
Ημάστιγα του κορωνοϊού, που ταλανίζει τη

Βρετανία τους τελευταίους δύο μήνες, με

χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες κρούσμα-

τα ανάμεσα στον πληθυσμό, ενδημεί και στην

Ομογέενια. Οι θάνατοι εξ αιτίας του κορωνοϊού

πλησιάζουν τις 20 χιλιάδες και τα κρούσματα τις

135 χιλιάδες. Όμως, ανάλυση για τα θύματα της

πανδημίας στην εφημερίδα Financial Times ανε-

βάζει τους νεκρούς στις 41 χιλιάδες.

Στην Παροικία μας υπάρχουν δεκάδες θάνα-

τοι λόγω της πανδημίας. Ακριβής αριθμός

δεν μπορεί να δοθεί από κανέναν προς το παρόν.

Η πιο ισχυρή ένδειξη είναι οι κηδείες που τελούνται

στους ελληνορθόδοξους ναούς στη Βρετανία.

Από έρευνα της εφημερίδας μας, με βασική πηγή

πληροφόρησης τις εκκλησίες, φαίνεται ότι τελέ-

στηκαν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και θα

τελεστούν τον Μάιο και αρχές Ιουνίου 92-95

κηδείες με αιτία θανάτου τον κορωνοϊό.

Συγκεκριμένα, οι περισσότερες κηδείες τελούνται

στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green,

όπου έγιναν και γίνονται Μάρτιο και Απρίλιο 31

κηδείες (εκ των οποίων οι 20 λόγω κορωνοϊού)

και προγραμματίζονται για τον Μάιο άλλες 12 (10

λόγω κορωνοϊού) και 3 τον Ιούνιο. Στην εκκλησία

του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή την ίδια περίο-

δο υπάρχουν 11 κηδείες, στους Δώδεκα Απο-

στόλους 8, στου Σωτήρος Χριστού στο Woolwich

5, στην Αγία Αικατερίνη 5, στον Τίμιο Σταυρό

(Golders Green) 4, στον Άγιο Παντελεήμονα 4,

στον Άγιο Γεώργιο Kingston 3, στον Άγιο Ελευ-

θέριο 2, στον Άγιο Νικόλαο 2, στον Άγιο Δημή-

τριο μία και στους Άγιους Πάντες μία κηδεία.

Στους υπόλοιπους ναούς δεν αναφέρονται κηδείες

εξ αιτίας της ασθένειας.

Στις άλλες μεγάλες Παροικίες μας εκτός Λον-

δίνου, όπου μπορέσαμε να συγκεντρώσου-

με στοιχεία, η κατάσταση είναι καλύτερη αφού

οι θάνατοι εξ αιτίας του κορωνοϊού είναι λιγοστοί

ή καθόλου. Στο Μπέρμιγχαμ αναφέρονται από

τους ιερείς 2 κηδείες, στο Weston-Super-Mare 3,

και από μία κηδεία στο Λίβερπουλ, στο Νότιγχαμ,

στην Γλασκώβη και στο Gr. Yarmouth. Σε Leeds,

Μάντσεστερ, Cambridge, Reading, Brighton,

Plymouth, Southampton, Margate, Cardiff, Εδιμ-

βούργο, και Aberdeen δεν δηλώθηκε καμία κηδεία

λόγω κορονοϊού σύμφωνα με τους ορθόδοξους

ιερείς των εν λόγω πόλεων.

Φυσικά, ενώ η ασθένεια είναι σε εξέλιξη αναπόφ-

ευκτα θα υπάρξουν και άλλα θύματα ανά-

μεσα στην Ομογένεια. Επίσης, υπάρχουν κάποι-

ες περιπτώσεις (για 4 μάθαμε) όπου δεν τελείται

κηδεία στην εκκλησία, αλλά μόνο Τρισάγιο κατά

την ταφή στο νεκροταφείο.  Άγνωστος ακόμα

παραμένει ο αριθμός νεκρών σε οίκους ευγηρίας,

όμως οι θάνατοι αυτοί περιλαμβάνονται στον

αριθμό των κηδειών που δηλώθηκαν από τις

εκκλησίες. Επιπρόσθετα, συγγενείς πολύ λίγων

θυμάτων της ασθένειας προτιμούν να θάψουν

τους δικούς τους στην Κύπρο.

Η δράση της Εθνικής Ομοσπονδίας 

για ανακούφιση ευάλωτων ομάδων 

της Παροικίας

Από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης της

παρούσας κρίσης εξ αιτίας της πανδημίας,

η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασι-

λείου ανέπτυξε αξιόλογη δράση για ανακούφι-

ση πληγέντων συμπατριωτών μας, ευάλωτων

ομάδων καθώς και Κυπρίων φοιτητών που παρέ-

μειναν αναγκαστικά στη Βρετανία λόγω του

κλεισίματος των αεροδρομίων της Κύπρου. Για

το τελευταίο αναφερθήκαμε εκτενώς στην πε-

ρασμένη ηλεκτρονική  έκδοση της Ελευθερίας.

Επίσης, δημοσιεύσαμε την ανακοίνωση για τις

ομάδες εθελοντών από τη Νεολαία της Ομο-

σπονδίας, που ανέλαβαν να διευκολύνουν συμπα-

τριώτες μας λόγω των περιοριστικών μέτρων

στη διακίνηση που επέβαλε η βρετανική κυβέρ-

νηση όπως και τη συγκρότηση ειδικής ομάδας

Ομογενών γιατρών για παροχή ιατρικής συνδρ-

ομής.

Επιπρόσθετα, η Εθνική Ομοσπονδία, με την

ευγενή χορηγία του φιλανθρωπικού Ιδρύμα-

τος του συμπατριώτη μας Γιάννη Χριστοδούλου

(John Christodoulou Foundation) ανέλαβε την

αποστολή σε 300 και πλέον συμπατριώτες δεμά-

των με διάφορα τρόφιμα. Τα δέματα αυτά άρχι-

σαν να συσκευάζονται αυτή τη βδομάδα από την

εταιρεία Marathon και αναμένεται να αρχίσει

σύντομα η κατ´οίκον διανομή τους.

Την όλη δράση της Εθνικής Ομοσπονδίας

επαινεί ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας  Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος με επι-

στολή του στον πρόεδρο της ΕΚΟ Χρήστο Καρ-

αολή εκφράζει «τις ευγνώμονες ευχαριστίες του

ιδίου, της κυβερνήσεως αλλά και ολόκληρου του

κυπριακού λαού για την πολύτιμη βοήθεια» που

προσφέρει η ΕΚΟ αυτές τις κρίσιμες ώρες τόσο

προς την Κύπρο όσο και προς την Παροικία με

το ανθρωπιστικό της έργο.

“Ε”

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ENTYΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ

“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” ΓΙΑ 2-3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Πληροφορούμε τους αγαπητούς αναγνώστες, ότι

λόγω των συνθηκών που δημιουργούνται από τα

περιοριστικά μέτρα για προστασία από τον

Κορωνοϊό-19 στη Βρετανία, δυστυχώς θα πρέπει

να αναστείλουμε την 

έντυπη έκδοση της “Ελευθερίας” 2-3 εβδομάδες,

αναμένοντας τις εξελίξεις.

Ευχόμαστε σε όλους να είστε υγιείς, να κρατηθείτε 

ασφαλείς και θα τα ξαναπούμε σύντομα.

“Ε”

SUSPENSION OF PRINTED

PUBLICATION OF "ELEFTHERIA"

FOR 2-3 WEEKS

Dear readers, we are saddened because un-

der the conditions created by the restrictive

measures to protect us from the Koronavirus-

19 in Britain, unfortunately we have to sus-

pend the printed version of “ELEFTHERIA” 

for 2-3 weeks, awaiting developments.

We hope you all keep healthy, keep safe

and we will see you again soon.

“Ε”
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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Οι ασυγχώρητοι
ΡΕΠΟΡΤΑΖ, 

Γράφει η Φανούλα Αργυρού, σελίδα 4

Πασχάλια Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 

και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτα
Σελίδες 2, 5

Πασχαλινό μήνυμα προς την Παροικία από τον
Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου, Αν. Κακουρή

Σελίδες 2, 5

Προσφορά Ιδρύματος “Chris Harmanda” 

προς τους συμπατριώτες μας

Σελίδα 7

Απόδοση Δικαιοσύνης σε Πολύπλοκες

Διασυνοριακές Υποθέσεις Απάτης
Από τον Κρις Ιακωβίδη & Άντρη Αντωνίου, Σελίδα 8

ΔΕΚΑΔΕΣ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Ο κορωνοιός «θερίζει» τη 
Βρετανία και την Παροικία μας

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ
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"Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν

κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν 
οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι".

Αγαπητοί μου εν Κυρίω,
Η παραπάνω περικοπή, παρμένη από το Κατά

Ιωάννην Ευαγγέλιο (20:19), περιγράφει την κατά-

σταση που επικρατούσε το πρωί του πρώτου

Πάσχα. Φαίνεται ότι η περικοπή αυτή περιγρά-

φει και την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο

μας, καθώς εορτάζουμε το φετινό Πάσχα. Οι

θύρες των Εκκλησιών είναι κλειστές, αλλά οι

καρδιές των πιστών είναι ανοικτές και έτοιμες να

δεχθούν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. 

Όπως γνωρίζετε, όλοι ζήσαμε ημέρες και ώρες

δοκιμασίας και κάποιοι αισθάνονται άδειοι και

χαμένοι. Κάποιοι επέτρεψαν στον φόβο να εισβά-

λει στην καρδιά και στο μυαλό τους, βιώνοντας

σύγχυση και ποικίλους πειρασμούς. Ως Χρι-

στιανοί, ωστόσο, καλούμαστε να έχουμε ελπίδα

και αισιοδοξία ακόμα και στους πλέον δυσχερ-

είς καιρούς και να μην αφήνουμε τον φόβο και

την απελπισία να γίνονται η αφορμή να χάνο-

υμε το δρόμο μας. Θυμόμαστε ότι και οι μαθη-

τές έπεσαν σε αυτόν τον πειρασμό, αλλά και

ακόμα περισσότερο δεν λησμονούμε ότι ο Χρι-

στός εμφανίστηκε σε αυτούς προκειμένου να

τους καθησυχάσει και να κατευνάσει τον φόβο

τους. Διότι ο Χριστός, ο Οποίος είναι αγάπη "ἔξω

βάλλει τὸν φόβον" (Α. Ιω. 4.18).

Στους καιρούς αυτούς της δοκιμασίας, ανα-

καλούμε στη μνήμη μας την προφητεία των ξηρών

οστέων (Ιεζεκιήλ 37) και την υπόσχεση του Κυρίου

ότι θα εμφυσήσει ζωή στο λαό Του. Ο κορωνοϊός

μας άφησε άδειους, άθυμους και άκαμπτους,

όπως τα ξηρά οστά. Τώρα όμως, η Ανάσταση

του Κυρίου έρχεται να εξαλείψει την κενότητα,

τον πόνο και την θλίψη και να μας γεμίσει με ευφ-

ροσύνη, ελπίδα και ζωή. Διότι ο Χριστός Ανέστη

εκ νεκρών και ανοίγει τις θύρες του Παραδείσου

για εμάς και για όλες τις μελλοντικές γενεές. Ο

καιρός της νηστείας εξέλιπε και τώρα καλούμα-

στε να εισέλθουμε στη χαρά του Κυρίου και να

εορτάσουμε το ανεπανάληπτο γεγονός της Ανα-

στάσεως. Εργαστήκαμε και κοπιάσαμε στο στά-

διο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και τώρα εισή-

λθαμε στον ασφαλή λιμένα του Πάσχα. Οι θυσίες

και οι κόποι μας δεν έγιναν μάταια. "Ὥστε, ἀδελφοί

μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, πε-

ρισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε,

εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ"

(Α' Κορ. 15.58). 

Στο σκοτάδι της νύχτας μια μικρή, αλλά άσβε-

στη φλόγα έρχεται σε έναν κόσμο όπου κυριαρ-

χεί το σκότος. Είναι το φως του Κυρίου και το

μήνυμα της ελπίδας, διότι Εκείνος είναι που μας

λέει "μὴ φοβοῦ, μετὰ σοῦ γάρ εἰμι• μὴ πλανῶ,

ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ Θεός σου ὁ ἐνισχύσας σε." (Ησα-

ΐου 41.10) Έρχεται, ακόμη μια φορά, σε αυτή

την κρίσιμη καμπή της ιστορίας, να μας χαρίσει

τη χαρά στη θέση της λύπης, την ελπίδα στη

θέση της απελπισίας, την αλήθεια στη θέση της

απάτης. 

Αν και θα είμαστε μακριά ο ένας από τον άλλο,

η χαρά της Αναστάσεως μας ενώνει και μας δίνει

το θάρρος να πούμε στους άλλους ότι ακόμη

πιστεύουμε. Έχουμε πίστη τόσο ισχυρή όσο η

πίστη των γυναικών που παραστάθηκαν στον

Σταυρό, όσο η πίστη της Θεοτόκου που περίμε-

νε στον Τάφο, όσο η πίστη των Μυροφόρων

γυναικών. 

Για αυτή τη δύναμη της πίστεως, ο Άγιος

Ρωμανός, ο μεγάλος ποιητής και υμνογράφος,

γράφει: "Tὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον, δύναντά ποτε ἐν

τάφῳ, προέφθασαν πρὸς ὄρθρον, ἐκζητοῦσαι

ὡς ἡμέραν, Μυροφόροι κόραι, καὶ πρὸς ἀλλήλας

ἐβόων, ὢ φίλαι, δεῦτε τοῖς ἀρώμασιν ὑπαλείψωμεν,

Σῶμα ζωηφόρον καὶ τεθαμμένον, σάρκα ἀνιστῶσαν

τὸν παραπεσόντα Ἀδὰμ κείμενον ἐν τῷ μνήματι,

ἄγωμεν, σπεύσωμεν, ὥσπερ οἱ Μάγοι, καὶ προσ-

κυνήσωμεν, καὶ προσκομίσωμεν τὰ μύρα ὡς

δῶρα τῷ μὴ ἐν σπαργάνοις, ἀλλ' ἐν σινδόνι

ἐνειλημένῳ, καὶ κλαύσωμεν, καὶ κράξωμεν, Ὢ

Δέσποτα ἐξεγέρθητι, ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων

ἀνάστασιν" (Οίκος Αναστασίμου Όρθρου).

Ελάτε, επομένως, αδελφές και αδελφοί μου,

ελάτε να προϋπαντήσουμε τον Ήλιο της Δικαι-

οσύνης και να δούμε ότι ανέστη εκ νεκρών. 

Και ας ψάλλουμε, όπως ψάλλει ο Μελωδός

καταληκτικώς στο Μεγάλο Κοντάκιο του Πάσχα:

"Με Σένα ας αναστηθή, Σωτήρα,
η πεθαμένη μου ψυχή.
Η λύπη μην την καταφάη και ξεχάση
το λοιπόν ετούτα τα τραγούδια
που της προσφέρουν αγιασμό.
Ναι Ελεήμων, ικετεύω Σε,
μη με εγκαταλείπης,
τον καταστιγματισμένο από τα κρίματα.
Πραγματικά μέσα σε ανομίες κι αμαρτίες
συνέλαβεν εμένα η μητέρα μου, 
Άγιε και Σπλαχνικέ Πατέρα μου,
δοξασμένο πάντα τ' όνομά Σου απ' το

στόμα μου
και τα χείλη μου απ' τη φωνή και τα τρα-

γούδια μου.
Καθώς θα Σε υμνολογώ, στείλε μου χάρι,
αφού μπορείς να το κάμης,
Εσύ που δίνεις στους πεσμένους την Ανά-

σταση".

Χριστός Ανέστη - Christ is Risen -
Hristos a inviat - Christos Voskrese -

Gei Do Fuk Wood La

Άγιον Πάσχα 2020

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας

+ Νικήτας

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, κ. ΑΝΔΡΕΑ Σ. ΚΑΚΟΥΡΗ 

«Το μήνυμα της Ανάστασης
αποτελεί φάρο ελπίδας»

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, αγαπητοί

φίλοι, 

Το φετινό Πάσχα βρίσκει την κοινότητά μας, αλλά

και ολόκληρη την ανθρωπότητα, αντιμέτωπη με

μια πρωτοφανή απειλή και δοκιμασία. Δεν υπάρχει

κανείς ανάμεσα μας που να μην έχει επηρεαστεί,

άμεσα ή έμμεσα, από τις τραγικές συνέπειες της

πανδημίας του κορωνοϊού. Τόσο εγώ κι η σύζυγός

μου, όσο και σύσσωμο το προσωπικό της Ύπατ-

ης Αρμοστείας της Κύπρου, εκφράζουμε αισθή-

ματα ειλικρινούς συμπόνιας για όλους όσοι έχουν

χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα και προσευχό-

μαστε για τις ψυχές τους. Εκφράζουμε δε, βαθύτα-

τες ευχές για γρήγορη ανάρρωση προς όλους όσοι

λαμβάνουν ιατρική φροντίδα αυτή τη στιγμή. 

Τέτοιες στιγμές, το μήνυμα της Ανάστασης απο-

τελεί φάρο ελπίδας για καλύτερες και φωτεινότε-

ρες μέρες. Όλοι μας έχουμε κάνει θυσίες. Μα θα

το ξεπεράσουμε. Θα το ξεπεράσουμε με επιμονή

και αποφασιστικότητα. Θα το ξεπεράσουμε εφα-

ρμόζοντας κάθε αναγκαίο μέτρο για καταστολή της

πανδημίας. Και θα το επιτύχουμε μέσω της ατο-

μικής και συλλογικής μας πίστης. Οφείλουμε τερά-

στια ευγνωμοσύνη, βέβαια, στους ήρωες και ηρωίδες

που μάχονται στις πρώτες γραμμές: το ιατρικό

προσωπικό αλλά και τους εργαζομένους σε υπηρ-

εσίες μεταφορών, ανεφοδιασμού και καθαριότ-

ητας – η ασφάλεια και η ζωή αυτών των ανθρώπων

τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο. 

Η έξαρση της πανδημίας βρήκε την Ύπατη Αρμο-

στεία, επίσης, στην πρώτη γραμμή, να παρέχει

στήριξη σε χιλιάδες πολίτες, Κύπριους και μη,

νέους και ηλικιωμένους, φοιτητές και επισκέπτες,

που έχουν αποκλειστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και

επιθυμούν επαναπατρισμό. Η κυπριακή κυβέρν-

ηση, μέσω του προγράμματος ελεγχόμενου και

προγραμματισμένου επαναπατρισμού, εργάζεται

ακατάπαυστα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ύπατη

Αρμοστεία παραμένει στο πλευρό τους για να

παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια. 

Θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες

στις οργανώσεις της ομογένειας, και ειδικά στην

Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασι-

λείου της οποίας η έγκαιρη ανταπόκριση και η

στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τις

κυπριακές αρχές υπήρξε και παραμένει πολύτιμη

στις προσπάθειες μας για στήριξη συμπατριωτών

μας αλλά και μελών της ευρύτερης κοινότητας.

Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω και να ευχαρι-

στήσω όλους τους εθελοντές της κοινότητας μας

για την συμμετοχή και συνεισφορά τους σε όλη

αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερη μνεία οφείλω και

στους γιατρούς της κοινότητάς μας, οι οποίοι προ-

σφέρουν σημαντική καθοδήγηση και ανακούφιση

σε όσους χρειάζονται ιατρική συμβουλή, παρέχον-

τας τις υπηρεσίες τους χωρίς δισταγμό και σε

συνεχή βάση. Ευχαριστώ, ακόμη, τον κάθε ένα

από εσάς, που με τον δικό σας διακριτικό τρόπο,

στηρίζετε τους ευάλωτους συνανθρώπους μας.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εξαιρετικά σημαν-

τική έχει υπάρξει, βέβαια, η στήριξη και πνευματι-

κή καθοδήγηση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκό-

που Νικήτα και της Εκκλησίας μας. 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, αγαπητοί

φίλοι, 

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή οι ιεροί ναοί της κοινότ-

ητάς μας, αλλά και ολόκληρου του Ορθόδοξου

κόσμου, κατακλύζονται με πλήθος πιστών που

αναμένουν με κατάνυξη να ψάλλουν το «Χριστός

Ανέστη». Δυστυχώς, φέτος αυτό δεν είναι δυνατόν.

Παρ’ όλ’ αυτά, όπου κι αν βρισκόμαστε, θα ενώσο-

υμε τις φωνές μας και όλοι μαζί θα κηρύξουμε για

ακόμα μια φορά την Ανάσταση του Κύριου Ημών

Ιησού Χριστού. 

Εύχομαι σε όλους Καλό Πάσχα και Χριστός Ανέ-

στη και, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, εύχο-

μαι τόσο εσείς όσο και οι οικογένειες και τα αγαπ-

ημένα σας πρόσωπα να είστε και να παραμείνε-

τε ασφαλείς και υγιείς. 

Με θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές

μου, 

Ανδρέας Σ. Κακουρής 
Ύπατος Αρμοστής 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ

ΠΑΣΧAΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝIΑΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ: «Αν και μακριά ο ένας
από τον άλλο, μας ενώνει 
η χαρά της Αναστάσεως»

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟN ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφό-

τητας εκφράζουν θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στην πολύ καλή φίλη και

συνεργάτιδα Λούλα Νικολαΐδη, πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου Κυριών της

Αδελ-φότητας, για τον θάνατο του συζύγου της Κώστα Νικολαΐδη, που επήλθε

στις 27 Μαρτίου.

Ο αείμνηστος Κώστας Νικολαΐδης, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και

του Αντιπροέδρου, πρόσφερε πολλές και σημαντικές υπηρεσίες στην Αδελφό-

τητα τη δεκαετία του ‘70 και ’80.

Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια στα παιδιά τους Γιώργο, Έλενα
και Κρις, καθώς και σε όλα τα μέλη των οικογενειών τους.

Αιωνία του η μνήμη. 



Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για τον θάνα-

το της πολυαγαπημένης μας μητέρας, συζύγου, 

αδελφής και γιαγιάς, Ελπινίκης Παπακυριακού, 79

ετών, που απεβίωσε την 1η Απριλίου 2020 στο

νοσοκομείο St. Barts, Λονδίνο, λόγω του κορωνοϊού.

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου, ώρα

10:30 π.μ. από την εκκλησία της Παναγίας (St

Mary's, Trinity Rd, Wood Green , London N22 ). 

Θα ακολουθήσει η ταφή της στο κοιμητήριο του

New Southgate.

H εκλιπούσα καταγόταν από την Γιαλούσα της

Κύπρου και αφήνει τον άντρα της Σπύρο, τα παιδιά

της Άντρο, Ευάγγελο και Μάριο, την αδελφή της

Χριστίνα, νύφη και τρία εγγόνια. 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σε πολύ κλειστό

οικογενειακό κύκλο λόγω των περιοριστικών μέτρων

για τον κορωνοϊό. 

Ξέρουμε ότι η αγάπη και οι σκέψεις σας θα είναι

μαζί μας.

Elpiniki 
Papakyriacou

It is with great sorrow that we announce the passing

away of our beloved mother, Elpiniki Papakyriacou, who

died on 1st April at St. Bart's Hospital, London, after

bravely undergoing open-heart surgery, and was finally on

the road to recovery when she contracted the

Coronavirus.

Niki, as she was known was born in Yialousa, Cyprus,

on 29/8/1940, and leaves behind a bereft husband, 3

sons, daughter in law, 3 grandchildren, a sister and

extended family & friends. She was a beautiful kind soul,

someone who always gave but never asked for anything.

Our Mother was a much loved and respected person in

our Community and will be painfully missed by all. May

she rest in everlasting peace.

The funeral will take place on 6th May 2020, at 10.30

am, at St. Mary’s Cathedral, Trinity Road, London N22,

followed by the burial at New Southgate Cemetery. 

Due to the current Coronavirus pandemic, only immedi-

ate family will be able to attend the church service and

cemetery. We know your love and thoughts will be with us
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Με αισθήματα βαθιάς θλίψης και

συγκίνησης η κοινότητα των Κωμητών

της παροικίας δέχθηκε την είδηση του

θανάτου της Ελένης, συζύγου του

πρώην προέδρου του Συνδέσμου,

Πανίκου Ζεμενίδη, η οποία απεβίω-

σε το Μεγάλο Σάββατο, 18 Απριλίου

στο νοσοκομείο University College. 

H αείμνηστη Ελένη, θύμα του κο-

ρωνοϊού, εισήχθηκε στο νοσοκομείο

του Barnet στις 25 Μαρτίου όταν, ενώ

βρισκόταν στο σπίτι της παρουσίασε

συμπτώματα της ασθένειας με δυσκολία

στην αναπνοή. Η κατάσταση της όμως

θεωρήθηκε πολύ σοβαρή και την επο-

μένη μέρα μεταφέρθηκε στην εντατική

μονάδα όπου τέθηκε κάτω από μηχα-

νική στήριξη αναπνοής. Μετά από λίγες

μέρες μεταφέρθηκε στην εντατική μονά-

δα του νοσοκομείου UCLH και, όπως

πληροφορηθήκαμε, την Μ.Παρα-

σκευή οι γιατροί είχαν αρχίσει τη δια-

δικασία της σταδιακής απαλλαγής από

το μηχάνημα στήριξης, αφού η κατά-

σταση της υγείας της παρουσίασε βελτίω-

ση. Οι θεράποντες γιατροί μάλιστα

μιλούσαν για πλήρη απεξάρτηση από

τον μηχανισμό σε μερικές μέρες. 

Δυστυχώς, παρουσιάστηκε υπο-

τροπή στην κατάσταση της υγείας της

και το Σάββατο, στίς 3.00 το απόγευμα,

η Ελένη άφησε την τελευταία της πνοή. 

Ο σύζυγος της με τις δύο κόρες τους,

Άντρια και Άντζελα, έτρεξαν στο νοσο-

κομείο, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Μπόρεσαν όμως να πούν το τελευταίο

τους αντίο μέσα στον χώρο της εντατι-

κής μονάδας. 

Η Ελένη η οποία ήταν 60 χρονών,

με καταγωγή μητέρας από το Ριζο-

κάρπασο και πατέρα απο την Καλοψίδα,

εργάστηκε σαν συνέταιρος στο λογι-

στικό γραφείο του συζύγου της. 

Ο Σύνδεσμος Κώμης Κεπίρ εκφρά-

ζει τα θερμά συλλυπητήριά του προς

τον σύζυγο Πανίκο, τις δύο κόρες τους,

τους γονείς της αείμνηστης Ελένης,

Γιώργο και Αγγέλα, την αδελφή Λου-

κία και όλα τα μέλη της οικογένειας.

Ελένη Τρύφωνος

Απεβίωσε λόγω κορωνοϊού η Ελένη Ζεμενίδη

Έφυγες, Θεολόγε... Έφυγες

ξαφνικά. Έφυγες την πιο ομορφη

εποχή. Άνοιξη. Έφυγες τώρα που

τα δένδρα ανθίζουν και η φύση

ντύνεται τα γιορτινά της. Έφυγες

τώρα που τα πουλιά κελαηδούν...

Έφυγες κι άφησες πίσω την

αγαπημένη σου σύντροφο Πέννη,

τον άγγελο της ζωής σου. Άφησες

πίσω σου τα δυο αγαπημένα σου

παιδιά. Τον Μιχάλη και την Ελένη.

Τα λάτρευες.

Άφησες πίσω σου την αγα-

πημένη σου πατρίδα Κύπρο σκλα-

βωμένη. Άφησες πίσω σου την

Παροικία που τόσο αγάπησες και

που τόσο προσπαθούσες να βοη-

θήσεις. Την Κυπριακή Ομοσπον-

δία, την ΕΔΕΚ, το Lobby For

Cyprus, τον Σύνδεσμο Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, του οποίου υπηρξες

ιδρυτής και πρόεδρος. Πηγαίνεις να συναντήσεις τον αδερφό σου, που τόσο άδικα

δολοφόνησαν οι εγκληματίες της ΕΟΚΑ Β’ εκείνο το μαύρο καλοκαίρι του ‘74.

Έφυγες. Μα εμείς και όσοι σε γνώρισαν, θα σε κρατήσουμε ζωντανό μεσ’ την ψυχή

μας. Θα μείνεις αθάνατος. Και θα σ' έχουμε παράδειγμα. Ήσυχος, ευγενικός ,

καλομίλητος, καλόκαρδος. Αλήθεια ποιό σχολείο θα βραβεύσεις φέτος για παιδιά με

την πιο καλή συμπεριφορά;

Φτωχόπαιδο από την Παναγιά. Ξενιτεύτηκες για μια καλύτερη ζωή. Όπως όλοι μας. 

“Aς μη μου δώσει η μοίρα μου εις ξενη γη τον τάφο, είναι γλυκύς ο θάνατος μόνον

όταν κοιμόμαστε στην πατρίδα”, λέει ο ποιητής. 

Και εμείς οι συναγωνιστές σου, αναλογιζόμενοι και τη δική μας μοίρα, σε αποχαι-

ρετούμε και σου ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Αιωνία σου η

μνήμη.

Μιχάλης Κασιής
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ

Ελπινίκη (Νίκη) Παπακυριακού

+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑΣ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +

Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Α

Θεολόγος Παπαπαύλου
από την Παναγιά Πάφου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΣΤΟΝ

ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ

Ο Πρόεδρος και Η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ   εκφράζουν  θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρ-

ια  στον Γραμματέα της Ελληνοκουρδικής Επιτροπής και Ταμία του Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Αγγλίας, Ανδρέα Γαβρ-

ιηλίδη, για τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του Αντιγόνης (Νόνης) Γαβριηλίδη, εξαίρετης συζύγου και πολύ καλής μητέρ-

ας, που  επήλθε  την  Μεγάλη Πέμπτη 16  Απριλίου.

Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια στα παιδιά τους Πατάπιο και Στάλα, στα αδέρφια της και σε όλα τα μέλη

των οικογενειών τους.

Αιωνία της  η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.
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Μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο,

27 νοσοκόμες/μοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχασαν

τη ζωή τους από τον κορωνοϊό εκτελώντας τα κα-

θήκοντα τους. Εις Μνήμη, στην ιστοσελίδα Nursing

Times, η οποία ανανεώνεται συνεχώς, καταγρά-

φονται τα ονόματά τους.

Όσο και να προσπαθήσουν η βρετανική κυβέρ-

νηση και οι σύμβουλοί της να αντικρούσουν ή να

… διαψεύσουν τα όσα δεν έκαναν για έγκαιρη αντι-

μετώπιση της πανδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,

για να καλυφθούν οι ασήκωτες ευθύνες των με

δικαιολογίες, τα γεγονότα δεν τους αφήνουν. 

Οι «Κυριακάτικοι Τάιμς» (19.4.2020 ) ήσαν

καταπέλτης με τρείς σελίδες επικρίσεων και απο-

καλύψεων, με λεπτομέρειες και ημερομηνίες, τόσο

για τις πράξεις και ευθύνες του πρωθυπουργού

Boris Johnson, των υπολοίπων πολιτικών της

κυβέρνησής του, όσο και των συμβούλων τους.

Τους οποίους κάθε κάθε μέρα, για κάθε πράγμα,

επικαλούνται ότι «καθοδηγούνται από την επι-

στημονική τους ομάδα».

Οι 38 μέρες που έγραψαν ιστορία…

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας είναι καταδι-

καστικές και έρχονται να συμπληρώσουν προη-

γούμενες. Την ενσυνείδητη απουσία προετοιμασίας

για το κακό που ερχόταν στα σίγουρα. Τόσο για

την άφιξη του κορωνοϊού στη χώρα, που δεν ήταν

κάτι το ξαφνικό το οποίο δεν περίμεναν ή δεν γνώ-

ριζαν – αντιθέτως, προ μηνών είχαν προειδοποι-

ηθεί έγκαιρα – όσο και για την αδιαφορία που επέ-

δειξαν στο να μην πάρουν μέτρα, γιατί απλά η

απόφασή τους ήταν προμελετημένη από τον Ιανου-

άριο και Φεβρουάριο: στόχευαν στην καταστρο-

φική «ανοσία αγέλης».

Τίτλος της εφημερίδας: «Οι 38 μέρες που η
Βρετανία κοιμισμένη περπάτησε στην κατα-
στροφή». Ο Boris Johnson, έγραψε η εφημερίδα,

«παρέκαμψε πέντε συνεδριάσεις της επιτρο-
πής Cobra για τον κορωνοϊό, εκκλήσεις για
παραγγελίες προστατευτικού υλικού αγνοή-
θηκαν και οι προειδοποιήσεις των επιστημό-
νων έπεσαν σε ώτα μη ακουώντων. Οι απο-
φυγή ενεργειών τον Φεβρουάριου ίσως να
στοίχισαν χιλιάδες ζωές».

Έρευνα για ευθύνες

«Μία ημέρα», πρόσθεσε η εφημερίδα, «αναπό-
φευκτα θα υπάρξει έρευνα για την αποτυχία
προετοιμασίας εκείνες τις χαμένες πέντε εβδο-
μάδες από τις 24 Ιανουαρίου. Θα υποβληθούν
ερωτήσεις για το πότε οι πολιτικοί κατάλαβαν
τη σοβαρότητα της απειλής, τι τους είπαν οι
επιστήμονες και γιατί τόσο λίγα έγιναν για να
ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας για την
επερχόμενη κρίση. Είναι οι πολιτικοί που θα
αντιμετωπίσουν την πιο έντονη ανάκριση». 

Αντίθετα με όσα έλεγαν οι πολιτικοί, η Βρετανία

βρισκόταν σε ανεπαρκή θέση σε εξοπλισμό και

όχι μόνο. Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι η μία από

τις συμβουλευτικές επιτροπές της κυβέρνησης είχε

προειδοποιήσει πολύ νωρίτερα από ό,τι παρα-

δέχθηκαν για επερχόμενους μαζικούς θανάτους.

Οι προειδοποιήσεις επαναλήφθηκαν και τον

Φεβρουαρίου, αλλά αγνοήθηκαν και αντί να εξα-

σφαλίσουν μαζικές ποσότητες εξοπλισμού για τα

νοσοκομεία, αντιθέτως... έστειλαν βοήθεια στην

Κίνα, 279,000 είδη από τo εξαντλημένο απόθεμα

τους! Και το διάστημα αυτό ο πρωθυπουργός ήταν

σε διακοπές με τη φίλη του για δώδεκα μέρες… Ο

δε υπουργός Υγείας κ. Matt Hancock (να προ-

σθέσω) στις 3 Μαρτίου 2020 είχε δηλώσει από το

βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ότι έχουν αρκε-

τά αποθέματα, αλλά θα τα δώσουν την κατάλληλη

στιγμή. Τίθεται πλέον το ερώτημα κατά πόσο ο κ.

Hancock είπε την αλήθεια στο Κοινοβούλιο…

Η ανοσία αγέλης...

Ανώτερος πολιτικός δήλωσε στην εφημερίδα,

ότι προς το τέλος του Ιανουαρίου είχε μιλήσει με

τον Αρχίατρο Σύμβουλο Δρα Chris Whitty και

έμαθε ότι ήσαν απόλυτα προσηλωμένοι στην
«ανοσία αγέλης», γιατί είναι η καλύτερη αντι-
μετώπιση γρίπης για την οποία δεν έχεις εμβό-
λιο, έλεγαν. 

«Πίστευαν θα είχαμε πανδημία γρίπης», είπε.

Δηλαδή, τόσο άσχετοι ήσαν όλοι αυτοί οι «σύμβου-

λοι»;

Άλλος δήλωσε: «Δεν κάναμε τίποτα, απλά παρ-

ακολουθούσαμε, ήμασταν καταδικασμένοι από την

δική μας κατάντια». 

Αγνοήθηκαν βρετανικές εταιρείες 
εγχώριας παραγωγής

Σχεδόν 500 βρετανικές εταιρείες για τους τελευ-

ταίους δύο μήνες ήσαν έτοιμες να βοηθήσουν με

νοσοκομειακό εξοπλισμό, αλλά αγνοήθηκαν πλή-

ρως, ενώ ταυτόχρονα αυτές έστελναν προμήθει-

ες στο εξωτερικό. Προσεγγίστηκαν την… 1η Α-

πριλίου!!! Το ίδιο και με τις συσκευές για testing,

ενώ υπάρχουν 110 βρετανικές εταιρίες για δια-

γνωστικές εξετάσεις, έγραψε η εφημερίδα. 

Η κυβέρνηση απέτυχε να ζητήσει βοήθεια μέχρι

την 1η Απριλίου, όταν πλέον ο υπουργός Υγείας

υπέκυψε στις πιέσεις και επικρίσεις για την έλλειψη

σωστής πολιτικής. Για την έλλειψη testing, δήλω-

σε αργοπορημένα, ότι στοχεύει σε 100,000 τεστ

μέχρι το τέλος του μήνα. (Πολλοί πιστεύουν ότι

είναι φιλόδοξος στόχος). Και κλείνει τις αποκαλύψεις

η εφημερίδα, με το ειρωνικό ότι εκπρόσωπος του

πρωθυπουργικού γραφείου δήλωσε πως«ο πρωθυ-
πουργός ηγείτο της εκστρατείας αυτής για όλο
το έθνος»...

Μέχρι σήμερα τα τest που γίνονται δεν ξεπερ-

νούν τις 22 χιλιάδες την ημέρα και αυτά μόνο για

όσους μπαίνουν στα νοσοκομεία, γιατρούς και

νοσηλευτές. Δεν έχουν ακόμα καλύψει όλο το προ-

σωπικό των νοσοκομείων και μόνο πρόσφατα

άρχισαν testing στα ξεχασμένα γηροκομεία και

αυτό σε όσα παρουσιάζονται κρούσματα. Ενώ, ο

κορωνοϊός θερίζει κυριολεκτικά τα γηροκομεία...

«Ανοσία Αγέλης» vs 
του πλέον θεμελιώδους 
δικαιώματος στη ζωή

Και όλα αυτά για ένα απλό πλέον και φανε-
ρό λόγο: Είχαν αποφασίσει πολύ νωρίς να μην
κάνουν τίποτα, προ-αποφασισμένοι για την
καταστροφική «ανοσία αγέλης». Καταπατώντας
και περιφρονώντας το πιο ανθρώπινο δικαίω-
μα στη ζωή.

Στις 25 Μαρτίου 2020, ειρωνικά, στο Supreme

Court του Λονδίνου η δικαστής Lady Hale σε μια

δίκη που δεν σχετίζεται με το κορωνοϊό, συμπτω-

ματικά, τόνισε τα ακόλουθα, που όμως σχετίζον-

ται με την διαχείριση της βρετανικής κυβέρνησης

και των συμβούλων της:

«Το πιο θεμελιώδη από όλα τα δικαιώματα
που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβα-
ση (για ανθρώπινα δικαιώματα) είναι το δικαίω-
μα στη ζωή». («The most fundamental of the rights

protected by the European Convention [on Human

Rights] is the right to life».)

www.supremecourt.uk/cases/uksc-2019-0057.html

Αδιαμφισβήτητα γεγονότα

1) Από τις 13 Μαρτίου 2020 εγκατέλειψαν τα

λιγοστά test και την ιχνηλάτηση. Την ίδια μέρα που

σύμβουλοι της κυβέρνησης υποστήριζαν «στρα-

τηγική» «αγέλης ανοσίας».

2) 14 Μαρτίου δύο καταπελτικές επιστολές από

εκατοντάδες καθηγητές, γιατρούς, ακαδημαϊκούς

καλώντας την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τέτοια

στρατηγική που θα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνα-

το μισού εκατομμυρίου ανθρώπων και θα ήταν

εγκληματικό. (βλέπε άρθρο της γράφουσας στην

«Σημερινή» στις 29.3.2020 «Το ημερολόγιο της
ανευθυνότητας στη Βρετανία και οι βαριές
ευθύνες»).

3) 15 Μαρτίου ο υπ. Υγείας Matt Hancock ανα-

γκάζεται να κάνει την στροφή δηλώνοντας στο

τηλεοπτικό Sky ότι η «αγέλη ανοσίας» δεν είναι

στρατηγική της κυβέρνησης και θα καλούσε άρον-

άρον όσους μπορούν να κατασκευάσουν ανα-

πνευστήρες, να ξεκινήσουν αμέσως και θα τους

αγόραζαν σε όποια τιμή ζητούσαν!

4) Στις 16 Μαρτίου ο Boris Johnson μας είπε το

περιβόητο «θα πεθάνουν δικοί σας άνθρωποι
πριν την ώρα τους».

5) To lockdown έγινε στις 23 Μαρτίου και αυτό

χάρη στις πιέσεις των επιστημόνων και καθηγητών

ακόμα και απειλές από τον Γάλλο Πρόεδρο.

6) Ο ίδιος ο πρωθυπουργός Boris Johnson 

προσβάλλεται από τον ιό…

Μας «διοικούν γάιδαροι»;

Ποιος μπορεί να αδικήσει τον αρθρογράφο John

Humphrys, όταν στις 17 Απριλίου 2020 έγραψε

στην «Daily Mail» το άρθρο του με τον χαρα-

κτηριστικό τίτλο «Are we lions led by donkeys?»
(«Είμαστε λιοντάρια που μας διοικούν γάιδα-
ροι;»)...

Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα (19/4), οι εφημερίδες,

σε συνέχεια των Κυριακάτικων στα πρωτοσέλιδά

τους τουλάχιστον γράφουν:

«Daily Mail»: Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΟ ΓΕΝΝΑΙΩΝ

ΜΑΣ (BETRAYAL OF OUR BRAVEST)

«Daily Mirror»: Τώρα υλικό για τη σωτηρία

ζωών για τους ήρωες του Εθνικού Συστήματος

Υγείας δεν έφθασε (Now lifesaving kit for NHS

heroes doesn’t turn up).

«Metro»: DEADLIEST OF DELAYS (Οι πιο

θανατηφόρες καθυστερήσεις).

«The Times»: PM resists easing of lockdown

(Ο Πρωθυπουργός αντιστέκεται στη χαλάρωση

του lockdown).

«The Guardian»: Hospital leaders attack go-

vernment as anger over PPE shortage grows (Ηγέ-

τες των νοσοκομείων επιτίθενται στην κυβέρνηση,

καθώς ο θυμός για την έλλειψη προστατευτικού

υλικού μεγαλώνει).

Dr Helen Ward – «Θα έλθει η ώρα της 
λογοδοσίας και δεν θα δώσει συγχώρεση»

Από τις απανωτές επικρίσεις για τους χειρισμούς

της κυβέρνησης και των συμβούλων της που δεν

σταμάτησαν εδώ και εβδομάδες, να σημειώσω

μόνο δύο. Την δήλωση της Καθηγήτριας Δρος

Helen Ward από το Imperial College του Λονδίνου,

η οποία είπε και έγραψαν στις 15 Απριλίου 2020

οι “Times” και η “Daily Mail”:
«Πολύ λυπηρό, τόσοι πολλοί άνθρωποι να

έχουν πεθάνει και άλλοι τόσοι είναι απεγνω-
σμένα άρρωστοι γιατί οι πολιτικοί αρνήθηκαν
να ακούσουν συμβουλές. Τους είπαμε από
ενωρίς lockdown, τους είπαμε test, ιχνηλάτ-
ηση και απομόνωση. Αποφάσισαν ότι οι ίδιοι
γνώριζαν καλύτερα. Θα έλθει η ώρα της λογο-
δοσίας και δεν θα δώσει συγχώρεση». 

Επιστολή που διέρρευσε στις 16 Απριλίου 2020

στο BBC από το Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προ-

στασίας, κατηγορεί την κυβέρνηση για τον χειρι-

σμό της πανδημίας, και ότι ο χειρισμός της για την

διανομή προστατευτικού εξοπλισμού είναι χαώδης

(shambolic).

Όλα αυτά, για τα οποία γράφουμε από τις

πρώτες μέρες, καταγράφουν με μελανά γράμ-

ματα την καταστροφικά αλαζονική πορεία της

βρετανικής κυβέρ-νησης. Την αναξιότητά της

να χειριστεί σωστά την πανδημία, με περι-

φρόνηση στο θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή.

Για όλα αυτά θα πρέπει να μια μέρα να λογο-

δοτήσουν όλοι ανεξαιρέτως. Πρέπει να επι-

βληθεί δικαιοσύνη εν ονόματι όλων των δεκά-

δων χιλιάδων θανάτων που με έγκαιρη και

σωστή στρατηγική μπορούσαν να απο-

φευχθούν.

Της Φανούλας
Αργυρού

Ερευνήτριας
- Δημοσιογράφου

«Η Ιστορία δεν θα είναι ευγενική σε μια κυβέρνηση
που έθεσε σε κίνδυνο τις νοσοκόμες/μους της»  

- («History will not be kind to a government that put 
its nurses in harm’s way»)

Steve Ford, Συντάκτης της ιστοσελίδας Nursing Times

Οι ασυγχώρητοι…
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Fellow Cypriots, dear friends, 

This Easter finds our community, in fact humanity

as a whole, confronted with an unprecedented threat

and challenge. There is no one amongst us who has

not been affected, either directly or indirectly, by the

tragic consequences of the Coronavirus pandemic.

On behalf of the entire staff at the Cyprus High Com-

mission, my wife, and on my own behalf, our prayers,

thoughts and sympathies are with all who have lost

loved ones. We also extend our heartfelt wishes to all

who are unwell for a full and speedy recovery. 

At this time, we look to the meaning of Easter as a

beacon of hope for better and brighter days. Each and

every one of us has had to make sacrifices. We will

get through this. We will do so through our strength of

character and determination; we will do so by imple-

menting the measures needed to see us get through

this pandemic; and we will do so through our individ-

ual and collective faith. We all owe a major debt of

gratitude to the heroes and heroines on the front line;

to the medical, transportation, food supply and clean-

ing staff – all of whom risk their own safety and lives

on a daily basis. 

The High Commission has, since the outbreak of

the pandemic, been at the forefront of offering assis-

tance to the thousands of Cypriots and others, old and

young, students and visitors, who have found them-

selves stranded in the UK and who wish to return. The

Cyprus Government, through its controlled and planned

repatriation programme, is assisting with their return.

The High Commission is and will remain at their side

to assist in whatever way it can. 

I wish to pay a special word of thanks to the com-

munity organisations, in particular to the National Fed-

eration of Cypriots in the UK who, from the very be-

ginning, has been working closely with the High Com-

mission and the authorities in Cyprus in reaching out

to fellow Cypriots, as well as members of our wider

community in need of assistance. I wish to recognise

and thank as well the many volunteers in our com-

munity who have been part of this effort. I would also

like to pay particular tribute to the doctors in our com-

munity who have been a source of comfort and guid-

ance to those in need of medical advice, offering their

services without reservation and on a continuous ba-

sis. To the many other members of our community

who, in their own quiet way, have helped those in need

– thank you. During these challenging times, the sup-

port and spiritual guidance of the Church, led by His

Eminence Archbishop Nikitas, has been ever present

and comforting to us all. 

Fellow Cypriots, dear friends, 
Every year at this time the churches in our com-

munity and throughout the Orthodox world are packed

with the faithful all waiting for that moment to loudly

proclaim Christos Anesti – Christ is Risen. This year,

we will not be able to do so in the physical presence

of each other. However, from wherever we are, our

voices will join in unison and in harmony to herald the

Resurrection of Our Lord Jesus Christ. 

I wish you all Kalo Pascha and Christos Anesti and

to each and every one of you, your families and loved

ones, continued health during these most trying of

times. 

With my very best wishes and warmest regards, 

Andreas S. Kakouris 
High Commissioner of the 

Republic of Cyprus in the UK

EASTER MESSAGE OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP OF THYATEIRA

NIKITAS: “Although we will be apart,
the joy of the Resurrection unites us”

EASTER MESSAGE FROM THE HIGH COMMISSIONER OF 

THE REPUBLIC OF CYPRUS, MR ANDREAS S. KAKOURIS 

“The meaning of Easter is a beacon of hope”
"On the evening of that day, the first day 

of the week, the doors being shut where the disci-
ples were"

Beloved in the Lord,

The above words, taken from the Gospel of John, de-

scribe the situation that first Easter morning. It seems

that these same words describe the situations in the

world, as we mark the great feast of Pascha. The doors

of the Churches are closed but the hearts of the faithful

are open and ready to receive the joyous message of

the Resurrection.

These have been challenging days and times for all

of us, as you all know, and some feel empty and lost.

Some have allowed fear to enter their hearts and minds,

as to be confused and tempted in a variety of ways. As

Christians, though, we are called to be hopeful and op-

timistic even in the most difficult of times, and not to al-

low for fear and hopelessness to cause us to lose our

way. We remember that the disciples also fell into this

temptation but more importantly we recall that Christ ap-

peared to them to reassure them and to put out their fear.

For Christ, Who is love, casts out fear (1 John, 4:18). 

In our own days and situations, we recall the prophe-

cy of the dry bones (Ezekiel, Chapter 37) and the promise

of the Lord to breathe life into His people. The coron-

avirus left us empty, sad, and lifeless, like the dry bones.

Now, the Resurrection of Christ comes to take away the

emptiness, pain and sorrow and fill us with joy, hope and

life. For Christ has been raised from the dead and he

comes to open the gates of paradise to us and all future

generations. The days of the fast are over and we are

called to enter into the joy of the Lord and celebrate the

unique event of the Anastasis. We have toiled and la-

bored on the lenten journey and we have reached the

safe harbor of Pascha. Our sacrifices and labors were

not in vain. "Therefore, my beloved brethren, be stead-

fast, immovable, always abounding in the work of the

Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain."

(1 Cor. 15:58)

In the darkness of the night a small, but unwaning

flame comes to an empty world of darkness. It is the light

of Christ and the message of hope, for he says to us -

"fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am

your God." (Isaiah 41:10). He comes, once again, at this

critical moment in history to offer us joy instead of sad-

ness, hope instead of despair, and truth instead of de-

ception. Although we will be apart, the joy of the Resur-

rection unites us and gives the strength to say to others

that we still believe! We have the same faith and courage

as the women who stood at the foot of the Cross, the

same as the Theotokos who waited by the tomb, the

same as the Myrrh-bearing women. Of this courage and

faith, St. Romanos the great poet and hymnographer,

writes:

"To the Sun who was before the sun and yet had set

in a tomb, myrrh-bearing maidens hastened towards

dawn, seeking him as the day, and they cried to one an-

other: "Friends, come, let us anoint with spices the life-

bearing yet buried body, the flesh which raises fallen

Adam and now lies in a grave. Come, let us hurry, like

the magi let us adore and let us offer sweet spices as

gifts to the One who is now wrapped, not in swaddling

clothes, but in a shroud. Let us weep and let us cry, 'Be

roused, Master who grant resurrection to the fallen!"

Come, then, my sisters and brothers, come and let

us hasten to the Sun of Righteousness and see that He

is resurrected from dead. Let us also pray the words that

the Melodist uses to end the great kontakion of Pascha:

"May my dead soul, O Saviour, rise again with you,

Do not grief destroy it, and may it not forget

those songs that sanctify it.

Yes, O Merciful, I implore you, do not abandon me

who am stained with offenses,

For in inequities and in sin my mother bore me.

My Father, holy and compassionate,

may your name be ever hallowed

by my mouth and my lips,

by my voice and my song.

Give me grace as I proclaim your hymns, for you can

do so,

who grant resurrection to the fallen."

Christos Anesti - Christ is Risen - Hristos a inviat -
Christos Voskrese - Gei Do Fuk Wood La

Holy Easter 2020
Archbishop of Thyateira and Great Britain

+ Nikitas

STATEMENT FROM AUTUMN GARDENS AND ANASTASIA LODGE: 

"More testing and faster results
are urgently needed"

We received the following
statement from Elena Makrides:

As the family members of our

residents are aware, over the

weekend, we received some

positive tests results for Covid-

19 in both of our care homes,

Autumn Gardens and Anasta-

sia Lodge, including for residents

and staff who had exhibited no

symptoms for the virus. 

We and our dedicated staff

are devastated that this horrible

virus has infiltrated our homes,

despite our tireless efforts and

close observance to government

guidance and Public Health Eng-

land advice.

Our residents are being cared

for in separated zones, to try to

limit the spread of coronavirus.

This is extremely challenging,

given that some of our residents

have not yet been tested, and

we have now seen that symp-

toms are not an accurate indi-

cator of a person's Covid-19 sta-

tus. As you will be aware from

the news, there is a nationwide

shortage of Covid-19 testing kits.

More testing, and faster results,

are urgently needed – and we

have been pleading with Public

Health England to provide us

with more tests, so that every-

one in our homes – symptomatic

or not – can be tested, regular-

ly. 

We continue to do our utmost

to protect and care for all of our

residents throughout this peri-

od. If you have any questions,

do not hesitate to call us on 0208

344 2600 for Autumn Gardens

and 0208 886 1034 for Anasta-

sia Lodge. We remain extremely

grateful for the continued sup-

port we and our staff are receiving

from residents and their loved

ones at this time."

Elena Makrides

Operations Director

Autumn Gardens 

& Anastasia Lodge
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Μέσα στη δίνη του κορωνοϊού, που ταλανίζει και
την κοινότητά μας, πολλοί είναι οι Ομογενείς
που ένεκα του αναγκαστικού εγκλωβισμού τους
στο σπίτι δεν μπορούν να προμηθευτούν 
κυπριακά τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης 
ανάγκης.
Σε αυτές τις ευάλωτες ή υψηλού κινδύνου 
ομάδες συμπατριωτών μας το φιλανθρωπικό
Ίδρυμα Chris Harmanda ήλθε αρωγός και
συμπαραστάτης. 
Από την πρώτη στιγμή των περιοριστικών μέτρ-
ων (lockdown) σε όλο τον πληθυσμό της Βρε-
τανίας πριν τέσσερις βδομάδες, το ίδρυμα φρόν-
τισε να παραδώσει κατ’ οίκον πάνω από 250
δέματα κυπριακών τροφίμων (όπως, όσπρια

όλων των ειδών, λάδι, ελιές, τραχανά, χαλβά,

μακαρόνια, πουργούρι κ.λπ.). 

Η διανομή έγινε προσωπικά από την οικογένεια

Χαρμαντά και ομάδα εθελοντών του Ιδρύματος.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή (Trustees) του

Chris Harmanda Foundation τονίζει ότι η δημιο-

υργία του εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό,

να βοηθά συνανθρώπους μας που βρίσκονται

σε ένδεια κατά τη διάρκεια ασθένειας,

συντηρώντας με αυτό τον τρόπο την αγαθή

μνήμη του αείμνηστου Τάκη Χαρμαντά. 

Όλα τα έσοδα του Ιδρύματος διατίθενται 

σε αναξιοπαθούντες εντός της Παροικίας μας.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΕ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Προσφορά βοήθειας 
σε συμπατριώτες μας από 
το Ίδρυμα Chris Harmanda

ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 250
ΔΕΜΑΤΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Ένας  Ιταλός γιατρός που εργάστηκε στο νοσοκομείο Shenzhen

στην Κίνα διορίστηκε από την κινεζική κυβέρνηση για να συμμετάσχει

στην ομάδα μελέτης του ιού της πνευμονίας του Wuhan ή του Corona-

Virus. Έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο συνοψίζεται

παρακάτω:

--Εάν σε ένα κρυωμένο άτομο τρέχει η μύτη του και έχει φλέματα,

δεν είναι μολυσμένο με τον ιό Corona, επειδή η πνευμονία δίνει ένα

ξηρό βήχα χωρίς ρινική καταρροή. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος

να το εντοπίσετε.

--Από την άλλη πλευρά είναι καλό να γνωρίζουμε ότι ο ιός Wuhan

ή ο ιός Corona δεν είναι ανθεκτικός στη θερμότητα και πεθαίνει σε

θερμοκρασία 26 έως 27 βαθμούς. Επομένως, πίνετε άφθονο ζεστό

νερό, όπως τσάι και βότανα. Δεν είναι μια θεραπεία αλλά είναι καλό

για το σώμα. Το πόσιμο ζεστό νερό είναι αποτελεσματικό για τη θανά-

τωση όλων των ιών. Προσπαθήστε να μην πίνετε παγωμένα υγρά.

-- Εκθέστε τον εαυτό σας στον ήλιο αν είναι χειμώνας.

-- Ο ιός είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους (το κύτταρο έχει διάμετρο

περίπου 400-500 nm), επομένως κάθε κανονική μάσκα (όχι μόνο η

μάσκα 3M N95) μπορεί να τον φιλτράρει. Ωστόσο, όταν κάποιος μολ-

υσμένος φτερνιστεί μπροστά σας, θα εξαπλωθεί περίπου 3 μέτρα

πριν πέσει στο έδαφος. δηλαδή, αιωρείται στον αέρα.

-- Όταν ο ιός πέσει πάνω σε μεταλλική επιφάνεια, θα ζήσει για του-

λάχιστον 12 ώρες. Έτσι θυμηθείτε ότι, αν έρθετε σε επαφή με οποι-

αδήποτε μεταλλική επιφάνεια, πλένετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι.

--Ο ιός μπορεί να παραμείνει ενεργός στους ιστούς για 6-12 ώρες.

Το κανονικό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων σκοτώνει τον ιό.

Χειμερινά ρούχα που δεν χρειάζονται καθημερινή πλύση, θα πρέπει

να τοποθετούνται στον ήλιο για να σκοτώσει τον ιό.

Πληροφορίες για τα συμπτώματα της πνευμονίας
που προκαλείται από τον ιό Corona:

-- Πρώτα θα μολύνει τον λαιμό, στη συνέχεια θα αισθανθείτε έναν

ξηρό πονόλαιμο που θα διαρκέσει 3 έως 4 ημέρες.

-- Στη συνέχεια, ο ιός θα συγχωνεύεται με το ρινικό υγρό, θα εισχωρή-

σει στην τραχεία και θα εισέλθει στους πνεύμονες προκαλώντας πνε-

υμονία του Wuhan. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει 5 έως 6 ημέρες.

-- Θα ακολουθήσει μια κατάσταση πνευμονίας, υψηλού πυρετού

και δυσκολιών στην αναπνοή. Η ρινική συμφόρηση δεν είναι σαν τη

φυσιολογική ρινική συμφόρηση. Θα νοιώσετε σαν να πνίγεστε στο

νερό. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν

έχετε αυτό το αίσθημα.

Σχετικά με την πρόληψη:
-- Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να μη μολυνθείτε είναι να μην

αγγίζετε  τα πράγματα σε δημόσιο χώρο όπως κιγκλιδώματα, λαβές

θυρών, λαβές στο λεωφορείο κ.λπ., έτσι πρέπει να πλένετε συχνά τα

χέρια σας. Ο ιός μπορεί να ζήσει στα χέρια σας μόνο για 5-10 λεπτά,

αλλά πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν σε αυτά τα 5-10 λεπτά,

όπως το τρίψιμο των ματιών σας.

-- Συνιστάται να κάνετε γαργάρες με Betadine Gargle για να εξα-

λείψετε ή να ελαχιστοποιήσετε τα μικρόβια, ενώ βρίσκονται ακόμα

στον λαιμό (πριν προχωρήσουν στους πνεύμονες).

Ίσως ο νέος κορονοϊός να μην παρουσιάζει σημάδια μόλ-
υνσης για πολλές ημέρες, οπότε πώς ξέρετε εάν κάποιος μολ-
υνθεί; Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες είναι ότι η περίοδος επώα-
σης μπορεί να είναι έως 28 ημέρες πριν εμφανιστούν τα συμπτώμα-
τα του κορωναϊού.

Μέχρι τη στιγμή που ένα άτομο έχει πυρετό / βήχα και πηγαίνει
στο νοσοκομείο, οι πνεύμονες μπορεί είναι κατά 50% σε ίνωση
και ίσως είναι πολύ αργά.

Οι εμπειρογνώμονες της Ταϊβάν μας δίνουν έναν απλό αυτοέλεγχο

που μπορούμε να κάνουμε κάθε πρωί:

Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και κρατήστε την αναπνοή σας για περ-

ισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Εάν το πετύχετε χωρίς βήχα, χωρίς

ασφυξία ή κακιά αίσθηση κ.λπ., είναι απόδειξη ότι δεν υπάρχει ίνωση

στους πνεύμονες, μια βασική ένδειξη ότι δεν υπάρχει λοίμωξη.

--Σε κρίσιμες στιγμές, να εξετάζεστε κάθε πρωί σε περιβάλλον με

καθαρό αέρα.

--Πρέπει όλοι να διασφαλίσουμε ότι το στόμα και ο λαιμός μας
είναι υγρός, ΠΟΤΕ δεν πρέπει να στεγνώνουν. Πιείτε ελάχιστο
νερό κάθε 15 λεπτά. 

ΓΙΑΤΙ; Ακόμα κι αν ο ιός εισέλθει στο στόμα σας ... το πόσιμο
νερό ή άλλα υγρά θα τον μεταφέρουν μέσω του οισοφάγου στο
στομάχι. Εκεί, τα οξέα του στομάχου θα σκοτώσουν τον ιό. Εάν
δεν πίνετε αρκετά νερό τακτικά, ο ιός μπορεί να εισέλθει στην
τραχεία και να εισέλθει στους πνεύμονες. Κι αυτό θα είναι πολύ
επικίνδυνο.

ΧρήσιμεςΧρήσιμες πρακτικές πρακτικές 

συμβουλές και πληροφορίεςσυμβουλές και πληροφορίες

για τον κορωνοϊόγια τον κορωνοϊό

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι εργάζονται με σχέση

εξαρτημένης εργασίας. Η έναρξη της εργασίας

του τυπικά ξεκινά με την υποβολή της σύμβα-

σης πρόσληψής τους στην οποία περιέχονται

οι μηνιαίες αποδοχές τους, ο χρόνος εργασίας

τους και φυσικά η ειδικότητά τους.

Γράφει η Δικηγόρος Αθηνών 
Αναστασία Χρ. Μήλιου

Τα όσα αναγράφονται στην σύμβαση εργασίας

είναι δεσμευτικά και για τις δύο πλευρές. Ο εργαζό-

μενος οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του

και ο εργοδότης να παρέχει την συμφωνημένη

αμοιβή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει έγκαιρα τα

δεδουλευμένα καθίσταται υπερήμερος απέναντι

στον εργαζόμενο. Αν ο εργοδότης καταστεί υπε-

ρημερος, δηλαδή δεν καταβάλει στον εργαζό-

μενο την αμοιβή του, ο εργαζόμενος έχει το δι-

καίωμα της επίσχεσης εργασίας. Έτσι, σύμφω-

να με το άρθρο 325 του ΑΚ, σε συνδυασμό με

τα άρθρα 329, 353 και 656 του ΑΚ, εάν ο εργαζό-

μενος έχει ληξιπρόθεσμη αξίωση κατά του

εργοδότη σχετική με την οφειλομένη απ’ αυτόν

παροχή εργασίας (κατεξοχήν για την καταβολή

του μισθού) δικαιούται, ασκώντας το δικαίωμα

επίσχεσης της εργασίας του, να αρνηθεί την

εκπλήρωση της δικής του παροχής, απέχοντας

από την εργασία του, εωσότου ο εργοδότης

εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει,

χωρίς να καθίσταται ο ίδιος (μισθωτός) υπερή-

μερος, με αποτέλεσμα να έχει αξίωση καταβο-

λής των αποδοχών του σαν να εργαζόταν κανο-

νικά.

Το δικαίωμα επισχέσεως της μέλλουσας να

παρασχεθεί εργασίας του εργαζομένου, όπως

και κάθε άλλο δικαίωμα, υπόκειται στους περιο-

ρισμούς περι καταχρηστικής άσκησης δικαιώμα-

τος. Συνεπώς, η άσκησή του πρέπει να γίνεται

εντός των ορίων της καλής πίστεως και των

συναλλακτικών ηθών, να αποβλέπει δε στην

εξυπηρέτηση του οικονομικού σκοπού για τον

οποίο θεσπίστηκε. Διαφορετικά, η άσκησή του

είναι καταχρηστική και ως τέτοια παράνομη και

δεν παράγει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλα-

δή δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη. Ως

καταχρηστικώς δε ενασκούμενο, θεωρείται το

δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του μισθω-

τού και όταν, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει χρονι-

κά αξιόλογη καθυστέρηση της εκπληρώσεως

των υποχρεώσεων του εργοδότη, ή όταν η καθυ-

στέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αλλά

σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή αντιξοότητες ή

σε πρόσκαιρη δυσπραξία του, ή σε εξαιρετικά

δυσμενείς γι’αυτόν περιστάσεις, ή όταν η επίσχε-

ση προξενεί δυσβάσταχτη και δυσανάλογη ζημία

του σε σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα, ή

όταν στρέφεται κατά αξιόπιστου και αξιόχρεου

εργοδότη, ή όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντι-

παροχή του εργοδότη, ή όταν ο μισθωτός, για

να λάβει τον μισθό του από τον υπερήμερο εργο-

δότη, παραμένει με τη θέλησή του για μακρό

χρονικό διάστημα άνεργος και αποφεύγει αδι-

καιολογήτως και κακοβούλως να φροντίσει για

ανεύρεση άλλης εργασίας, ενώ μπορεί εύκολα

να ανεύρει και να προσφέρει τήν εργασία του σε

άλλον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,

το αξιόλογο της καθυστέρησης πληρωμής των

αποδοχών ή το δικαιολογημένο αυτής, κρίνεται

τελικά από το δικαστήριο της ουσίας και συν-

αρτάται προς τις ατομικές, οικογενειακές και οικο-

νομικές ανάγκες του εργαζόμενου, σε σχέση

προς το ύψος του καθυστερούμενου ποσού απο-

δοχών του και τους λόγους της καθυστέρησης

πληρωμής τους.

Ο μισθωτός μπορεί επίσης να στραφεί δικα-

στικά κατά του εργοδότη του και να διεκδικήσει

τα δεδουλευμένα. Στα δεδουλευμένα περιλαμ-

βάνονται οφειλόμενοι μισθοί, δώρα, επιδόματα,

απασχόληση σε αργίες, σ/κ και νυχτερινή εργασία.

Επίσης σε μια τέτοια αγωγή εξετάζεται αν ο συμ-

φωνημενος μισθός είναι ο νόμιμος με βάση τις

συλλογικές συμβάσεις εργασίας και την ειδικό-

τητα του εργαζομένου. Σημειώνεται δε ότι δια-

φορετικά αμείβεται ένας υπάλληλος από έναν

εργάτη. Ο χρόνος παραγραφής μιας τέτοιας αγω-

γής είναι τα 5 έτη.

Συνήθως ένας εργαζόμενος στρέφεται δικα-

στικά κατά του εργοδότη του όταν πλέον έχει

λήξει η εργασιακή σχέση. Η εργασιακή σχέση

λήγει είτε με παραίτηση του εργαζομένου οπότε

αποχωρεί οικειοθελώς από την εργασία του και

δεν διεκδικεί χρηματική αποζημίωση απόλυσης

ή με καταγγελία της σύμβασης από τον εργαζό-

μενο ή τον εργοδότη, οπότε σε αυτή την περίπτω-

ση ο εργαζόμενος δικαιούται την διεκδίκηση

χρηματικής αποζημίωσης.

Πλέον οριοθετείται το χρονικό διάστημα που

θα μπορούν οι εργαζόμενοι να προχωρούν σε

καταγγελία της σύμβασής τους, όταν διαπι-

στώνουν καθυστερήσεις στην καταβολή των

μισθών. Σύμφωνα με τις νεότερες διατάξεις στο

εργατικό δίκαιο, θεωρείται «μονομερής βλαπτι-

κή μεταβολή των όρων εργασίας η καθυστέρη-

ση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών

του εργαζομένου πέραν των 2 μηνών από τον

εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυ-

στέρησης». Αυτό σημαίνει πως με καθυστέρη-

ση άνω των δυο μηνών ο εργαζόμενος μπορεί

να διεκδικήσει αποζημίωση απόλυσης από τον

εργοδότη, καταγγέλλοντας την σύμβαση εργασίας

του και αποχωρώντας από αυτή.

Στην ουσία δηλαδή, όταν μια επιχείρηση καθυ-

στερεί τις πληρωμές των εργαζομένων της, αυτοί,

έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφύγουν στα

δικαστήρια και να ζητήσουν όχι μόνο τις αμοι-

βές που καθυστερούν να καταβληθούν αλλά και

αποζημίωση απόλυσης, αφού η καθυστέρηση

πληρωμών ισοδυναμεί πλέον με «βλαπτική μετα-

βολή των όρων εργασίας», με υπαιτιότητα του

εργοδότη.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω όταν δεν κατα-

βάλλεται έγκαιρα ο μισθός, ο εργαζόμενος:

α) μπορεί ν’ ασκήσει αγωγή και να ζητήσει

εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς του,

καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του.

Προσοχή όμως: Ενώ η αξίωση για τος δεδου-

λευμένους μισθούς και τα επιδόματα υπόκειται

σε 5ετή παραγραφή, κάθε αγωγή του εργαζο-

μένου για καταβολή ή συμπλήρωση της αποζ-

ημίωσης, πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλει-

στική προθεσμία 6 μηνών από τότε που κατέ-

στη απαιτητή, δηλ. από την καταβολή της απο-

ζημίωσης ή την λύση της εργασιακής σχέσης.

β) έχει το δικαίωμα να κάνει επίσχεση της

εργασίας του

γ) μπορεί να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη

σε πτώχευση, αν είναι έμπορος

δ) μπορεί να θεωρήσει την καθυστέρηση ως

βλαπτική μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα,

εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και

οφείλεται σε δόλο του εργοδότη

ε) προχωρεί σε ποινικές κυρώσεις για τον

εργοδότη

Η απόλυση του εργαζομένου είναι άκυρη και

καταχρηστική και πρακτικά σημαίνει ότι ο εργα-

ζόμενος θεωρητικά εξακολουθεί να παρέχει τις

υπηρεσίες του και να έχει αξίωση καταβολής

μισθών όταν δεν δοθεί η αποζημίωση μαζί με

έγγραφο της απόλυσης. Σε περίπτωση παρά-

λειψης καταβολής αποζημίωσης έστω και μίας

(1) δόσης επέρχεται ακυρότητα της απόλυσης.

Η απόλυση θεωρείται καταχρηστική και ως

εκ τούτου άκυρη όταν το δικαίωμα του εργοδότη

να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας υπερβαίνει

τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών

και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του

δικαιώματος.

Πολλές περιπτώσεις απόλυσης έχουν κριθεί

από τα Δικαστήρια σαν καταχρηστικές. Χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα είναι η απόλυση που

γίνεται για την ικανοποίηση από τον εργοδότη

αισθήματος εκδίκησης προς τον εργαζόμενο που

είναι άσχετο με την εκτέλεση της σύμβασης

εργασίας. Καταχρηστικές είναι και οι απολύσεις

που γίνονται λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δρά-

σης του εργαζόμενου, ή λόγω δικαστικής διεκ-

δίκησης των αξιώσεών του, ή λόγω αρνήσεώς

του να δεχθεί παράνομη απαίτηση του εργοδότη,

ή για πολιτικούς λόγους κλπ. Καταχρηστική έχει

κριθεί επίσης η προσφυγή από τον εργοδότη

στο δυσμενέστερο για τον εργαζόμενο μέσο, την

απόλυση, για πειθαρχική παράβαση, ενώ ήταν

δυνατόν να αντιμετωπισθεί με ηπιότερα μέτρα,

όπως με τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό

της επιχείρησης ποινές.

Γενικά καταχρηστική είναι κάθε απόλυση που

δεν δικαιολογείται από το καλώς εννοούμενο

συμφέρον του εργοδότη ή από άλλες αντισυμ-

βατικές ενέργειες του εργαζόμενου, από τις οποίες

επηρεάζεται ο κανονικός ρυθμός της εργασίας.

Η απόλυση επίσης μπορεί να είναι αντίθετη

με απαγορευτικές διατάξεις, καθώς η νομοθεσία

απαγορεύει ρητά την απόλυση:

• των συνδικαλιστικών στελεχών χωρίς από-

φαση της αρμόδιας Επιτροπής.

• Των εγκύων εργαζομένων τόσο κατά τη διάρ-

κεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρο-

νικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον

τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο

χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση

ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος

για καταγγελία. 

Η προστασία από την καταγγελία της σύμβα-

σης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του

εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβά-

νεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχολ-

ηθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18)

μήνες από τον τοκετό ή τον μεγαλύτερο χρόνο

που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναν-

τι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προ-

σλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανω-

τέρω χρόνων. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπο-

ρεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχό-

μενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της

εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη».

• Των Αδειούχων εργαζομένων αν η από-

λυση έγινε κατά την διάρκεια της ετήσιας άδει-

ας αναπαύσεως που τους χορηγήθηκε.

• Των Στρατευμένων μισθωτών.Υπάρχουν

προστατευτικές διατάξεις γι' αυτούς που στρα-

τεύονται ή αποστρατεύονται και δεν επιτρέπε-

ται να απολυθούν, ακόμα και για ένα χρόνο μετά

την αποστράτευσή τους. Η κύρωση για τον μη

σεβασμό των διατάξεων, είναι η ειδική πρόσ-

θετη αποζημίωση, ίση με μισθούς 6 μηνών επι-

πλέον της αποζημίωσης για την απόλυση.

• των προσληφθέντων αναγκαστικά με τις δια-

τάξεις για την προστασία ατόμων με ειδικές ανά-

γκες, πολυτέκνων, πολεμιστών, αγωνιστών της

Εθνικής Αντίστασης κλπ, που δεν επιτρέπεται

να απολυθούν χωρίς απόφαση της αρμόδιας

Επιτροπής.

Ο εργαζόμενος που απολύεται από την εργασία

του με άκυρη καταγγελία μπορεί να προσφύγει

στα Δικαστήρια και να ζητήσει να αναγνωρι-

σθεί η ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβα-

σης εργασίας του και να του καταβληθούν οι

μισθοί υπερημερίας από τον εργοδότη που δεν

αποδέχεται τις προσφερόμενες υπηρεσίες του.

Η σχετική αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε διά-

στημα 3 μηνών από την κοινοποίηση του εγγρά-

φου της απόλυσης, αλλιώς το δικαίωμα παρα-

γράφεται και η αγωγή απορρίπτεται ως απαρά-

δεκτη.

Αν η ακυρότητα της απόλυσης οφείλεται στη

μη κοινοποίηση εγγράφου, η 3μηνη προθεσμία

αρχίζει από την ημέρα που ο εργοδότης στα-

μάτησε να αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζό-

μενου.

Πάντως, η με επιφύλαξη είσπραξη της απο-

ζημίωσης δεν αποτελεί παραίτηση του εργαζό-

μενου από το δικαίωμα ακυρότητας της από-

λυσης ή της επιδίωξης μεγαλύτερης αποζημίω-

σης.

Δικαιώματα εργαζομένων για καταχρηστική
απόλυση, μη καταβολή δεδουλευμένων 
και ισχύουσες προθεσμίες στην Ελλάδα



Από τον Κρις Ιακωβίδη & Άντρη Αντωνίου,

Συνεκκαθαριστές*

Αναζητώντας δικαιοσύνη σε πολύπλοκες διασυνοριακές υπο-

θέσεις απάτης, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται σωστός και

συντονισμένος χειρισμός καθότι η πορεία που επιβάλλεται να

ακολουθηθεί θα είναι μακρά και δύσκολη.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου,

στις 30 Ιανουαρίου 2020, επιτεύχθηκε η σύλληψη 42χρονου,

πρώην Οικονομικού Διευθυντή της Mriya Agro Holding Public

Limited (η «Εταιρεία»), η οποία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες

γεωργικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας.

Ο 42χρονος συνελήφθη κατόπιν Ευρωπαϊκού εντάλματος

σύλληψης στην Βουδαπέστη, στην συνέχεια εκδόθηκε στην Κυ-

πριακή Δημοκρατία, όπου και παρέμεινε υπό κράτηση, μετά από

αίτημα προσωποκράτησης των Αρχών για αδικήματα οικονομι-

κής απάτης ύψους 92 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ενορ-

χηστρώθηκαν μέσω Κυπριακών νομικών οντοτήτων.

Οι Κυπριακές Αρχές καταζητούν, στη βάση παγκοσμίων εντα-

λμάτων σύλληψης και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα οποία

διαμένουν στην Ελβετία, χώρα η οποία είναι γνωστή για την κω-

λυσιεργία της όσον αφορά στην εκτέλεση αιτημάτων έκδοσης.

Η έκδοση των ενταλμάτων και η συνεπακόλουθη σύλληψη του

42χρονου ήταν αποτέλεσμα μιας πολύχρονης διερεύνησης της

υπόθεσης από την Κυπριακή Αστυνομία, μετά από καταγγελία

που υπέβαλαν οι Συνεκκαθαριστές της Εταιρείας πριν από 4 χρό-

νια. Η καθυστέρηση αυτή των Αρχών είναι κάτι που εντοπίζεται

και στην έκθεση Moneyval, του σώματος του Συμβουλίου της

Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες.

Στην έκθεση Moneyval του Δεκέμβριου 2019, αναφέρεται ότι

οι Κυπριακές Αρχές πρέπει να είναι πιο «ενεργές όσον αφορά

στην αντιμετώπιση αδικημάτων που σχετίζονται με την νομιμο-

ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκτός Κύ-

πρου».

Η τετραετής καθυστέρηση του γραφείου διερεύνησης οικονο-

μικού εγκλήματος για έκδοση των ενταλμάτων σύλληψης, αναμ-

φισβήτητα «έξυσε τις πληγές» των πιστωτών, οι οποίοι υπέστησαν

απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων, χωρίς να υπάρξει μέχρι

τώρα απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους εγκληματίες, με

αποτέλεσμα να αισθάνονται υπεράνω του νόμου.

Ξετυλίγοντας το κουβάρι μίας παγκόσμιας οικονομικής απά-

της, η οποία επιτυγχάνεται μέσω σύνθετων εταιρικών δομών,

είναι εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Είναι γεγονός

ότι οι αρχιτέκτονες τέτοιων πολύπλοκων πλεκτανών, βασίζονται

κυρίως στην έλλειψη διάθεσης και επιμονής από μέρους των

θυμάτων για να φτάσουν μέχρι το «κόκαλο», για να μην ανα-

φέρουμε ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει τα ίδια τα

θύματα να βάλουν το χέρι βαθιά στις τσέπες.

Η διεθνής αναγνώριση των δρακόντειων εξουσιών που απο-

λαμβάνουν οι Εκκαθαριστές, όσον αφορά στη διερεύνηση οικο-

νομικών αδικημάτων που διενεργούνται μέσω νομικών οντοτή-

των, έχει λάμψη στη περίπτωση της Εταιρείας. Από μόνες τους

όμως οι εξουσίες αυτές, στις πολύπλοκες περιπτώσεις διασυνο-

ριακής απάτης, δεν είναι αποτελεσματικές εφόσον, η αποτελε-

σματική και ταχεία ανταπόκριση των αρχών είναι εξίσου σημαν-

τική και αναγκαία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό-

δων από παράνομες δραστηριότητες.

Δυστυχώς γι’ αυτούς που ευθύνονται για την οικονομική κατάρ-

ρευση της Εταιρείας, η οποία άφησε οφειλές στους πιστωτές της

πέραν του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, τόσο οι πιστωτές όσο

και οι Συνεκκαθαριστές, είναι αποφασισμένοι να τους θέσουν προ

των ευθυνών τους.

Προς επίτευξή του στόχου αυτού, έχουν ληφθεί νομικά μέτρα

τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει εξασφαλιστεί παγ-

κόσμιο διάταγμα παγοποιήσης των περιουσιακών στοιχείων των

εμπλεκομένων, το οποίο ταυτόχρονα τους υποχρεώνει να απο-

καλύψουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ο διορισμός των Συνεκ-

καθαριστών έχει αναγνωριστεί και σε άλλες δικαιοδοσίες (εκτός

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ελβετία).

Έχοντας ανακαλύψει την ύπαρξη πολυτελούς έπαυλης στο

Μόναχο, η κυριότητα της οποίας συνδέθηκε με τους ιθύνοντες,

οι Συνεκκαθαριστές έλαβαν άμεσα μέτρα για δέσμευση του ακι-

νήτου, προτού μάλιστα εξασφαλιστεί το ως άνω αναφερόμενο

παγκόσμιο διάταγμα. Το δε διάταγμα δέσμευσης του ακινήτου

στο Μόναχο αναγνωρίστηκε και εκτελέστηκε από το Γερμανικό

Κτηματολογικό γραφείο το οποίο, την τελευταία στιγμή, δεν επέτρ-

εψε τη μεταβίβαση της έπαυλης σε επίδοξο αγοραστή. Να σημει-

ωθεί ότι παρ’ όλο που η έπαυλη αυτή προσφερόταν προς πώληση

από τους Sothebys για 12 εκατομμύρια δολάρια, εικάζεται ότι τελι-

κά πωλήθηκε την ίδια ημέρα έκδοσης του διατάγματος παγο-

ποίησης για 8,6 εκατομμύρια δολάρια!

Η επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων δεν ήταν καθόλου

εύκολη υπόθεση. Αντιθέτως η διαδικασία αυτή υπήρξε εξαιρετι-

κά δύσκολη, καθότι οι Συνεκκαθαριστές δεν έχουν την οικονομι-

κή ευχέρεια ή το καρνέ επιταγών των ιθυνόντων, παρόλα αυτά,

με την υποστήριξη των πιστωτών, των επαγγελματικών τους

συμβούλων και των δικηγόρων[1] επιτυγχάνατε η συνέχιση των

προσπαθειών για απόδοση ευθυνών.

Εάν η Αστυνομία Κύπρου χρησιμοποιήσει δεόντως τις εξου-

σίες και τα μέσα που έχει στη διάθεση της για σκοπούς άμεσης

διερεύνησης τέτοιας φύσεως αδικημάτων, όσον αφορά στη δίωξη

και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων,

αυτό θα οδηγούσε αναμφισβήτητα σε αλλαγή πλεύσης εκείνων

που προβαίνουν σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-

στηριότητες μέσω Κυπριακών εταιρειών.

Αυτό επισημάνθηκε και στην έκθεση Moneyval, στην οποία

διαπίστωσε ότι «οι αρμόδιες Αρχές δεν διαδραματίζουν τον άμεσο

και τον απαιτούμενο ενεργό ρόλο στη δέσμευση και κατάσχεση

ξένων παράνομων εσόδων με δική τους πρωτοβουλία» και ότι

«εάν οι υποθέσεις χρειάζονται πολύ χρόνο για να τεθούν ενώπιον

του Δικαστηρίου, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αποτελε-

σματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγο-

ποιηθεί».

Οι Συνεκκαθαριστές γνωρίζουν ότι οι δράστες έχουν περιου-

σιακά στοιχεία σε άλλες δικαιοδοσίες, ωστόσο το κόστος παγο-

ποίησης και/ή δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων αυτών απο-

τελούν εμπόδιο στην λήψη περαιτέρω μέτρων.

Αυτές οι περιπτώσεις είναι ένα κλασικό παράδειγμα ως προς

το γιατί είναι σημαντικό οι αρχές να λαμβάνουν άμεσα δράση,

όσον αφορά στην διερεύνηση και καταπολέμηση εγκλημάτων

αυτής της φύσης. Εάν οι αρχές προέβαιναν από μόνες τους στη

άμεση παγοποίηση και/ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, θα

είχαν εξουδετερώσει τα όποια εμπόδια είχαν να αντιμετωπίσουν

οι Συνεκκαθαριστές για εξεύρεση χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής και η

πρόσφατη σύλληψη του 42χρονου, αναπόφευκτα θα στείλουν

το μήνυμα στους ιθύνοντες ότι παρά τα εμπόδια που αντιμε-

τωπίζουν οι Συννεκαθαριστές, στο τέλος με επιμονή και υπομο-

νή η προσέλευση τους ενώπιον της δικαιοσύνης είναι ζήτημα χρό-

νου[2].

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Ο Κρις Ιακωβίδης είναι εγκεκριμένος λογιστής και αδειοδο-

τημένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας. Η Άντρη Αντωνίου είναι

solicitor, και μέλος του Law Society of England and Wales καθώς

και αδειοδοτημένη Σύμβουλος Αφερεγγυότητας – και οι δύο είναι

Διευθυντές στην CRI Group, www.crigroup.com.cy η οποία ειδι-

κεύεται σε όλες τις πτυχές εταιρικής αποκατάσταστασης και 

αφερεγγυότητας νομικών και φυσικών προσώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Rothschild, Hogan Lovells, Dentons και L. Papaphilippou & Co LLC.

[2] Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση Mriya και τις

ενέργειες των Συνεκκαθαριστών μπορείτε να βρείτε στις Εκθέσεις

Πιστωτών στον σύνδεσμο 

www.crigroup.com.cy/articles-publications/articles-reports/

By Chris Iacovides and Andri Antoniou- joint Liquidators* 

According to a press release issued by the Cypriot police, on 31st Jan-

uary 2020, a 42-year-old Ukrainian national had been arrested in Budapest

pursuant to a European arrest warrant, extradited to Cyprus and remanded

in custody, in connection with financial fraud totaling $92m, orchestrated

through Cypriot-registered companies. The individual arrested was the

CFO of Mriya Agro Holding Public Ltd (“Mriya”), the Cypriot holding com-

pany of what was once one of Ukraine’s largest agricultural groups. Oth-

ers wanted in connection with this matter are in hiding in Switzerland,

where the authorities are known to be slow in executing international ar-

rest warrants.

This is the outcome of a lengthy investigation by the Cypriot police fol-

lowing a criminal complaint made by the Liquidators of Mriya 4 years ago

and vindicates what has recently been identified in a report of the Coun-

cil of Europe’s anti money laundering body, Moneyval, published in De-

cember 2019, where it was identified that Cypriot authorities must be “more

aggressive in pursuing money laundering from criminal proceeds gener-

ated outside Cyprus”. 

The fact that it has taken the Cypriot Economic Crime Unit 4 years be-

fore arrest warrants were finally issued, will, undoubtedly, have rubbed

salt into the wounds of creditors that suffered hundreds of millions in loss-

es and have not seen any repercussions, so far, being suffered by those

responsible, leaving the perpetrators feeling they are invincible. 

Unravelling sophisticated international fraud committed through com-

plex corporate structures, is extremely costly and time consuming and of-

ten, the architects of such schemes, “bank” on their victims not having the

appetite and the perseverance, to unravel the fraud, not to mention the

deep pockets required to do so. Recognition of liquidators’ draconian pow-

ers across international borders, when investigating fraudulent schemes

is invaluable, but when faced with complex multi-jurisdictional fraud an ef-

ficient and speedy response on the part of the authorities is also key in

the fight against money laundering and fraud.

Unfortunately, for those that masterminded the demise of Mriya, which

collapsed with over $1 billion in debt, the Liquidators are determined to

see this through to the end; several legal actions have been instigated in

Cyprus and abroad, including successful applications for disclosure and

freezing injunctions, recognition of their appointment in Switzerland, to

mention a few.

Having discovered the existence of a luxury villa in Munich, the owner-

ship of which was linked to the fraudsters, the Liquidators expeditiously

obtained a freezing injunction over the property before also securing a

worldwide freezing order against a number of those who looted Mriya’s

assets. The freezing order was recognised and enforced with the German

Land Registry blocking the transfer of the villa, which was being market-

ed for sale at $12m and was purportedly sold on the date the freezing or-

der was granted, for $8.6m. 

Getting to this stage has been no mean feat, it has been extremely cost-

ly, liquidators are often not in a position to cover such costs, fortunately,

in this matter, with support of the creditors and their professional advi-

sors[1]  as well as our lawyers, we were able to do so.  

However, had the police had the resources and capacity to investigate

such matters expeditiously, prosecute those responsible quickly, and con-

fiscate their assets, this would undoubtedly lead to a change in attitude in

those seeking to launder proceeds of crime through Cypriot entities. This

was also highlighted in the Moneyval report, which identified that “the com-

petent authorities have not been very proactive at freezing and confis-

cating foreign criminal proceeds at their own initiative” and that “if cases

are taking a long time to come to court, this could have a detrimental ef-

fect on the effective management of frozen assets”.

We know the perpetrators behind the Mriya fraud have assets in other

jurisdictions, however the cost to the liquidation, of freezing those assets,

precludes us from doing so. This case is a classic example of why it’s cru-

cial for the authorities to take swift action. If by now, confiscation and/or

freezing orders had been obtained by the police, this would also have re-

moved hurdles the liquidators have had to overcome and find ways to

fund. 

Nevertheless, the progress made so far, and the recent arrest will give

a warning to those involved in Mriya and others, that despite the obsta-

cles faced, with persistence and patience on the part of all stakeholders,

the perpetrators may just be brought to justice[2] . 

--------------------------------------------------------------------

* Chris Iacovides is a Certified Public Accountant and a Licensed In-

solvency Practitioner, Andri Antoniou is a solicitor (non practising),

Member of the Law Society of England and Wales and a Licensed In-

solvency Practitioner - both Directors of CRI Group www.crigroup.com.cy

which specialises in all aspects of corporate and personal insolvency.  

NOTES: 

1  Rothschild, Hogan Lovells, Dentons and L Papaphilippou & Co. LLC   

2  Further information in respect of the Mriya case and the actions of the

Liquidators can be found in Creditors’ Reports at www.crigroup.com.cy/ar-

ticles-publications/articles-reports/ 
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Seeking justice in

multi-jurisdictional fraud,

creditors must be prepared 

for the long haul

Απόδοση Δικαιοσύνης σε Πολύπλοκες
Διασυνοριακές Υποθέσεις Απάτης
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