platform and establishing her as 

one of the best-loved teen voices around.  

She said, "Life can throw many obstacles at 

you, but it’s how you deal with them that defines 

who you are. I did not choose to be born with a 

chronic illness, but I do choose to make the most 

of every single day of my life and make every 

second count. Imagine if every single one of us 

could inspire just one person, what an amazing 

world this would be."  

As well as her YouTube videos, Nikki has her 

own CBBC series, Nikki Lilly Meets, in which       

she chats to some of the country's top celebs           

and, in 2016, Nikki won Junior Bake Off.  

In 2019, Nikki won the BAFTA Special Award 

and an International Emmy Kids Award for her 

programme My Life: Born to Vlog.  

In Nikki's first book, she offers all teen readers 

an inspiring and contemporary outlook on how 

to live their best life. 

Pre-order your copy of Nikki Lilly's Come on 
Life: Highs, Lows and How to Live Your Best 
Teen Life now from Waterstones and Amazon.
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Michael Yiakoumi

Cyprus FA announces permanent termination of  football 
season Omonia in Champions League

The Cyprus Football Associa-
tion (CFA) Board of Directors at 
its meeting on Friday decided 
the permanent interruption of 
this year`s football season. 
In a lengthy announcement, the 
CFA confirmed the information 
about the final cessation of foot-
ball competitions based on a 
provision of a proclamation ac-
cording to which, “any issue not 
provided for in this proclamation 
will be finally decided by the 
CFA Board of Directors”. 
It also announces that Cyprus 
will be represented in the Euro-
pean Championships by the 

four teams that at the time of 
the interruption of the current 
football season were in the first 
four places of the scoreboard. 
In particular, Omonia Nicosia 
will represent Cyprus in the 
Champions League and Anor-
thosis Famagusta, APOEL Nic-
osia and Apollon Limassol in the 
Europa League. 
According to the announce-
ment, based on the above pro-
vision, the Board of Directors 
has decided the immediate ter-
mination of this season`s 
Championship first division and 
Cup first and second division. 

The above decision of the 
Board of Directors, it is noted, 
was the result of many pro-
cesses, which were in progress 
since the date of interruption of 
the championships, always in 
consultation with the state au-
thorities, in the context of the 
measures taken and the de-
crees issued and are still in 
force under the COVID-19 pan-
demic. 
CFA also refers in its announce-
ment to yesterday`s meeting in 
the Presidential Palace and 
Football Protocol analyzing in 
depth the minimum conditions 

required for the resumption of 
the championships. 
Following the discussion, it was 
cleared that the epidemiological 
team surrounding the govern-
ment was against the adoption 
of this football protocol and in-
sisted on the implementation of 
the decrees that had been is-
sued and which are still in force. 
Regarding the increase of the 
teams in the First Division, CFA 
announcement says that after 
a relevant request by football 
clubs for an increase of the 
teams and especially due to the 
fact that the championship was 

interrupted before the 2nd 
phase took place, CFA firstly 
decided that the First division 
championship of 2020 – 2021 
takes place with the participa-
tion of fourteen teams. 
Secondly, for the implementa-
tion of the above, no teams will 
be relegated from the first to the 
second division for this year`s 
football season, while two 
teams will be promoted from the 
second to the first division, ie 
the 2 teams that were in first 
two places of the scoreboard 
during the interruption of the 
second Division championship. 

Thirdly, the 2021 – 2022 first di-
vision championship will be held 
with the participation of 12 
teams and fourth, for the imple-
mentation of the above, 4 teams 
will be relegated from the first 
division to the second one at 
the end of the football season 
2020 – 2021, and normally only 
2 teams will be promoted from 
the second division to the first 
one.CFA Board of Directors 
have pledged not to bring back 
a proposal to increase the 
number of teams in the First Di-
vision from 12 to 14 for the 
2021-2022 football season. 

The Bundesliga is the first major 
soccer league to return to action 
since the virus earlier this year 
shut down sports, and its return 
in a country that still has hun-
dreds of positive virus cases a 
day is being closely watched by 
other leagues. 
With a strict health protocol gov-
erning the fragile restart, which 
includes no fans, face masks 
for everyone but the players, no 
handshakes and no group cele-
brations, it was up to title hope-
fuls Dortmund, who host 
leaders Bayern Munich in 10 
days’ time, to find a spark badly 
missing in the eerily empty 
ground. 
The Ruhr valley club, in second 
place, scored the first goal of 
the matchday after nearly half 
an hour when teenager Erling 
Haaland connected with a Thor-
gan Hazard cutback. 
The exciting 19-year-old Nor-
way striker, who knocked in his 
13th goal in 12 appearances for 
Dortmund in all competitions, 
picked up exactly where he left 

off in March. 
Portuguese midfielder Raphael 
Guerreiro added two more 
goals and Belgium international 
Hazard also got on the score-
sheet as Dortmund climbed to 
54 points, 
Four points behind defending 
champions Bayern,. 
When Schalke brought on Timo 
Becker to replace Jonjoe Kenny 
in the 87th minute at the 80,000 
plus-capacity Signal Iduna Park 
it was the first time in Bundes-
liga history a team had made 
five substitutions after FIFA an-
nounced the temporary rule 
change. 
 
MUTED CELEBRATIONS 
 
Goal celebrations around the 
Bundesliga on Saturday were 
limited to smiles, thumbs-up 
and the occasional fist or elbow 
bump as mask-wearing substi-
tutes, dispersed in the stands 
to keep them apart, applauded 
from the sidelines. 
Only Hertha Berlin’s players vio-

lated the rules when they cele-
brated their goals in the usual 
way as a group during a 3-0 win 
at Hoffenheim that earned 
coach Bruno Labbadia a win-
ning debut on their bench. 
While Dortmund’s comfortable 
victory cranked up the pressure 
on leaders Bayern, RB Leipzig 
suffered a major setback in their 
title challenge when they were 
held to a 1-1 draw at home to 
Freiburg as they slipped to 
fourth. 
.Fans across the country fol-
lowed police orders to stay 
away from the stadiums, includ-
ing at the Ruhr derby, as the 
league tries to finish the season 
for contractual reasons by June 
30. 
Teams arrived in several buses 
so players could socially dis-
tance on the journey to the 
game. 
Players and staff had all been 
quarantining in team hotels all 
week and are being tested for 
coronavirus regularly. 
As they left the buses they wore 

facemasks on their way into the 
ground. 
Other people attending the 
games, including the media, 
had their temperatures 
checked. 
Fans were banned from 
matches, with police patrolling 
to make sure no crowds gath-
ered at the venues.  
Only 213 people were allowed 
into the ground  
– 98 on and around the pitch 
(like players, coaches and ball 
boys) and 115 in the stands 
(such as security, medics and 
media). 
Another 109 people (including 
security and VAR operators) 
were allowed just outside the 
stadium. Footballs were disin-
fected by ball boys before the 
game and again at half-time. 
Champions Bayern Munich 
scored a goal late in each half 
to beat promoted Union Berlin 
2-0 on their return to the Bun-
desliga on Sunday Saturday. 
There are eight matchdays left 
in the season. 

Bundesliga restarts with no fans
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Yiannoulla Skorti 
(from Prastio, Famagusta)

 
 Our beloved mother and grandmother sadly passed away on                    

Sunday 26 April 2020 at the age of 90, at Azalea Court Care Home,           
leaving an empty space in all our hearts.                                               

Born in Prastio - Famagusta, Cyprus, she came to the UK in 1958              
and was a familiar face within the Greek Orthodox Church community of       
St John the Theologian in Hackney where she helped for over a decade. 
Yiannoulla was well loved and respected by all who knew her and will be    

remembered for her strong character, her generosity and kindness.            
She leaves behind her daughter Androulla, grandchildren Louca, Yiannoulla, 
Chris, Maria and Joanna, 9 great-grandchildren, a great-great-granddaughter, 

Goddaughter Maria, nieces, nephews and many relatives and friends. 
Due to the current restrictions in place, a private funeral service for immediate 
family will be held on Thursday 11th June 2020 at St John the Baptist Greek 
Orthodox Church, Wightman Road, London N8 0LY, followed by the burial 

at New Southgate Cemetery. For those wishing to send flowers, please 
send to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, 

London N22 8NG, by 5pm on Wednesday 10th June 2020.                              
A memorial service will be held in the future.

22.06.1929 - 26.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιαννούλλα Σκορτή 
(από το Πραστειό, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Γιαννούλλας Σκορτή η οποία 

απεβίωσε την Kυριακή 26 Απριλίου στον οίκο ευγηρίας Αzalea Court σε ηλικία 90 ετών. 

Αφήνει την θυγατέρα της Αντρούλλα, εγγόνια: Λούκα, Γιαννούλλα, Κρίς, Μαρία και Jοanna,  

 9 δισέγγονα, τρισέγγονο, βαφτιστήρα Μαρία, ανίψια και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η Γιαννούλλα γεννήθηκε στο Πραστειό Αμμοχώστου και το 1958 ήρθε στην Βρετανία.  

Για δεκαετίες ήταν ενεργό μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας του Αγίου Ιωάννου του  

Θεολόγου στο Ηackney. Η εκλιπούσα λάμβανε σεβασμό από όλους όσοι την γνώρισαν.   

Θα την θυμόμαστε για τον δυναμικό της χαρακτήρα, την καλοσύνη και την γενναιοδωρία της. 

Άφησε ένα μεγάλο κενό στις καρδιές μας. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. Η κηδεία της θα γίνει την  

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman Rοad 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της  

πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί συγγενείς της εκλιπούσας θα μπορέσουν να  

παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησία και στο κοιμητήριο. 

Όποιος επιθυμεί μπορεί να στείλει λουλούδια στο Demetriou & English, 131/133  

Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG μέχρι την Tετάρτη 10 Ιουνίου 2020, 5μμ.  

 Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα διοργανώσουμε μνημόσυνο εις μνήμην της.

A million times 
 I've needed you 
A million times 

 I’ve cried, 
If love alone  

could have saved you 
You never  

would have died. 
In life  

I loved you dearly, 
In death 

 I love you still. 
In my heart 

 you hold a place, 
No one else  
can ever fill. 

It broke my heart 
 to lose you, 

But you  
didn't go alone, 

Part of me 
 went with you 
The day God  

took you home.  
 

RIP Nouna xxx 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Christopher Frangos  
(from London)  

 
He passed away peacefully at home on 12th May 2020 after a long battle with cancer.  

He was surrounded by his family.  

He will be greatly missed by his wife Gabriele, his daughters Maria and Michelle, his son Theo, 

his son in law Greg, his daughter in law Clare, his granddaughter Anja and his sister Katrina. 

All those who had the pleasure of knowing Michael will miss him immensely.   

Any donations in his memory can be made to  

St Wilfrid’s Hospice, Bosham: https://stwh.co.uk/donate 

Due to the current Covid 19 pandemic there will be a closed family ceremony. 06.01.1946 – 12.05.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elias Christou 
 (from Prodromi, Paphos)  

It is with our deepest regret to announce the passing of a wonderful husband, father and grandfather, 
Elias Christou. He leaves behind his loving wife of 60 years Panayiota Christou. His two sons,  

Lambros Christou and Eoustinianos Christou and two grandchildren, Kyriacos and Eliana. 

Born in  Paphos Prodromi, by the age of 20 yrs Elias made his way to england where he continued to 
work as a tailor for the rest of his life. His purpose in life, looking after his family.  

Never putting himself or his needs first. A kind and loving man, ever so friendly and positive.  
He truly was the greatest dad in the world. 

Thank you so much for being my husband, our dad and our grandfather, we are so lucky it was you. 
You will be forever missed and loved by all your family, relatives and friends. 

 
Είναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλλουμε τον θάνατο ενός υπέροχου συζύγου, πατέρα και παππού,  

του Ηλία Χρίστου σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει την αγαπημένη του για 60 χρόνια σύζυγο  
Παναγιώτα Χρίστου, υιούς: Λάμπρο Χρίστου και Ιουστινιανό Χρίστου, δύο εγγόνια: Kυριάκο και Ηλιάνα. 

Ο Ηλίας γεννήθηκε στο Προδρόμι της Πάφου και σε ηλικία 20 ετών ήρθε στην Αγγλία, όπου εργαζόταν 
ως ράφτης για όλη του τη ζωή, Σκοπός της ζωής του ήταν η φροντίδα της οικογένειας του.  

Πάντοτε υπερήφανος και ευγενικός άνθρωπος. Ήταν πραγματικά ο καλύτερος πατέρας του κόσμου. 

 Είμαστε τυχεροί που σε είχαμε εσένα σαν σύζυγο, πατέρα και παππού. Σε ευχαριστούμε.  
    Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα λείψει πολύ σε οικογένεια συγγενείς και φίλους. 08.04.1937 – 11.05.202008.04.1937 – 11.05.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Μargarita Matsangos

It is with great sadness that we make known the death of 

our mother Margarita Matsangos (nee Saphiris), who 

passed away peacefully on the morning of 6th May 2020. 

Mum was born in Kornos, Cyprus, in 1938, moving to the 

UK with all of her siblings in the late fifties, to start a new 

life in London. She married Yiannis from Rizokarpaso, who 

passed away in 1994; together they raised three children: 

Andreas, Sofianos, and Panayiotis. 

At the centre of mum’s life was her love and care for all her 

family, friends and neighbours, valuing relationships and 

good life principles above the material. 

Mum endured much suffering in her final years, but had  

endured it with extraordinary acceptance and dignity. 

Mum will be proud of her legacy - five wonderful  

grandchildren who will always remember her. 

In her memory, donations instead of cards and flowers, will 

be gratefully received by Parkinson’s UK or Dementia UK.

 (from Kοrnos, Larnaca)

(Πατρίκι) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 24.05.2020, στην 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, London N8 0LY, το 3ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 

πατέρα, παππού και αδελφού 

Σωτήρη Μιχαήλ (Μισιαλή) 

 
Η σύζυγος Χριστίνα, 

παιδιά: Angela και Michael, γαμπρός Αχιλλέας, 

εγγόνια: Maria, Helena, Nicholas, 

δισέγγονα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σωτήρης Μιχαήλ (Μισιαλής)

      Συλλυπητήρια 

Η κοινότητα των Κωμητών εδώ και στην Κύπρο, εκφράζει και δημόσια τα αισθή-

ματα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης που την διακατέχουν για τον αδόκητο θάνατο 

της Ελένης Ζεμενίδη, προσφιλούς συζύγου του Πανίκου Ζεμενίδη, τέως προέδρου 

του Συνδέσμου Κώμης Κεπίρ Αγγλίας.  

Η αείμνηστη Ελένη προσβλήθηκε από τον κορονοϊό με τον οποίο έδωσε μάχη 

τριών εβδομάδων, στο τελευταίο στάδιο της οποίας στο τμήμα εντατικής μονάδας 

του νοσοκομείου University College. Δυστυχώς υπέκυψε το Μεγάλο Σάββατο 18 

Απριλίου. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρη, 20 ΜαΊου  στις 1.30 μμ από την εκκλη-

σία της Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπίρ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήρια του στο σύζυγο 

Πανίκο, τις δύο θυγατέρες ‘Αντρια και ‘Αντζελα, τους γονείς Γιώργο και Αγγέλα, την 

αδελφή Λουκία, όπως και τους ευρύτερους συγγενείς.  

Ελένη Τρύφωνος  

Πρόεδρος  

Σύνδεσμος Κώμης Κεπίρ Αγγλίας  

( Οσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τον Πανίκο Ζεμενίδη, μπορούν να το κά-

νουν στο τηλέφωνο 07903117765) 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sophoulla Andreou

Is with great sadness that we announce the death of our 

beloved Sophoulla Andreou that died on 21 March 2020 at 

the age of 82. 

Sophoulla came to London as 16 years old where she met 

her beloved husband. She was a tailoress all her life and 

worked all the hours God send. 

She leaves behind her children, grandchildren, siblings, 

family and friends. She was a loving mum the world No1, 

she would always be there for her children, a loving  

grandmother, caring kind, we will missed her positive vibes 

and her beautiful laugh, in all the sad moments she always 

used to somehow make a smile appear in our faces.  

She was the most supportive person we knew. She will  

always be in our hearts and never be forgotten.  

God rest her soul. Rest in peace mum.  

The funeral will take place on Thursday 21 May 2020 and 

only close family can attend.

 (from Rizokarpaso, Famagusta)

12.02.1938 – 21.03.2020
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29.08.1940 - 13.04.2020

Xριστίνα Αγγελή Christina Angeli 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  † ΜEMORIAL SERVICE

Οn Sunday 17.05.2020 is the 3 month 

memorial of our beloved wife, mother, 

grandmother, Christina Angeli who passed 

away on Friday 21.02.2020.  

Unfortunately due to the current pandemic 

we will not be able to do a church service 

to her memory, but through this 

announcement, the family would like to 

ask  that you keep Christina in your 

prayers for her 3 months memorial. 

The family would like to thank all those 

who came to the funeral, sent flowers, 

made donation to Cancer Research and 

for their prayers and kindness. 

Husband: Andreas, sons; Steven, Simon 

and Paul,  daughters-in-law: Yianoulla and 

Liana, grandchildren: Andrew, Christina, 

Alex, Anthony and Michael, sister Fotoulla 

and many other relatives and friends.

Tην προσεχή Κυριακή 17.05.2020 είναι 

το τρίμηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας 

και γιαγιας Χριστίνας Αγγελή που 

απεβίωσε την Παρασκευή 21.02.2020. 

Δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας 

επιτρέπουν να τελέσουμε το μνημόσυνο 

της Χριστίνας μας αλλά μέσω της 

αγγελίας αυτής την φέρνουμε στην μνήμη 

όλων. Επί τι ευκαιρεία, θέλουμε να 

ευχαριστήσουμε όλους εσάς που 

παρευρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι 

κάνατε εισφορές στο Cancer Research 

και όσους έστειλαν τα όμορφα λουλούδια 

και μας συμπαραστάθηκαν. 

 Σύζυγος: Ανδρέας, υιοί: Στέλιος, Σίμος 

και Παύλος, νύφες: Γιαννούλλα και Λιάνα, 

εγγόνια: Aντρέας, Χριστίνα, Άλεξ, 

Αντώνης, Μιχάλης, την αδελφή της 

Φωτούλλα και πολλούς άλλους συγγενείς 

και φίλους.

(from London)(από το Λονδίνο)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elias Stylianou 
  (from Platanistasa, Cyprus) 

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

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

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

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

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

Sleep peacefully Our Angel  

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

this will only be for the immediate family. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ηλίας Στυλιανού 
(από την Πλατανιστάσα, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα  
Ηλία Στυλιανού, που απεβίωσε την Δευτέρα 13 Απριλίου σε ηλικία 79 ετών. 

 Ήταν ένας αφωσιομένος σύζυγος στη Μαρία, πατέρας: Στέλιου και σύζυγο Σιάρον, 
Κoύλλα, Σάββα και σύζυγo Μαρία, παππούς: Mαρία, Ιωσιφίνα, Ελίζαμπεθ, Ελένη, 

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

Ο Ηλίας ήταν αγαπιτός και οι φίλοι του και η οικογένειά του τον είχαν σε υψηλή  
εκτίμηση για την ευγενικότητα και την γενναιοδωρία που τον διακατείχε, το σπίτι του 

ήταν ανοιχτό για όλους. Θα τον αγαπάμε και θα μας λείψει πολύ, 
 η μνήμη του θα ζει στις καρδιές μας για πάντα. 

 Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μας. 
Η κηδεία του θα γίνει στις 10 Ιoυνίου 1:30μμ στην εκκκλησία της Παναγίας στο Wοοd 

Green και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 
Λόγω της τρέχουσας κατάστασης της πανδημίας του Κορωνοϊού, μόνο οι στενοί  
συγγενείς του εκλιπόντος, θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο  

ακολουθία στο κοιμητήριο.
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