
σελ 13 & 17σελ 13 & 17

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ  ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020  |  ETOΣ 45ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2374 |  £1

Είναι λανθασμένη η προσέγγιση 
το να κρύβονται κάτω από το χαλί 
τα προβλήματα ανέφερε ο Αντρος 
Κυπριανού σχολιάζοντας την πρό-
θεση της Ρωσίας για ακύρωση της 
συμφωνίας αποφυγής... 

Σελ 4

«Μαύρα» σύννεφα
Οι φετινοί Κύπριοι υποψήφιοι 

φοιτητές σε βρετανικά πανεπιστή-
μια θα έχουν τη δυνατότητα να συ-
ζητήσουν απευθείας με τα πανε-
πιστήμια για τυχόν εγγραφή τους 
με το υφιστάμενο καθεστώς...  

Σελ 4

Νεότερα για τα δίδακτρα Σφοδρές αντιδράσεις

Επιστολή της ΕΚΟ 
και απάντηση από 
βρετανική κυβέρνηση 
για Κυπριακό

σελ 2 & 17

Όλη η Κύπρος μια μεγάλη αγκαλιά για το Λίβανο!
ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΠΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΗ ΒΗΡΥΤΟ (ΣΕΛ 5 & 17)

Το δεύτερο κύμα, το εμβόλιο 
και τα σχολεία στο ΗΒ

σελ 3, 6, 7, 8 & 18

Η Βρετανία επέβαλε ένα πιο αυστηρό “lockdown” σε περιοχές στη 

Βόρεια Αγγλία μετά από αύξηση του ρυθμού μετάδοσης του νέου κορω-

νοϊού, η οποία προκάλεσε ανησυχίες ότι ένα δεύτερο κύμα του θανατη-

φόρου ιού μπορεί να οδηγήσει σε νέες περιπέτειες τη χώρα. 

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Βρετανία ανακοίνωσε τον μεγαλύτερο 

αριθμό μολύνσεων της νόσου COVID-19 εδώ και πάνω από ένα μήνα 

την Πέμπτη, καθώς οι Υπουργοί φοβούνται για δεύτερο κύμα κρουσμά-

των στην Ευρώπη και προειδοποιούν για την επιβολή και άλλων περιο-

ριστικών μέτρων καραντίνας όπου είναι εφικτό. 

Γύρω στα 4 εκατ. άνθρωποι έχουν διαταχθεί να μην έρθουν σε επαφή 

με άλλα νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ, της μεγα-

λύτερης πόλης στη Βόρειας Αγγλίας, περιοχές του Β. Γιόρκσαϊρ...

Τη σφοδρή αντίδραση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε 
το σχέδιο Πισσαρίδη στην Ελλάδα 
για την οικονομία, το οποίο δόθηκε 
στη δημοσιότητα. Η βάση της κρι-
τικής εδράζεται στο ότι... 

Σελ 7
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Επαναβεβαίωση στήριξης της βρετανικής κυβέρνησης 
στη λύση του Κυπριακού, μετά από νέα επιστολή της ΕΚΟ

Τη συνεχιζόμενη «ισχυρή υποστήριξη» του 

Ηνωμένου Βασιλείου σε μία «συνολική, δίκαιη 

και διαρκή λύση του Κυπριακού ζητήματος» επα-

ναβεβαιώνει η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερι-

κών αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία Γουέντι 

Μόρτον σε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εθνι-

κής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ Χρίστο Καρα-

ολή. 

Η επιστολή της κ. Μόρτον έρχεται ως απάντηση 

σε επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον Πρω-

θυπουργό Μπόρις Τζόνσον με αφορμή την πρό-

σφατη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής 

στην Κύπρο. 

Στην επιστολή εκείνη ο κ. Καραολής καλούσε 

τον Μπόρις Τζόνσον να αξιοποιήσει με τρόπο 

«προληπτικό και εποικοδομητικό» τη δύναμη που 

έχει να επιφέρει αλλαγή στο Κυπριακό. 

Η Υφυπουργός τονίζει ότι κατά τη βρετανική 

κυβέρνηση η λύση πρέπει να βασίζεται «στο διε-

θνώς αποδεκτό μοντέλο μιας διζωνικής δικοινο-

τικής ομοσπονδίας». 

Η κ. Μόρτον σημειώνει ότι το Λονδίνο «ενθαρ-

ρύνει όλες τις πλευρές να εμπλακούν εποικοδο-

μητικά και να επιδείξουν ότι είναι δεσμευμένοι 

στην επίτευξη προόδου προς μία λύση». 

Στο θέμα των Εγγυήσεων και της Ασφάλειας, 

η Υφυπουργός για την Ευρωπαϊκή Γειτονία επα-

ναλαμβάνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα κα-

θιστούσε σαφές ότι είναι «ανοιχτό σε οποιεσδή-

ποτε διευθετήσεις οι δύο πλευρές και οι άλλες 

Εγγυήτριες Δυνάμεις μπορέσουν να συμφωνή-

σουν ώστε να πληρούνται οι ανάγκες ασφάλειας 

των δύο κυπριακών κοινοτήτων». 

Στην αρχή της επιστολής της η κ. Μόρτον σχο-

λιάζει ότι τα γεγονότα του 1974 «συνεχίζουν να 

ρίχνουν μια μεγάλη σκιά πάνω από την Κύπρο». 

Προσθέτει ότι η βρετανική πλευρά «παραμένει 

πεπεισμένη πως ο καλύτερος τρόπος για να αντι-

μετωπιστούν αυτά τα ζητήματα είναι μέσω μιας 

δίκαιης και διαρκούς λύσης στο νησί». 

Σε σχέση με τις ανησυχίες τις οποίες διατύπωνε 

στη δική του επιστολή ο κ. Καραολής αναφορικά 

με το ζήτημα των αγνοουμένων, η Γουέντι Μόρτον 

σχολιάζει ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη 

πτυχή του Κυπριακού προβλήματος. 

«Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες σας και εκείνες 

αμφοτέρων των κοινοτήτων για τους αγνοούμε-

νους κατόπιν των γεγονότων του 1974», αναφέρει 

η κ. Μόρτον, εξαίροντας τη δουλειά της Διερευ-

νητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, με 

την οποία, όπως αναφέρει, η βρετανική κυβέρ-

νηση είναι σε τακτική επαφή για να διαπιστώνει 

πώς μπορεί να συνδράμει περαιτέρω το έργο 

της. 

«Η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια 

συμφωνία στην Κύπρο παραμένει ακλόνητη. Εν 

τέλει, εναπόκειται σε όλες τις πλευρές να συμ-

φωνήσουν επί των λεπτομερειών της όποιας τε-

λικής συμφωνίας και θα απαιτηθεί η υποστήριξη 

της Ελλάδας και της Τουρκίας και - σημαντικά - 

επιτυχημένα δημοψηφίσματα σε κάθε κοινότητα», 

συμπληρώνει η επιστολή της Βρετανίδας Υφυ-

πουργού Εξωτερικών προς τον Πρόεδρο της 

Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ.

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Προτεραιότητα η αποκλιμάκωση 
της έντασης στην Αν. Μεσόγειο

Την αποκλιμάκωση της κατάστασης υπο-
γραμμίζει ως προτεραιότητα της βρετανικής κυ-
βέρνησης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου σε σχέση με τις παράνομες τουρκικές 
γεωτρήσεις η Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδια 
για την Ευρωπαϊκή Γειτονία Γουέντι Μόρτον, 
σημειώνοντας ότι το Λονδίνο έχει επανειλημ-
μένα εκφράσει την αντίθεσή του στα τουρκικά 
σχέδια για γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω από την 
Κύπρο και η ίδια έχει θέσει το ζήτημα στον 
Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου. 

Απαντώντας σε επιστολή του Προέδρου της 
Ένωσης Κυπριακών Προσφυγικών Σωματείων 
(ΕΚΕΚΑ) στο Ηνωμένο Βασίλειο Λεωνίδα Λεω-
νίδου προς τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ 
Ράαμπ, η κ. Μόρτον σημειώνει πως το Λονδίνο 
«έχει επανειλημμένως εκφράσει την αντίθεσή 
του στα τουρκικά σχέδια για γεωτρήσεις στα 
ύδατα γύρω από την Κύπρο, τόσο δημοσίως 
όσο και κατ’ ιδίαν». 

Προσθέτει ότι η ίδια έχει θέσει το ζήτημα στον 
Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, επισημαίνοντας τη βρετανική αντί-
θεση και καλώντας σε αποκλιμάκωση. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αναγνω-
ρίζει το κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας να αξιοποιεί το πετρέλαιο και το αέριο 
στη διεθνώς συμφωνημένη Αποκλειστική Οικο-
νομική Ζώνη της. Πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο 
για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο και για την 
ακεραιότητα του βασισμένου σε κανόνες διε-
θνούς συστήματος διαφωνίες σαν αυτή να επι-
λύονται όχι μέσω βίας, στρατιωτικοποίησης ή 
εξαναγκασμού, αλλά μέσω διαλόγου και με 
τρόπο που συνάδει με το διεθνές δίκαιο.  

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και την ευρύτερη περιοχή 
προς αυτόν το σκοπό. Για τον ίδιο λόγο συνεχί-
ζουμε να αποδίδουμε την υπέρτατη σημασία 
στη διασφάλιση μιας μακροπρόθεσμης λύσης 
στη διαίρεση της Κύπρου και προτρέπουμε όλες 
τις πλευρές να αναζητήσουν τρόπους με τους 
οποίους η ανάπτυξη των πόρων του νησιού 
μπορεί να υποστηρίξει την αναζήτηση μιας λύ-
σης προς όφελος όλων των Κυπρίων», γράφει 
η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών. 

Στην επιστολή η κ. Μόρτον διαβεβαιώνει για 

τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από το Ηνωμένο 
Βασίλειο σε μια δίκαιη και διαρκή λύση για την 
επανένωση της Κύπρου, που θα αντιμετωπίζει 
και τα υπόλοιπα ζητήματα. Όπως σχολιάζει, τα 
γεγονότα του 1974, στα οποία αναφερόταν στην 
αρχική του επιστολή ο κ. Λεωνίδου, συνεχίζουν 
να ρίχνουν «μια μεγάλη σκιά» πάνω στο νησί. 

«Η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου σε 
μια συμφωνία στην Κύπρο παραμένει ακλόνητη. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι μια επανε-
νωμένη Κύπρος θα ξεκλείδωνε σημαντικά οι-
κονομικά οφέλη μέσω αυξημένων ευκαιριών για 
εμπόριο, επενδύσεις και τουρισμό και θα διά-
νοιγε την πιθανότητα νέων ενεργειακών και οι-
κονομικών συνεργασιών στην περιοχή. Μια 
λύση στο μοντέλο της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας θα τόνωνε την ασφάλεια του νη-
σιού και θα βοηθούσε στην προώθηση της πε-
ριφερειακής σταθερότητας», αναφέρεται στην 
επιστολή. 

Η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών συ-
μπληρώνει ότι ο καλύτερος τρόπος για να επι-
λυθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αμ-
φότερες οι κυπριακές κοινότητες είναι μέσω μιας 
συνολικής λύσης για τον τερματισμό της διαί-
ρεσης του νησιού και βεβαιώνει ότι η βρετανική 
κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυ-
τόν το σκοπό. Σημειώνει ότι αυτό θα απαιτήσει 
τη συμφωνία των δύο ηγετών, την υποστήριξη 
Ελλάδας και Τουρκίας και κατά τρόπο σημα-
ντικό, επιτυχημένα δημοψηφίσματα σε κάθε κοι-
νότητα. 

Στο θέμα των Εγγυήσεων και Ασφάλειας η 
Γουέντι Μόρτον επαναλαμβάνει πως το Ηνω-
μένο Βασίλειο πάντα καθιστούσε σαφές ότι είναι 
«ανοιχτό σε οποιεσδήποτε διευθετήσεις οι δύο 
πλευρές και οι άλλες Εγγυήτριες Δυνάμεις μπο-
ρέσουν να συμφωνήσουν ώστε να πληρούνται 
οι ανάγκες ασφάλειας των δύο κυπριακών κοι-
νοτήτων». 

Με την επιστολή του προς το Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών, που συντάχθηκε με 
αφορμή τη 46η μαύρη επέτειο της παράνομης 
τουρκικής εισβολής και έναρξη της κατοχής της 
Κύπρου, ο κ. Λεωνίδου εξέθετε τις παραμέτρους 
της τουρκικής προκλητικότητας και παρανομιών 
και ζητούσε την επανεξέταση από τη βρετανική 
κυβέρνηση της σχέσης με την Τουρκία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΛΙΕΡΣ ΣΤΟ ΥΠΕΞ ΤΟΥ ΗΒ

«Πρόκειται για λανθασμένη απόφαση»

Η βρετανική κυβέρνηση «έχει σημειώσει» 
την τουρκική απόφαση μετατροπής της Αγίας 
Σοφίας σε τέμενος, καθώς και τη διεθνή ανη-
συχία που έχει προκληθεί, αλλά θεωρεί πως 
πρόκειται για «κυριαρχικό ζήτημα για την Τουρ-
κία», επαναλαμβάνει η Υφυπουργός Εξωτερι-
κών Γουέντι Μόρτον σε επιστολή της προς τη 
βουλευτή Τερέζα Βίλιερς. 

Η γνωστή για τη μακρόχρονη φιλοκυπριακή 
της δράση Συντηρητική βουλευτής βορείου 
Λονδίνου, είχε διατυπώσει την αντίθεσή της 
με την απόφαση Ερντογάν με επιστολή προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, εκ 
μέρους του γνωστού κινηματογραφιστή της 
παροικίας Δώρου Παρτασίδη. 

Η κα. Μόρτον, που είναι Υφυπουργός αρμό-
δια για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά, σημειώνει ότι 
το θέμα δεν έχει συζητηθεί από το Λονδίνο με 
άλλες χώρες ή οργανισμούς. 

Προσθέτει, ωστόσο, ότι η βρετανική κυβέρ-
νηση θα ανέμενε η Αγία Σοφία, ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO, να παραμείνει προσβάσιμη για 
όλους, ως μαρτυρία της παγκόσμιας πολιτιστι-
κής και θρησκευτικής σημασίας της και της 
πλούσιας και ποικιλόμορφης ιστορικής και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας. 

Ως εκ τούτου, συνεχίζει η κα. Μόρτον, το 
Λονδίνο καλωσορίζει τις δημόσιες δηλώσεις 
Τούρκων αξιωματούχων περί μνημείου που θα 
μείνει ανοιχτό για ανθρώπους όλων των πί-
στεων και εθνικοτήτων, «κάτι που συνάδει με 
τις πρόνοιες του τουρκικού συντάγματος για 
την ελευθερία της συνείδησης και της ανεξι-
θρησκείας για όλους». 

Η επιστολή συμπληρώνει ότι οι χώρες που 
μετέχουν της Συνθήκης Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς πρέπει να φροντίζουν τα μνημεία τους να 
τηρούν τους όρους της συνθήκης.  

«Πρόκειται για μια λανθασμένη απόφαση. Η 
Αγία Σοφία έχει τεράστια πολιτιστική σημασία 
για εκατομμύρια ορθόδοξους χριστιανούς ανά 
τον κόσμο. Η μετατροπή της σε χώρο λατρείας 
άλλης πίστης θα προκαλέσει μεγάλο πόνο και 
αναστάτωση», σημείωνε η κα Βίλιερς στην επι-
στολή της. 

«Καταδικάζω την πρόταση να μετατραπεί ο 
καθεδρικός σε τέμενος και προτρέπω τη βρε-
τανική κυβέρνηση να κάνει το ίδιο», προσθέτει 
η βουλευτής, που είναι μέλος της Διακομματι-
κής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανε-
ξιθρησκεία και την Ελευθερία των Πεποιθή-
σεων.
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Το πλήρες άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβριο που έχει 
προαναγγείλει η βρετανική Κυβέρνηση χωρίς ένα πιο αποτε-
λεσματικό σύστημα διαγνωστικών ελέγχων και ιχνηλάτησης 
επαφών των επιβεβαιωμένων φορέων, θα οδηγήσει σε ένα 
δεύτερο κύμα του κορωνοϊού πιθανώς υπερδιπλάσιο σε έκταση 
από το πρώτο. Αυτή είναι η προειδοποίηση από ερευνητές του 
λονδρέζικου πανεπιστημίου UCL και της Σχολής Υγιεινής και 
Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου που ανέπτυξαν ένα νέο μο-
ντέλο πιθανοτήτων για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. 

Οι ερευνητές μελέτησαν τις επιπτώσεις της επανέναρξης των 
μαθημάτων για όλους τους μαθητές, παράλληλα με ένα ευρύ-
τερο άνοιγμα της κοινωνίας, δηλαδή την επιστροφή του 70% 
των γονέων στις εργασίες τους και αυξημένες κοινωνικές επα-
φές έως και κατά 90%. Η μελέτη, καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι το δεύτερο κύμα του κορωνοϊού θα μπορούσε να αποτραπεί 
με αυξημένο αριθμό διαγνωστικών τεστ και με καλύτερη ιχνη-
λάτηση και απομόνωση επαφών. 

Και όλα αυτά, στη σκιά της ξαφνικής και συνάμα δραματικής 
αύξησης κρουσμάτων της περασμένης Δευτέρας, όταν ανήλθαν  
στα 938, τα νέα κρούσματα του κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο κατά το 24ωρο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια 

αύξηση εδώ και 38 ημέρες και για αύξηση περισσότερο από 
1/3 μεγαλύτερη από τον απολογισμό των 685 κρουσμάτων της 
περασμένης Δευτέρας. 

Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επιβεβαιωμένοι φορείς 
ανέρχονται πλέον σε 305.623. 

Κατά το 24ωρο έως τις 5 το απόγευμα της Κυριακής ανα-
φέρθηκαν εννέα επιβεβαιωμένοι φορείς του ιού που κατέληξαν, 
όλοι στην Αγγλία. 

Συνολικά τα θύματα του κορωνοϊού με βάση αυτή την κατα-
μέτρηση υπολογίζονται σε 46.210, αν και το Υπουργείο Υγείας 

έχει σταματήσει να δίνει καθημερινά στοιχεία για τους θανάτους 

λόγω αμφιβολιών για την ορθότητα της καταμέτρησης από την 

αρμόδια υπηρεσία Δημόσια Υγεία Αγγλίας. 

Τα στοιχεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής, που βασίζονται 

στην αναγραφή της Covid-19 ως αιτία θανάτου στα πιστοποι-

ητικά θανάτου, ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 56.400. 

Ενθαρρυντικά είναι πάντως τα νέα στον τομέα της έγκαιρης 

διάγνωσης, καθώς, δύο νέα διαγνωστικά τεστ για τον κορωνοϊό 

που επιστρέφουν αποτέλεσμα σε περίπου μιάμιση ώρα θα αρ-

χίσουν να χρησιμοποιούνται ευρέως στα βρετανικά νοσοκομεία 

το προσεχές διάστημα. Τα νέα τεστ έχουν επίσης τη δυνατότητα 

να διακρίνουν μεταξύ του κορωνοϊού και της κοινής γρίπης, 

κάτι που τα καθιστά σημαντικά εργαλείο στον έλεγχο της παν-

δημίας κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. 

Το ένα τεστ έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία DnaNudge που 

έχει ιδρύσει ο Βρετανοκύπριος διακεκριμένος ερευνητής της 

βιοϊατρικής και Βασιλικός Καθηγητής Μηχανολογίας του Imperial 

College Κρίστοφερ Τουμάζου. Το τεστ του κ. Τουμάζου χρησι-

μοποιείται εδώ και μήνες σε οκτώ νοσοκομεία του Λονδίνου.

Ο εφιάλτης του θανάτου επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Η «ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ» ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Όλο και πιο δύσκολη η κατάσταση για ταξίδια προς την Κύπρο...
Εκτός «πράσινης ταξιδιωτικής λίστας» της Ιρλανδίας τέθηκε η 

Κύπρος με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας. 
Αυτό σημαίνει πως όποιος εισέρχεται στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας 
από την Κύπρο θα πρέπει να τίθεται σε καραντίνα 14 ημερών. Κυ-
βερνητικοί αξιωματούχοι στο Δουβλίνο επικαλέστηκαν ως λόγο για 
την απόφαση την επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της Κύ-
πρου. Ο Πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν πρόσθεσε ότι συνολικά 
πέντε χώρες υποχώρησαν κάτω από τα ελάχιστα κριτήρια που 
θέτει η κυβέρνηση ως όρο για την απρόσκοπτη ταξιδιωτική σύν-
δεση με το εξωτερικό. Η σύσταση από την Ομάδα Έκτακτων Περι-
στατικών Εθνικής Δημόσιας Υγείας της Ιρλανδίας εξακολουθεί να 
είναι ενάντια σε οποιοδήποτε μη αναγκαίο ταξίδι στο εξωτερικό. 

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ δήλωσε ότι η 
Ιρλανδία βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση επιδημιολογικά και 
θέλει να παραμείνει έτσι. 

Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία των ταξιδιωτών από τη Βρετανία 
που έχουν προγραμματίσει ταξίδι στην Κύπρο για το προσεχές 
διάστημα, είναι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με ταξιδιωτικούς πρά-
κτορες που προσφέρουν πακέτα για το νησί. Οι πράκτορες διατυ-
πώνουν παράλληλα δυσαρέσκεια και ανησυχία για τον αποτρεπτικό 
χαρακτήρα που έχει για πολλούς επίδοξους Βρετανούς ταξιδιώτες 
η υποχρέωση διαγνωστικού τεστ πριν από την κάθοδο στην Κύ-
προ. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Tour Operator στη 
Βρετανία και ιδιοκτήτης του τουριστικού γραφείου Sunvil, Νόελ Ιω-
σηφίδης, με μεγάλη εμπειρία στην προσφορά πακέτων προς Κύ-
προ, μιλώντας στο ΚΥΠΕ είπε ότι πολλοί τουρίστες βρίσκουν 
«περίπλοκη» τη διαδικασία για ταξίδι στο νησί. «Έχουμε κρατήσεις 
που ακυρώνονται και στην ουσία σχεδόν καμία νέα κράτηση για 
αυτό το καλοκαίρι», είπε ο κ. Ιωσηφίδης. «Για Βρετανούς με οικο-
γένεια και παιδιά τα τεστ και οι φόρμες που πρέπει να συμπληρω-
θούν είναι ένας εφιάλτης», είπε ο έμπειρος ταξιδιωτικός πράκτο-
ρας. 

«Μηδέν», ήταν η απάντηση και του ιδιοκτήτη του τουριστικού 
γραφείου Planet Holidays Χάρι Κυρίλλου στο ερώτημα πόσες νέες 
κρατήσεις είχε για Κύπρο για αυτόν το μήνα. Ο κ. Κυρίλλου σχο-
λίασε ότι η Κύπρος έχει «μόνο θεωρητικά» ανοίξει για τους επι-

σκέπτες από τη Βρετανία. «Με τα μέτρα που έχει λάβει η Κυπριακή 
Δημοκρατία δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση. Για πολλούς η υποχρέ-
ωση να συμπληρώσουν φόρμες είναι από μόνη της ανασταλτικός 
παράγοντας, πολύ δε περισσότερο αν χρειάζεται και η ταλαιπωρία 
του ιατρικού τεστ για τον κορωνοϊό», πρόσθεσε. 

Ο κ. Ιωσηφίδης σημείωσε ότι οι κυπριακές Αρχές θα κάνουν 
αποδεκτό πιστοποιητικό αρνητικού διαγνωστικού τεστ για τον κο-
ρωνοϊό και από το δημόσιο σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS), 
το οποίο γίνεται δωρεάν. Αλλά η ταχύτητα διεκπεραίωσης του ελέγ-

χου δεν είναι εγγυημένη σε αυτή την περίπτωση. «Επίσης το θέμα 
είναι ότι τυπικά για να ζητήσει κανείς να υποβληθεί σε έλεγχο στο 
NHS θα πρέπει να έχει εκδηλώσει συμπτώματα», συμπλήρωσε. 

Ο κ. Κυρίλλου σημείωσε ότι για εγγυημένα γρήγορο αποτέλεσμα 
η ασφαλέστερη επιλογή παραμένει το τεστ σε ιδιωτική κλινική, το 
οποίο κοστίζει όμως από 150 έως 250 λίρες κατά μέσο όρο. 
«Εκτιμώ ότι αυτοί που θα μπουν στον κόπο να κάνουν το ταξίδι θα 
είναι ομογενείς Κύπριοι και αυτό εφόσον έχουν κυπριακό διαβατή-
ριο», είπε ο διευθυντής του Planet Holidays. «Ακόμα και παλιοί, 
πιστοί πελάτες μας δεν κάνουν κράτηση για φέτος, οι περισσότεροι 
από αυτούς που τελικά θα ταξιδέψουν είναι Κύπριοι της Βρετανίας», 
συμφώνησε ο κ. Ιωσηφίδης. 

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες επισημαίνουν ότι το καλοκαίρι πρέπει 
να θεωρείται χαμένο, αφού ούτως ή άλλως βασικοί παίκτες της 

αγοράς όπως η Jet2 και η TUI δε θα πραγματοποιήσουν ταξίδια 
από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως τουλάχιστον τα μέσα Αυ-
γούστου.  

«Η TUI μας έχει ακυρώσει δρομολόγια έως και το τέλος του 
έτους, κάτι που μου λέει ότι οι μεγάλοι tour operator συμπτύσσουν 
πτήσεις. Άλλωστε η TUI έχει πει ότι αν οι Βρετανοί δεν μπουν στην 
κυπριακή Κατηγορία Α δε θα πάρει το ρίσκο να εκτελέσει πτήσεις 
με χαμηλή πληρότητα», σημείωσε ο κ. Κύριλλου. 

Κατά τον κ. Ιωσηφίδη, εξάλλου, υπήρξαν και περιστατικά πουδεν 
επετράπη σε επιβάτες να επιβιβαστούν σε αεροσκάφη από τους 
υπεύθυνους αεροπορικών εταιρειών που ζητούν να δουν τα πι-
στοποιητικά αρνητικών ελέγχων του κορωνοϊού που απαιτούνται 
για επισκέπτες στην Κύπρο από χώρες που υπάγονται στην Κα-
τηγορία Β. 

«Φοβάμαι ότι στην Κύπρο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει 
να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ προστασίας της υγείας και 
προστασίας της οικονομίας. Για εμάς είναι μία παρά πολύ άσχημη 
χρονιά», δήλωσε ο κ. Ιωσηφίδης. «Η χρόνια όχι μόνο έχει χαθεί, 
αλλά είναι ένα δράμα για εμάς, για τους ξενοδόχους και για όλους 
τους επαγγελματίες του τουρισμού. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη 
κατάσταση», σχολίασε στον ίδιο τόνο ο κ. Κυρίλλου. «Δεν είμαι 
αρμόδιος να πω αν τα μέτρα είναι εσφαλμένα. Προφανώς βασίζο-
νται σε εκτιμήσεις ειδικών. Αλλά συνεπάγονται ότι οι δυνητικοί επι-
σκέπτες βλέπουν εμπόδια στο ταξίδι τους στην Κύπρο. Όλα αυτά 
είναι ανασταλτικοί παράγοντες. Γιατί να πάω στην Κύπρο όταν 
μπορώ να πάω στην Κρήτη με λιγότερη ταλαιπωρία, λένε αρκε-
τοί». 

Την ίδια ώρα, ωστόσο, βρετανικά δημοσιεύματα επισημαίνουν 
ότι για όποιον θελήσει να επισκεφθεί την Κύπρο οι αρχές στο νησί 
έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δη-
μόσιας υγείας. 

Σημειώνεται επίσης, επί παραδείγματι από την εφημερίδα Sun, 
ότι διαθέσιμα είναι πολλά οικονομικά πακέτα διακοπών. Ενδεικτικά 
αναφέρονται πακέτα επτά διανυκτερεύσεων με πτήσεις για τον Αύ-
γουστο από την EasyJet Holidays έναντι 285 λιρών κατ’ άτομο, 
από την Jet2 έναντι 354 λιρών και από την TUI έναντι 371 λιρών.
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Είναι λανθασμένη η προσέγγιση το να κρύβονται κάτω από το χαλί 
τα προβλήματα ανέφερε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ ΄Αντρος 
Κυπριανού σχολιάζοντας την πρόθεση της Ρωσίας για ακύρωση της 
συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης. 

Ο Άντρος Κυπριανού επισήμανε ότι το ΑΚΕΛ εδώ και μήνες προ-
ειδοποιεί ότι κάτι αλλάζει στις σχέσεις Κύπρου και Ρωσίας. Πρόσθεσε 
ότι τώρα ανακοινώνουν στην Κύπρο ότι θα προχωρήσουν στην κα-
ταγγελία της πρόνοιας της συμφωνίας αλλά για τις άλλες χώρες είπε 
ότι έχει την εντύπωση ότι θα γίνει περί τα τέλη του χρόνου και διερω-
τήθηκε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. 

Εξέφρασε δε την ευχή η αποστολή του Υπουργού Οικονομικών στη 
Μόσχα να έχει αποτέλεσμα αλλά τόνισε ότι δεν επιλύονται με ευχολόγια 
τα προβλήματα. Απηύθυνε δε έκκληση στους κυβερνώντες να δουν 
τα προβλήματα, να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν και να μην υπο-
τιμούν τη νοημοσύνη του ΑΚΕΛ. 

Επίσης είπε ότι δεν είναι αντίποινα της Ρωσίας για τις σχέσεις της 
Κύπρου με τις ΗΠΑ η πρόθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για ακύ-
ρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας, καταγγέλλοντας παράλληλα την 
κυβέρνηση για διαστρέβλωση σε ότι αφορά τις θέσεις του ΑΚΕΛ. 

Ο Α. Κυπριανού τόνισε ακόμα ότι τα τελευταία δυο χρόνια τα ρωσικά 
κεφάλαια που βρίσκονται στην Κύπρο και τα οφέλη για την κυπριακή 
οικονομία κυμαίνονται 38 δις. 

Αν απομακρυνθούν όπως είπε αυτά τα λεφτά από την κυπριακή οι-
κονομία, τότε θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  
Σπεύδει στη Μόσχα για να περισώσει τη Συμφωνία η κυβέρνηση, 

καθώς πρόκειται για μια εξέλιξη που φέρνει σοβαρές οικονομικές πα-
ρενέργειες και επιχειρηματικοί κύκλοι σημειώνουν χαρακτηριστικά ότι 
«πάμε για να σώσουμε ότι περισώζεται». 

Όπως ανακοινώθηκε, η αποστολή μεταβαίνει στη Μόσχα στις 10 
και 11 Αυγούστου, με επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Ομάδας τον 
Υπουργό οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη. 

Επίσημα το κυβερνητικό επιτελείο δεν τοποθετείται ενόψει της μετά-
βασης στη Μόσχα, πέραν μιας λιτής δήλωσης του Κυβερνητικού Εκ-

προσώπου Κυριάκου Κούσιου ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία 
για κατάληξη στο θέμα της σύμβασης, «η οποία υπενθυμίζω υπεγράφη 
το 2009». 

Φαίνεται ότι πρόκειται για μια δύσκολη διαπραγμάτευση καθώς καλά 
ενημερωμένη πηγή του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το θέμα, 
είχε συζητηθεί και κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, με τον Ρώσο ομόλογό 
του Βλαντιμίρ Πούτιν στην οποία, το πλαίσιο των όσων εισέπραξε ο 
Πρόεδρος από τον Πρόεδρο Πούτιν δεν ήταν και το καλύτερο. 

Η ίδια πηγή εκτιμά ότι η ερμηνεία της ρωσικής αυτής κίνησης έχει 
περισσότερο πολιτικό παρά τεχνικό περιεχόμενο. 

Σε ερώτησή κατά πόσον συνέτεινε για αυτή την απόφαση και η κί-
νηση της Λευκωσίας για ενίσχυση των σχέσεων της με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η ίδια πηγή μας ανέφερε ότι ενδεχομένως να παίζει ρόλο και 
αυτό, όπως ρόλο φαίνεται, ανέφερε, να διαδραμάτισαν αλλαγές στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης του money laundering και στο σχέδιο πολιτο-
γραφήσεων. 

Το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι 
ξεκινά διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης αποφυγής διπλής φορο-
λογίας με την Κύπρο από τις 3 Αυγούστου ωστόσο οι κινήσεις της 
Ρωσίας επί του θέματος ήταν γνωστές εδώ και τέσσερις μήνες. 

Με βάση τα όσα αναφέρονται επίσημα από τη Μόσχα το ρωσικό 
Υπουργείο επιθυμούσε τροποποιήσεις της συμφωνίας, για αύξηση 
του παρακρατούμενου φόρου για μερίσματα και πληρωμές τόκων στο 
15%. 

Το αίτημα της Ρωσικής πλευράς για αύξηση του παρακρατούμενου 
φόρου σε μερίσματα και τόκους δεν είναι θετική εξέλιξη εκτιμά ο Ρω-
σοκυπριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος που σημειώνει σε ανακοί-
νωσή του ότι οι λόγοι για τους οποίους η Κύπρος αξιοποιείται ως βάση 
για επενδύσεις στη Ρωσία, κινούνται πέραν των διατάξεων σχετικά με 
την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα και τόκους. 

Σοβαρές ευθύνες αποδίδει στην κυβέρνηση το ΑΚΕΛ για την από-
φαση της ρωσικής Ομοσπονδίας να καταγγείλει τη σύμβαση αποφυγής 
διπλής φορολογίας με την Κύπρο. Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, κάλεσε την κυβέρνηση 
να μην προσπαθεί να ρίξει στα μαλακά το ζήτημα δίδοντας λιγότερη 
σημασία από αυτή που έχει. 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη τόνισε ο κ.Στεφάνου, οφείλει να λογο-
δοτήσει γιατί χώρες όπως η Ολλανδία, φαίνεται να μην περιλαμβάνονται 
στις αλλαγές που η Ρωσία επιθυμεί και γιατί γίνεται ρητή αναφορά 
στην Κύπρο. 

Οι προθέσεις της Ρωσικής πλευράς ήταν, όπως ανέφερε, γνωστές 
από τον περασμένο Μάρτιο και δεν ήταν τυχαίο ότι γινόταν ρητή ανα-
φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επέκρινε την κυβέρνηση ότι με 
τους πανηγυρισμούς της για το Νόμο Ρούμπιο Μενέντεζ που προβλέ-
πει διάρρηξη σχέσεων της Κύπρου με τη Ρωσική Ομοσπονδία για 
εξυπηρέτηση των στρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολι-
τειών, έχει δυσαρεστήσει τη Ρωσική Ομοσπονδία. Παράλληλα, ανέ-
φερε, η Κύπρος πληρώνει το τίμημα της απογείωσης της διαπλοκής 
και της διαφθοράς επί ημερών της.

Τοποθέτηση υπουργείων Παιδείας και Εξωτερικών για τα δίδακτρα στη Βρετανία
Οι φετινοί Κύπριοι υποψήφιοι φοιτητές σε βρετανικά πανε-

πιστήμια θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν απευθείας 
με τα πανεπιστήμια για τυχόν εγγραφή τους με το υφιστάμενο 
καθεστώς διδάκτρων, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
και Υπουργείου Εξωτερικών. 

Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων, 
μετά από τις συντονισμένες ενέργειες και τις διαβουλεύσεις 
που είχαν τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας και Εξωτερικών το τελευταίο χρονικό διάστημα 
με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις 
εγγραφές και τα δίδακτρα τελειόφοιτων της σχολικής χρονιάς 
2019-20 σε βρετανικά πανεπιστήμια, οι βρετανικές αρχές 
έχουν γνωστοποιήσει ότι οι φετινοί Κύπριοι υποψήφιοι φοιτη-
τές θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν απευθείας με τα 
πανεπιστήμια για τυχόν εγγραφή τους με το υφιστάμενο κα-
θεστώς διδάκτρων.  

Σύμφωνα με την τοποθέτηση των βρετανικών αρχών «μετά 
από συζήτηση με τα μέλη του, ο Οργανισμός Πανεπιστημίων 
του Ηνωμένου Βασιλείου (Universities UK /UUK) μας πληρο-
φόρησε ότι τα πανεπιστήμια-μέλη του δεν έχουν τη δυνατότητα 

να εξετάσουν μια γενικευμένη προσέγγιση, σε εθνικό επίπεδο, 
για την αναβολή της εφαρμογής της νέας πολιτικής διδάκτρων 
για το επόμενο έτος». «Ωστόσο, συστήνουν όπως οι ενδια-
φερόμενοι που επιθυμούν να αιτηθούν αναστολή της εφαρ-
μογής των νέων διδάκτρων για οποιουσδήποτε λόγους, να 
απευθυνθούν στο πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο ενδια-
φέρονται να σπουδάσουν ή από το οποίο έχουν ήδη εξασφα-
λίσει πρόταση για εγγραφή. Ορισμένα πανεπιστήμια εξετάζουν 
πακέτα οικονομικής υποστήριξης που μπορούν να προσφέ-
ρουν στους υποψήφιους φοιτητές κατά περίπτωση και άλλα 
μπορεί να είναι πρόθυμα να αναστείλουν την εφαρμογή της 
νέας πολιτικής για τα δίδακτρα, ανάλογα με τις περιστάσεις», 
προστίθεται. Ο UUK τόνισε επίσης ότι υπάρχει ένα εύρος δι-
δάκτρων για ξένους φοιτητές και ότι για ορισμένα προγράμ-
ματα σπουδών σε διάφορα πανεπιστήμια, μπορεί να μην 
υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών και των διδάκτρων 
που ισχύουν για βρετανούς φοιτητές. 

 «Ως εκ τούτου, ο UUK θα ενθάρρυνε τους υποψηφίους να 
εξετάσουν τα προγράμματα σπουδών και τα πανεπιστήμια 
που τους ενδιαφέρουν, προκειμένου να αποφασίσουν ποιο 
είναι το καλύτερο μέρος για τις σπουδές τους. Οι ενδιαφερό-

μενοι μπορούν να συμβουλευθούν για πληροφορίες τα πανε-
πιστημιακά ιδρύματα μέλη του UUK στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.universitiesuk.ac.uk/about/Pages/member-insti-
tutions.aspx», σημειώνεται. Διευκρινίζεται ότι ο Οργανισμός 
Universities UK είναι μια διεθνής δομή που εκπροσωπεί τα 
πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ενεργεί για τα συλ-
λογικά τους συμφέροντα παγκοσμίως. 

Ταυτόχρονα, οι βρετανικές αρχές δίνουν κατευθύνσεις στους 
ενδιαφερόμενους Κυπρίους φοιτητές και για εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κα-
τάρτισης. «Παρ’ όλο που τα μέλη του Οργανισμού Independent 
HE δεν έχουν επίσης τη δυνατότητα να δεσμευτούν για μια 
γενική συμφωνία του τομέα για αναστολή ή για συνδυασμένη 
προσέγγιση διδάκτρων για υποψήφιους από χώρες της ΕΕ 
για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, έδωσαν τις ακόλουθες συμ-
βουλές: Τα πανεπιστήμια, κολλέγια και ιδρύματα τα οποία 
προσφέρουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών είναι όλα 
ανοικτά για να εξετάσουν αιτήματα από φοιτητές, οι οποίοι 
ζητούν να διατηρηθούν για ένα ακόμη χρόνο τα δίδακτρα του 
2020 και να ανασταλεί η εφαρμογή της νέας πολιτικής για τα 
δίδακτρα», αναφέρουν.

ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ

Κρύβουν κάτω από το χαλι τα προβλήματα με τη Ρωσία 
και τη Συφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας



 5      | Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Με κάθε τρόπο η Κύπρος εκφράζει την αλληλεγγύη της στο 
Λίβανο και συμπαρίσταται έμπρακτα στο γειτονικό λαό για αντι-
μετώπιση της έκτακτης κατάστασης στη χώρα μετά την πολύ-
νεκρη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού με δεκάδες νεκρούς και 
εκατοντάδες τραυματίες. Αναχώρησαν σήμερα (χθες) δύο ελι-
κόπτερα της Αστυνομίας για τον Λίβανο, μεταφέροντας δύο 
ομάδες της ΕΜΑΚ και ΜΑΔΔ αποτελούμενες από συνολικά 8 
ανιχνευτικούς σκύλους και τους χειριστές και δύο επικεφαλής 
λοχίες, για να συνδράμουν στο έργο έρευνας και διάσωσης 
επιζώντων στα ερείπια των κτιρίων που άφησε πίσω της η με-
γάλη έκρηξη χθες στην Βηρυτό. 

 Σε δηλώσεις του ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, 
Χρίστος Ανδρέου είπε ότι ο πρώτο ελικόπτερο αναχώρησε στις 
2.20 μμ και το δεύτερο 20 λεπτά μετά. Τα δύο ελικόπτερα που 
μετέφεραν τις δύο ομάδες θα επέστρεφαν στην Κύπρο ενώ τα 
μέλη της κυπριακής αποστολής θα παραμείνουν εκεί όσο χρει-
αστεί. 

 Ο κ. Ανδρέου ανάφερε επίσης ότι στα μέλη έχουν δοθεί αυ-
στηρές οδηγίες αλλά και το απαραίτητο υλικό για αυτοπροστα-
σία και τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας λόγω 
κορωνοϊού. Τόσο η Αστυνομία όσο και η Πυροσβεστική δηλώ-
νουν έτοιμες, εάν η πολιτεία το ζητήσει, να ενισχύσουν με πε-
ρισσότερες ομάδες το έργο έρευνας και διάσωσης και ό,τι άλλο 
χρειαστεί στο Λίβανο. 

 Ο Εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αν-
δρέας Κεττής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι είναι έτοιμοι να συνδρά-
μουν όχι μόνο για έρευνα, αλλά και για διασώσεις αν χρειαστεί. 
Είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης, εμείς είμαστε έτοιμοι, ανέ-
φερε ο κ. Κεττής, εννοώντας μια αποστολή αποτελούμενη από 
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για διάσωση, όπως η ΕΜΑΚ, η 
Υπηρεσία Ασθενοφόρων,η Πολιτική Άμυνα κά. 

Η Λιβανέζα Πρέσβειρα στην Κύπρο Claude El Hajal δήλωσε 
ότι οι αρχές των δυο χωρών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία 
μετά και την έκφραση της ετοιμότητας από την Κύπρο για προ-
σφορά βοήθειας στη γείτονα χώρα. 

"Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξω-
τερικών της Κύπρου. Είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή. 
Έλαβα τηλεφώνημα από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου 
για την προσφορά βοήθειας προς το Λίβανο με οποιονδήποτε 
τρόπο. Επίσης ο Υπουργός τηλεφώνησε στο Υπουργείο Εξω-
τερικών στη Βηρυτό και πρόσφερε κάθε βοήθεια την οποία η 
Κύπρος μπορεί να παρέχει στο Λίβανο", ανέφερε η κα El Hajal. 

"Χρειαζόμαστε ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα και εξ όσων 
αντιλαμβάνομαι θα πραγματοποιηθεί αύριο (σήμερα) μια πτήση 
για να σταλούν ιατρικός εξοπλισμός και φάρμακα", σημείωσε. 

Είπε επίσης πως η χώρα της χρειάζεται εκπαιδευμένους σκύ-
λους και ομάδες διάσωσης για την ανεύρεση τραυματιών στα 
συντρίμμια κάτι που επίσης διαβίβασε στις κυπριακές αρχές. 
"Η Κύπρος είναι έτοιμη να μας βοηθήσει. Αυτή τη στιγμή αυτό 
που χρειαζόμαστε επειγόντως είναι ιατρικές προμήθειες". 

 
ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ  
Εξάλλου η Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας στο Λίβανο, 

Στάλω Χαμπίμπι, η οποία είναι παντρεμένη με Λιβανέζο, και 
διαμένει εδώ και 27 χρόνια στη γείτονα χώρα, είπε πως δεν 
υπάρχει πληροφόρηση για άλλους Κύπριους τραυματίες πέραν 
των τριών γυναικών που όπως έγινε γνωστό τραυματίστηκαν 
ελαφρά. Μια εξ αυτών είναι η Πρόξενος της Κύπρου Ελένη 
Παπανικολάου. 

Η Πρεσβεία της Κύπρου στη Βηρυτό, καθώς και τα σπίτια 
Κυπρίων υπηκόων υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ανέφερε η κ. 
Χαμπίμπι. 

"Πρόκειται για μια βιβλική καταστροφή. Υπάρχουν ακόμα 
αγνοούμενοι, τραυματίες και νεκροί. Η χώρα βρίσκεται σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης και πένθους. Ήταν τρομακτικό το τι 
έγινε χθες. Εγώ μένω μισή ώρα μακριά από το σημείο όπου 
έγιναν οι εκρήξεις και ταρακουνήθηκε ολόκληρη η περιοχή. Νό-
μισα ότι μας βομβάρδισαν", σημείωσε. 

Ανέφερε πως λαμβάνουν μηνύματα και μέσω των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης και τηλεφωνήματα και προσπαθούν να βρί-

σκονται σε επικοινωνία με τους Κύπριους που βρίσκονται στον 
Λίβανο.  

Ερωτηθείσα για τον αριθμό των Κυπρίων που βρίσκονται στη 
χώρα είπε πως από τους αριθμούς που ακούνε κατά καιρούς 
από την Πρεσβεία υπολογίζεται να βρίσκονται στον Λίβανο 
γύρω στα 2000 άτομα με κυπριακή υπηκοότητα. 

Ερωτηθείσα για το θέμα της πτήσης επαναπατρισμού Κυ-
πρίων, η κ. Χαμπίμπι είπε πως είχε επικοινωνία με τον 
Υπουργό Εξωτερικών σήμερα και γίνεται προσπάθεια ώστε σε 
συντονισμό να δουν ποιοι έχουν ανάγκη για επαναπατρισμό ή 
χρειάζονται βοήθεια. Αναμένουμε και τις ανακοινώσεις από τα 
Υπουργεία στην Κύπρο για το τι θα αποφασίσουν και ανάλογα 
θα πράξουμε, ανέφερε. Σημείωσε πως "αν θα πρέπει να φύ-
γουμε για λόγους ασφάλειας όχι μόνο λόγω της έκρηξης αλλά 
και λόγω της οικονομικής κατάστασης, του κορωνοϊού κ.λπ. 
θα θέλουμε κάποια βοήθεια". 

"Το 2006 όταν φύγαμε από το λιμάνι. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι 
δεν υπάρχει, αν θα φύγουμε από το αεροδρόμιο πρέπει να 
δούμε πολλά θέματα μεταξύ των οποίων και το θέμα του κο-
ρωνοϊού, αφού δεν είναι εύκολο ο κόσμος να κάνει τεστ με την 
κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία", σημείωσε. 

 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ 
Το πρόβλημα των χιλιάδων αστέγων που υπάρχουν στη Βη-

ρυτό, μεταξύ των οποίων και Κύπριοι, μετά τις μεγάλες εκρήξεις 
που σημειώθηκαν, ανέδειξε με δηλώσεις του ο Πρέσβης της 
Κύπρου στη γειτονική χώρα, Πανίκος Κυριάκου, ο οποίος έτυχε 
κατά τη διάρκεια αυτού του τραγικού συμβάντος, που κατέ-
στρεψε και την πρεσβεία και την πρεσβευτική κατοικία της Κύ-
πρου, να βρίσκεται στη Λευκωσία. 

Σε δηλώσεις του στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Κυριάκου 
είπε πως αυτή είναι μια κρίσιμη ώρα. "Είναι μια έκρηξη η οποία 
σχεδόν έγινε στην καρδιά της Βηρυτού και οι υλικές ζημιές σε 
ολόκληρη την πόλη είναι ανυπολόγιστες. Θα πρέπει να στα-

θούμε δίπλα στον λαό του Λιβάνου και να τον βοηθήσουμε με 
κάθε δυνατόν τρόπο", σημείωσε.  

Πρόσθεσε πως αναμένουμε την αξιολόγηση από πλευράς Λι-
βάνου για το μέγεθος των ζημιών "αλλά κυρίως για τις ανάγκες 
τους και είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε". 

Ο κ. Κυριάκου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό και 
στην Κυβέρνηση του Λιβάνου για το τραγικό συμβάν που στοί-
χισε τη ζωή σε δεκάδες πολίτες και τραυμάτισε χιλιάδες, σημει-
ώνοντας επίσης πως χιλιάδες έχουν μείνει άστεγοι. 

Ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία "είναι έτοιμη να τους συ-
ντρέξει με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο και ο Υπουργός Εξω-
τερικών Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ήδη επικοινωνήσει με τον 
ομόλογό του στον Λίβανο και έχει εκφράζει την ετοιμότητά του 
να τους στηρίξουμε". 

Ο κ. Κυριάκου είπε πως "θα πρέπει βεβαίως να γίνει πρώτα 
αξιολόγηση των αναγκών από τις αρχές του Λιβάνου και να 
υποβάλουν ενδεχομένως κατάλογο με τις ανάγκες τους στην 
Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε 
σε συγκεκριμένους τομείς». 

Πρόσθεσε πως τόσο η Πρεσβεία όσο και η πρεσβευτική κα-
τοικία έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά και δεν είναι 
σε λειτουργήσιμη κατάσταση. 

Σε ό,τι αφορά τους Κύπριους είπε πως "υπάρχει τηλέφωνο 
επικοινωνίας λειτουργού μας που είναι καθήκον στη Βηρυτό 
όπως υπάρχει και στο Υπουργείο Εξωτερικών", σημειώνοντας 
πως "θα τους βοηθήσουμε ειδικότερα αυτούς που ζητούν επα-
ναπατρισμό τους στην Κύπρο" και πως ήδη έχει προγραμματι-
στεί μια πτήση για αύριο. 

Ερωτηθείς πόσοι Κύπριοι βρίσκονται στον Λίβανο, ο κ. Κυ-
ριάκου είπε πως είναι γύρω στους 2000 χιλιάδες οι Κύπριοι, 
αλλά υπάρχουν και αρκετοί που πήγαν διακοπές είτε από την 
Κύπρο είτε από αλλού. Eρωτηθείς εάν Κύπριοι που διαμένουν 
στον Λίβανο αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης, είπε πως 
δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα στέγασης και οι χιλιάδες άστεγοι 
έχουν κατακλύσει τα κτίρια που έχουν μείνει ανέπαφα ή τα ξε-
νοδοχεία. Είναι ένα πρόβλημα η στέγαση για όλον τον πληθυ-
σμό της Βηρυτού και βεβαίως και για τους Κύπριους που οι 
κατοικίες τους έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, σημείωσε. 

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 
τα συλλυπητήρια του στην Κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, 
ιδιαίτερα στις οικογένειες όλων αυτών που πέθαναν στις εκρή-
ξεις. Είμαστε σε ετοιμότητα να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια 
κριθεί απαραίτητη», έγραψε στο λογαριασμό του στο tweeter. 

Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του αναφέρει: Η μεγάλη τραγωδία 
που έπληξε το λαό του Λιβάνου έρχεται να προστεθεί στην 
εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει το γειτο-
νικό μας κράτος. Πέραν από την έκφραση της αμέριστης αλλη-
λεγγύης μας, οφείλουμε να εξετάσουμε άμεσα τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα στην αντιμετώ-
πιση αυτής της καταστροφής. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την ετοιμότητά 
του να συμβάλει σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Εξετάζουμε διά-
φορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε 
τους πληγέντες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνουμε έκ-
κληση προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να διερευνήσει κατά πόσο υπάρχει ανάγκη και ταυτό-
χρονα δυνατότητα λειτουργίας διεθνούς νοσοκομείου στην 
Κύπρο με σκοπό την περίθαλψη των τραυματιών, με τη βοήθεια 
και τη συνδρομή της EE ή/και των Ηνωμένων Εθνών.  

Εξάλλου, ο k. Κυπριανού απέστειλε μηνύματα συμπαράστα-
σης προς την Πρέσβειρα του Λιβάνου στην Κύπρο, κ. Claude 
El Hajal και προς το Λιβανικό Κομουνιστικό Κόμμα.

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΠΟΥ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΗ ΒΗΡΥΤΟ

Όλη η Κύπρος μια μεγάλη αγκαλιά για το Λίβανο!
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Κατέρρευσε Ι.Ν. της 
Αγίας Μαύρης στον 

Κορμακίτη
Κατέρρευσε πλήρως η εκ-

κλησία της Αγίας Μαύρης στον 

κατεχόμενο Κορμακίτη, σύμ-

φωνα με δημοσίευμα στην 

τουρκοκυπριακή «Κίπρις». 

 Όπως αναφέρει το δημοσί-

ευμα, δεν απέμεινε έστω και 

ένας τοίχος όρθιος από το 

ιστορικής αξίας και σημαντικό 

για τους Μαρωνίτες οικοδό-

μημα, οι οποίοι μεταβαίνουν 

στην περιοχή, ανάβουν κεριά 

και προσεύχονται στα ερείπια, 

αναφέρει το δημοσίευμα.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ Ο ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δεν είναι δεύτερο κύμα και δεν θα έχουμε lockdown
Την εκτίμηση ότι σε περίοδο τριών εβδομάδων θα 

επανέλθουμε επιδημιολογικά στην πρότερα κατάσταση 
πριν την έξαρση των κρουσμάτων στην Λεμεσό, διατύ-
πωσε το μέλος της Επιστημονικής Ομάδας, Καθηγητής 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, Λεόντιος Κωστρίκης, σημειώνοντας ότι 
τα μέτρα προστασίας που εξαγγέλθηκαν από τον 
Υπουργό Υγείας θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση. «Ευελπιστώ ότι μετά το πέρας δύο-τριών εβδο-
μάδων μετά την ανακοίνωση προστατευτικών μέτρων 
από τον Υπουργό Υγείας θα επανέλθουμε στα επίπεδα 
που είμαστε προηγουμένως. Η περίοδος των τριών 
εβδομάδων είναι αρκετή για να σταματήσει τις αλυσίδες 
λοιμώξεων, αν όλοι λάβουμε τα σωστά μέτρα. Αυτό 
που θέλω να βλέπω στην Κύπρο μέχρι και την εισα-
γωγή του εμβολίου, είναι να έχουμε μικρά νούμερα, 
νούμερα που να είναι κοντά στα μηδαμινά», είπε. 

Ο Δρ Κωστρίκης εξέφρασε ανησυχία για τα τελευταία 
25 κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν στις ελεύ-
θερες περιοχές. «Με ανησυχεί. Το 25 είναι πολύ υψηλός 
αριθμός προφανώς αν και τα περισσότερα είναι από 
ιχνηλατήσεις. Είχαμε ορισμένα από ταξίδια και νέα 
κρούσματα. Τέλος αυτής της εβδομάδας αρχές της άλ-
λης ευελπιστώ να αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέ-
σματα των μέτρων της επαναεφαρμογής των υφιστά-
μενων μέτρων μετά από την εξαγγελία του Υπουργού 
και να δούμε μια πτώση», σημείωσε. 

Όπως είχαμε την κανονική επιδημιολογική καμπύλη 
που έφθασε στο ύψος της και μετά είχε μια φθίνουσα 
πορεία, πρόσθεσε, θέλω να δω το ίδιο και με αυτή την 
μικρή καμπύλη που έχει να κάνει κυρίως με την ανα-
ζωπύρωση που είχαμε στη Λεμεσό. 

Ο κ. Κωστρίκης είπε ότι τα κρούσματα είναι αυξημένα 
σε όλες τις πόλεις. «Είναι σε όλες τις πόλεις τα αυξη-
μένα κρούσματα, σε άλλες πιο πολλά από τις υπόλοι-

πες. Με τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγ-
χων των 4000 που δηλώσαμε χθες, φαίνεται ότι η Λευ-
κωσία και η Πάφος έχουν τα πιο χαμηλά περίπου 
0,35%, η Λεμεσός τα πιο υψηλά 1,2% (ο δειγματολη-
πτικός έλεγχος δεν ήταν τυχαίος – υπήρχαν και άτομα 

που είχαν επαφές και πήγαν και έκαναν τεστ, άρα οι 
μισοί ήταν επαφές κι όχι τυχαία άτομα) και κοντά στο 
1% είναι η Αμμόχωστος και η Λάρνακα», ανέφερε. 

Αν θυμάστε, σημείωσε, τον τυχαίο δειγματοληπτικό 
έλεγχο που είχαμε στην Πάφο όταν ήταν το πρόβλημα 
με τις συστοιβάδες στο Γενικό Νοσοκομείο που ήταν 
περίπου 0,4%, τώρα στην Πάφο είναι 0,3%. «Άρα αντι-
λαμβάνεστε, ότι υπάρχει μια μικρή μείωση που δεικνύει 
και την αξιολόγηση του νέου δειγματοληπτικού ελέγχου 
ότι είναι πολύ κοντά στα προηγούμενα», διευκρίνισε.  
Πιο προσαρμοστικός ο ιός και σε νεαρότερα άτομα  
Ο Καθηγητής Κωστρίκης είπε ότι αυτή την περίοδο 

έχουν προσβληθεί από τον ιό άτομα νεαρότερης ηλι-

κίας. «Φαίνεται ότι επιδημιολογικά έχουμε νεαρότερα 
άτομα που έχει να κάνει με την επιδημιολογία της με-
τάδοσης. Δεν υπάρχει ένδειξη γενετικού υποβάθρου γι 
αυτό το θέμα επομένως είναι πιο νεαρά αλλά κατά την 
άποψη μου είναι θέμα χρόνου οι λοιμώξεις να μετα-
φερθούν και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν πρέπει να 
επαναπαυόμαστε ότι είναι μικρής ηλικίας που προφα-
νώς θα έχουμε λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία 
ότι θα μείνει έτσι αλλά αυτό θα αλλάξει», επεσήμανε. 

Ερωτηθείς, ανέφερε ότι ο ιός έγινε πιο προσαρμο-
στικός αυτή την στιγμή.  «Ο ιός είναι πιο προσαρμο-
στικός, προσαρμόζεται εύκολα στον άνθρωπο. Όταν 
ένας ιός προσαρμόζεται σε ένα οργανισμό γίνεται λι-
γότερο παθογόνος και πολλαπλασιάζεται σε καλύτερο 
ρυθμό. Κι αυτό φαίνεται να είναι ενδεικτικό των νέων 
κλινικών καταστάσεων των τελευταίων λοιμώξεων, δη-
λαδή στα άτομα δεν δημιουργείται τόση μεγάλη παθο-
γένεια όπως πριν – δεν στέλνει άτομα στα νοσοκομεία 
κι ο ιός αντέχει πιο πολύ, παίρνει περισσότερο χρόνο 
για να γίνει εκρίζωση του ιού από τον άνθρωπο», εξή-
γησε. 

 
Δεν είναι δεύτερο κύμα 

και δεν θα έχουμε lockdown στην Κύπρο 
 
Σε ερώτηση αν πρόκειται για δεύτερο κύμα αυτό που 

παρατηρείται τώρα, ο κ. Κωστρίκης είπε ότι «η σημασία 
του κύματος για εμένα είναι η μεταφορά αν θέλετε ενός 
ιού από γεωγραφική περιοχή στην άλλη ή ταυτόχρονη 
αναζωπύρωση από πολλές γεωγραφικές περιοχές ενός 
τόπου. Εδώ στην Κύπρο περισσότερο είχαμε μια ανα-
ζωπύρωση στη Λεμεσό. Τώρα αν η αναζωπύρωση 
αυτή κινηθεί με τα ίδια στελέχη σε όλες τις επαρχίες 
τότε πιθανό να είναι κύμα. 

Εγώ αυτή την στιγμή δεν το καθορίζω ως κύμα, είναι 
μια αναζωπύρωση ή αναζωπυρώσεις».

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ... ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ!

To όφελος και πάλι στα... κέρδη των τραπεζών!

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου  
Κερδοσκοπία των τραπεζών σε βάρος των δα-

νειοληπτών αλλά και των φορολογούμενων, με 
αφορμή τα σχέδια επιδότησης του επιτοκίου από το 
κράτος, δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπε-
ζας. Μετά την ανακοίνωση των σχεδίων για επιδό-
τηση των νέων στεγαστικών και επιχειρηματικών 
δανείων, οι τράπεζες προχώρησαν σε αλλεπάλληλες 
αυξήσεις επιτοκίων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το όφελος από την επι-
δότηση να διοχετεύεται πλέον στα κέρδη των τρα-
πεζών αντί στους δανειολήπτες. Μάλιστα οι αυξήσεις 
επιτοκίων στα δάνεια με επιδότηση επιβλήθηκαν 
κόντρα στη ροή της αγοράς, αφού τα επιτόκια τα 
οποία πληρώνουν οι τράπεζες προς τους καταθέτες 
μειώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, 
ο μέσος όρος των επιτοκίων που πληρώνουν οι 
τράπεζες προς τα νοικοκυριά για καταθέσεις με προ-
θεσμία έως ένα έτος μειώθηκε στο 0,12% τον Ιούνιο 
σε σύγκριση με 0,14% τον Φεβρουάριο (πριν την 
έναρξη των σχεδίων επιδότησης του επιτοκίου στα 
στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια). 

Δηλαδή μειώθηκε το κόστος του χρήματος για τις 
τράπεζες. Παρά ταύτα, ο μέσος όρος των επιτοκίων 
που χρεώνουν οι τράπεζες στα στεγαστικά δάνεια, 
αυξήθηκε στο 2,10% τον Ιούνιο σε σύγκριση με 
2,04% τον Φεβρουάριο. Σημειώνεται μάλιστα ότι το 
Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) –
το οποίο περιλαμβάνει εκτός από το επιτόκιο και τις 
συναφείς επιβαρύνσεις– αυξήθηκε στο 2,95%, σε 
σύγκριση με 2,91% τον Φεβρουάριο. 

Επίσης, στις επιχειρήσεις το επιτόκιο το οποίο 

πληρώνουν οι τράπεζες στις καταθέσεις μειώθηκε 
στο 0,03% σε σύγκριση με 0,10 τον Φεβρουάριο, 
αλλά το επιτόκιο στα δάνεια μέχρι 800 χιλ. ευρώ τα 
οποία μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο επιδότη-
σης αυξήθηκε στο 3,16% σε σύγκριση με 3,06% 
τον Φεβρουάριο. 

Επισημαίνεται ότι η επιδότηση του επιτοκίου είναι 
μόνο για τέσσερα χρόνια, ενώ οι αυξήσεις τις οποίες 
έχουν επιβάλει οι τράπεζες είναι για όλη τη διάρκεια 
του δανείου. Δηλαδή εάν ένα στεγαστικό δάνειο έχει 
διάρκεια αποπληρωμής 25 χρόνια, ο δανειολήπτης 
θα πάρει επιδότηση μόνο για τα τέσσερα πρώτα 
χρόνια και θα συνεχίσει να πληρώνει αυξημένο επι-
τόκιο για ακόμη 21 χρόνια. Ακόμη, επισημαίνεται ότι 
οι αυξήσεις επιτοκίων, εκτός από τους δανειολήπτες, 
επηρεάζουν και τους φορολογούμενους, οι οποίοι 
καλούνται να πληρώσουν τις αυξημένες επιδοτήσεις. 
Σημειώνεται ότι από την ανάλυση των στοιχείων 
προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι οι αυξήσεις 
στα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια συνδέονται 
άμεσα με τα σχέδια επιδότησης από το κράτος, 
αφού σ’ όλα τα υπόλοιπα σχέδια δανειοδότησης τα 
επιτόκια παρέμειναν αμετάβλητα ή μειώθηκαν. Εν-
δεικτικά, στα νοικοκυριά ο μέσος όρος του επιτοκίου 
στις τραπεζικές υπεραναλήψεις μειώθηκε στο 4,11% 
τον Ιούνιο, σε σύγκριση με 4,29% τον Φεβρουάριο, 
ενώ στα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε στο 2,96% 
σε σύγκριση με 3,10%. Επίσης, στα λοιπά δάνεια 
μειώθηκε στο 2,10%, σε σύγκριση με 2,64%. 

Ακόμη, στις επιχειρήσεις ο μέσος όρος του επιτο-
κίου στα δάνεια άνω του ενός εκατ. ευρώ, τα οποία 
δεν εμπίπτουν στο σχέδιο επιδότησης, παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητος.

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νέα συμφωνία Κύπρου - ΗΒ

Πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας για θέματα Άμυνας και 

Ασφάλειας υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου 

Βασιλείου για τα έτη 2020 – 2021. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 

Υπουργείου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δραστη-

ριοτήτων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στο έδαφος 

του Ηνωμένου Βασιλείου, αντίστοιχα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται 

να διεξαχθούν κοινές ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης στο έδα-

φος και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ Αξιωματικοί 

της Εθνικής Φρουράς θα φοιτήσουν σε Ανώτατες Στρατιωτικές 

Σχολές του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Σημειώνεται, ότι το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκε από τα εμπλε-

κόμενα μέρη ως μια απτή απόδειξη της βούλησης των δύο χωρών 

για περαιτέρω εμβάθυνση και ενδυνάμωση της συνεργασίας τους.

Η Κυβέρνηση 
δεν έχει στηρίξει τον 
κοινωνικό τουρισμό 

λέει ο ΓΓ ΑΚΕΛ
Η Κυβέρνηση δεν έχει στη-

ρίξει τον κοινωνικό τουρισμό, 

δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, 

Άντρος Κυπριανού, απευθύ-

νοντας έκκληση στην Κυβέρ-

νηση να ξαναμελετήσει σο-

βαρά αυτό το θέμα. Σημείωσε 

πως τα λεφτά που θα δαπα-

νηθούν για τον κοινωνικό του-

ρισμό θα εξοικονομηθούν από 

την εργοδότηση κόσμου στην 

τουριστική βιομηχανία. 

Ο κ. Κυπριανού επεσήμανε 

πως τα στατιστικά στοιχεία 

λένε ότι το 45% περίπου του 

κυπριακού λαού έχει εισοδή-

ματα τα οποία είναι αποτρε-

πτικά για να μπορέσει να κάνει 

διακοπές φέτος. 

Σημείωσε πως ο τουριστικός 

τομέας είναι ο τομέας ο οποίος 

αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες λόγω της πανδη-

μίας του κορωνοϊού. «Εμείς εί-

χαμε προτείνει στην Κυβέρ-

νηση να στηρίξει τα κυπριακά 

νοικοκυριά με βάση τις δυνα-

τότητες που έχει το κάθε το 

νοικοκυριό δηλαδή εκεί όπου 

οι δυνατότητες είναι περιορι-

σμένες να τα στηρίξει με με-

γαλύτερα ποσά εκεί που οι δυ-

νατότητες είναι μεγαλύτερες 

να τα στηρίξει με μικρότερα 

ποσά έτσι ώστε να πάνε δια-

κοπές τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο», ανέφερε. Ταυτό-

χρονα, είπε, είχαμε καλέσει τα 

ξενοδοχεία να δώσουν ελκυ-

στικές τιμές. 

«Δυστυχώς διαπιστώνουμε 

ότι δεν έχει γίνει τίποτε από 

όλα αυτά. Δεν έχει στηριχθεί 

από την Κυβέρνηση ο κοινω-

νικός τουρισμός, τα ξενοδο-

χεία δεν έχουν δώσει ελκυστι-

κές τιμές με αποτέλεσμα ο 

Ιούλιος να έχει φύγει και να 

μην έχει προωθηθεί αυτό το 

μέτρο και φαίνεται ότι θα φύγει 

και ο Αύγουστος με τα ίδια πε-

νιχρά αποτελέσματα». Ο κ. 

Κυπριανού είπε εξάλλου πως 

υπάρχει διάσταση μεταξύ των 

στοιχείων τα οποία δίνει το 

Υπουργείο Μεταφορών και 

αυτών που δίνει το Υπ. Υγείας 

αναφορικά με τις αφίξεις πτή-

σεων ή σκαφών στην Κύπρο.
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Σήμα κινδύνου για τη μεταδοτικότητα του ιού
Την έντονη ανησυχία της Επιτροπής Εμπει-

ρογνωμόνων για την αύξηση των κρουσμά-
των, τα οποία ανήλθαν σε 121 το τελευταίο ει-
κοσιτετράωρο, και των αυξανόμενων εστιών 
μετάδοσης του ιού μετέφερε ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό κα-
θηγητής Σωτήρης Τσιόδρας στη χθεσινή έκτα-
κτη συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας, 
κατά την επανεμφάνισή του μαζί με τον υφυ-
πουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά. 
Ο εκπρόσωπος της αρμόδιας επιτροπής του 
υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό δεν 
έκρυψε τον προβληματισμό του για την άνοδο 
των κρουσμάτων, καθώς και την ανησυχία 
του πως η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει με 
αποτέλεσμα να πιεστεί ασφυκτικά το σύστημα 
υγείας. 

Ουσιαστικά, ο Δ. Τσιόδρας έστειλε ένα ηχηρό 
μήνυμα για ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα 
πανδημίας, σε περίπτωση που συνεχιστεί με 

ανάλογο τρόπο η εξάπλωση του ιού. «Κάθε 
κρούσμα δίνει κατά μέσο όρο άλλο ένα. Αν 
συνεχίσουμε έτσι, θα οδηγούμαστε σε αυξα-

νόμενο αριθμό κρουσμάτων» σημείωσε χα-
ρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον Σ. Τσιόδρα η 
αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων απο-
δίδεται στον αυξημένο εργαστηριακό έλεγχο 
και στη διενέργεια πιο στοχευμένων ελέγχων 
που αφορούν συρροές ασθενών, στην αύ-

ξηση της κινητικότητας του πληθυσμού μετά 
την άρση του απαγορευτικού, όπως γίνεται 
και σε άλλες χώρες του κόσμου, και στην αυ-
ξημένη μεταδοτικότητα του ιού σε συνθήκες 
συγχρωτισμού όπου δεν τηρούνται τα προ-
στατευτικά μέτρα. Χαρακτηριστικά παραδεί-
γματα εστιών, όπως ανέφερε, αποτελούν η 
κρεατοβιομηχανία στην Καβάλα, με 35 έως 
τώρα καταγεγραμμένα κρούσματα, το εστια-
τόριο - μπαρ στον Βόλο με 7 έως τώρα κατα-
γεγραμμένα κρούσματα και οι κοινωνικές εκ-
δηλώσεις όπως οι γάμοι, με 45 έως τώρα 
καταγεγραμμένα κρούσματα σε ένα γλέντι γά-
μου στη Θεσσαλονίκη και ακόμη 22 κρού-
σματα σε γάμο στην Αλεξανδρούπολη. 

Άλλο εύρημα, ανέφερε, που παρατηρείται 
τους τελευταίους δύο μήνες είναι η ξεκάθαρη 
μετατόπιση των θετικών κρουσμάτων σε νεα-
ρότερες ηλικίες, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί 
από την αύξηση των ελέγχων.

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Τη σφοδρή αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
προκάλεσε το σχέδιο Πισσαρίδη για την οικονομία, το 
οποίο δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα. Η βάση της κρι-
τικής εδράζεται στο ότι η συγκεκριμένη πρόταση «ξαναζε-
σταίνει» αποτυχημένες και νεοφιλελεύθερες συνταγές του 
ΔΝΤ κάνοντας επίθεση στην εργασία, αλλά και στο ασφα-
λιστικό σύστημα. 

Την ίδια ώρα προτείνει ουσιαστικά αύξηση της φορολο-
γίας για τους πολλούς, ενώ υπάρχει παντελής έλλειψη 
πρότασης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, οι οποίες δοκιμάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και 
μάλιστα σε μια περίοδο που μεγάλο μέρος τέτοιων επιχει-
ρήσεων έχει αφεθεί στο έλεος της κρίσης, χωρίς πλαίσιο 
ενίσχυσης της ρευστότητας. 

Ουσιαστικά το συγκεκριμένο θα αποτελέσει τη βάση για 
τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης. Βασικό 
επίδικο της έκθεσης αυτής είναι η ιδιωτικοποίηση του ασφα-
λιστικού (δεύτερος πυλώνας), κάτι το οποίο εμπεριεχόταν 
και στο προεκλογικό πρόγραμμα της Ν.Δ., δημιουργώντας 
έντονη ανησυχία σε χιλιάδες εργαζομένους. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση αναφέρεται πως, 
δεδομένης της υφιστάμενης δομής του ασφαλιστικού συ-
στήματος, ο βέλτιστος τρόπος συμπλήρωσης του κεφα-
λαιοποιητικού χαρακτήρα είναι ο μετασχηματισμός της επι-
κουρικής σύνταξης (σήμερα νοητής κεφαλαιοποίησης) σε 
νέα επικουρική, που θα λειτουργεί κεφαλαιοποιητικά. 

Μάλιστα, ο μετασχηματισμός της επικουρικής θα αφορά 
όλους τους νέους εργαζομένους και εθελοντικά όσους πα-
λαιότερους ασφαλισμένους το επιλέξουν. Η Επιτροπή Πισ-
σαρίδη προβλέπει ότι μέρος των χρημάτων από τα 32 
δισ. του ευρωπαϊκού ταμείου ανάκαμψης, μαζί με τα απο-
θεματικά της κοινωνικής ασφάλισης, θα καλύψουν το ση-
μαντικό κόστος μετάβασης της επικουρικής (κοινωνικής) 
ασφάλισης στην κεφαλαιοποίηση. 

Με τους πλέον ήπιους υπολογισμούς παραγόντων της 
κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται ότι στις ασφαλιστικές εται-
ρείες θα κατευθυνθούν (τα επόμενα 40 χρόνια) από ει-
σφορές και επενδύσεις κεφάλαια πάνω από 99 δισ. ευρώ 

(!), όπως αναφέρεται στην έκθεση. 
Επίσης ο κάθε ασφαλισμένος θα διατηρεί τον δικό του 

ατομικό λογαριασμό με εισφορές εργαζόμενου - εργοδότη, 
όπου τα χρήματά του θα είναι διασφαλισμένα και θα προ-
σαυξάνονται ανάλογα με το επενδυτικό προϊόν που ο ίδιος 
θα έχει επιλέξει βάσει των ατομικών του αναγκών. Στο 
πλαίσιο αυτό ο κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει 
επενδυτική στρατηγική «τζογάροντας» επί της ουσίας τα 
χρήματά της μελλοντικής σύνταξής του.  

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα έχουμε Μνημόνιο, 
αλλά θα είναι σαν να έχουμε  

Ως «συνταγή από τα παλιά, για το πώς θα καταπατη-
θούν εργασιακά δικαιώματα, πώς θα επιβαρυνθούν οι 

πολλοί και πώς θα γίνουν φοροελαφρύνσεις για τους λί-
γους» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το «πολυδιαφημισμένο σχέ-
διο Πισσαρίδη». 

Η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει ότι το σχέδιο «πα-
ρουσιάστηκε μισό, σε μία πρωτοφανή ένδειξη προχειρό-
τητας, με κεφάλαια να απουσιάζουν αλλά να προαναγ-
γέλλονται σε τίτλους. Περιλαμβάνει διευκόλυνση των 
απολύσεων, μείωση της αμοιβής των υπερωριών, μείωση 
των παροχών για τους ανέργους, ιδιωτικοποίηση της επι-
κουρικής ασφάλισης, μείωση του αναδιανεμητικού χαρα-
κτήρα της ασφάλισης, ενώ στο φορολογικό σκέλος δεν 
περιλαμβάνει μειώσεις φόρων αλλά αναδιανομή υπέρ των 

υψηλών και πολύ υψηλών εισοδημάτων με ταυτόχρονη 
επιβάρυνση των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων». 

Επιπλέον αναφέρει πως «δεν παραλείπει να δικαιολο-
γήσει πλήρως τις τράπεζες για τον αποκλεισμό μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, ενώ επαναφέρει σκόπιμα και 
ξεδιάντροπα τον όρο 'ζόμπι'».  

Καταρρίπτεται ξανά το αφήγημα της Ν.Δ.  
Παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «αν εφαρμοστεί 

το σχέδιο Πισσαρίδη, δεν θα έχουμε Μνημόνιο, αλλά θα 
είναι σαν να έχουμε. Τη στιγμή που αλλάζει ο κόσμος 
γύρω μας, δεν μπορούμε να συζητάμε για αποτυχημένα 
μοντέλα του παρελθόντος» επισημαίνει και σημειώνει ότι 
«η χώρα έχει ανάγκη από ένα αναπτυξιακό σχέδιο που 
δεν θα βλέπει την εργασία ως βάρος, αλλά ως κεντρικό 
μοχλό ανάπτυξης», «που θα αντιμετωπίζει τις ανισότητες 
εισοδήματος και πλούτου» «για τις πραγματικές ανάγκες 
των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται, επιχειρούν στη 
χώρα». 

Τέλος, σχολιάζει πως «ένα από τα λίγα θετικά του κειμέ-
νου είναι πως ακόμα μία φορά υπάρχει έμμεση παραδοχή 
ότι όλο το αφήγημα της Ν.Δ. για την ‘καταστροφή’ που 
επέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρίπτεται πανηγυρικά», καθώς 
«μια ματιά στα διαγράμματα που συνοδεύουν το κείμενο, 
για παράδειγμα αναφορικά με την απασχόληση, τις επεν-
δύσεις, την εξωστρέφεια της οικονομίας, θα πείσει και τους 
πιο δύσπιστους».  

Ευ. Τσακαλώτος: Περισσότεροι φόροι 
για τους πολλούς, φοροελαφρύνσεις για τους λίγους  

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως 
το εν λόγω σχέδιο έχει στόχο να προετοιμάσει τον κόσμο 
για σκληρά μέτρα σε εργασιακά, ασφαλιστικό, αλλά και 
στον τομέα της φορολογίας. 

Τόνισε επίσης πως η επιτροπή προτείνει ταξικές αλλα-
γές, με περισσότερους φόρους για τους πολλούς, φοροε-
λαφρύνσεις για τους λίγους, ενώ δεν προβλέπεται καμία 
ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

«Επίθεση στους εργαζομένους απεργάζεται η κυβέρνηση της ΝΔ

Χωρίς το παραμικρό ίχνος 
αυτοκριτικής για τις συνεχείς 
παλινωδίες τις κυβέρνησης 
στο μέτωπο αντιμετώπισης 
της πανδημίας του κορωνοϊού 
εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ο οποίος προσπά-
θησε να συγκαλύψει τις κυ-
βερνητικές ευθύνες. Μάλιστα 
ο πρωθυπουργός δε δίστασε 
να ρίξει την ευθύνη στους πο-
λίτες, εγκαλώντας τους για 
«χαλάρωση». Ειδικότερα, ο 
Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η 
αύξηση κρουσμάτων «οφεί-
λεται κυρίως στη χαλάρωση 
που σημειώθηκε απέναντι 
στα μέτρα συμμόρφωσης».

Αντιπροσωπεία από την 
Ελλάδα φτάνει τις επόμενες 
βδομάδες στην Άγκυρα για 
έναρξη διαπραγματεύσεων 
με την Τουρκία, σύμφωνα με 
την τουρκική εφημερίδα 
Τουρκίγε η οποία υποστηρί-
ζει πως έπειτα από αίτημα 
της Ελλάδας, το πιο σημα-
ντικό θέμα της συνάντησης 
θα είναι η συνθήκη της Λω-
ζάνης. Θα συζητηθούν επί-
σης τα θέματα της υφαλο-
κρηπίδας, του εναέριου 
χώρου, της έντασης στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 
Ωστόσο τίποτα σχετικά με το 
περιεχόμενο των διαπρα-
γματεύσεων δεν θα ανακοι-
νωνθεί. Με πρωτοσέλιδο της 
η τουρκική εφημερίδα Τουρ-
κίγε με τίτλο “Ατζέντα έκ-
πληξη με Αθήνα: Ας συζητή-
σουμε τη Λωζάνη”, γράφει 
ότι «η Ελλάδα μόλις κατά-
λαβε ότι δεν θα πετύχει τί-
ποτα με την επιθετική της 
στάση ανταποκρίθηκε στις 
εκκλήσεις της Άγκυρας για 
διάλογο».

Αντιπροσωπεία 
από Ελλάδα 

τις επόμενες μέρες 
στην Άγκυρα για 

έναρξη διαλόγου;

Τη σύνθεση του νέου κυβερ-
νητικού σχήματος στην Ελ-
λάδα ανακοίνωσε ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος Στέλιος 
Πέτσας. Ο Πρωθυπουργός 
αποφάσισε: Την αναβάθμιση 
του Υφ. Οικονομικών Θ. Σκυ-
λακάκη, σε Αν. Υπουργό Οι-
κονομικών. Επίσης την ανα-
βάθμιση του Υφ. Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Νίκου Παπα-
θανάση, σε Αναπληρωτή Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 
Ακόμη, την τοποθέτηση του 
Παναγιώτη Τσακλόγου στη 
θέση του Υφ. Εργασίας και 
Κοιν. Υποθέσεων, αρμόδιου 
για τα θέματα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Και, την τοποθέ-
τηση της Ζωής Ράπτη, βου-
λευτή Β1 Βόρειου Τομέα Αθη-
νών, σε θέση Υφυπ. Υγείας.

Nέο κυβερνητικό 
σχήμα ανακοινώθηκε 

στην Ελλάδα 
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Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν βιολογικές 
'υπογραφές' για τις χειρότερες περιπτώσεις Covid-19 

Σταδιακά οι επιστήμονες ρίχνουν περισσότερο φως σε ένα 
από τα πολυπλοκότερα μυστήρια της πανδημίας του κορωνοϊού: 
Γιατί μερικοί άνθρωποι αρρωσταίνουν πολύ σοβαρά από Covid-
19, ενώ άλλοι αναρρώνουν γρήγορα. Νέες μελέτες επιβεβαι-
ώνουν ότι σε ορισμένους ασθενείς το ανοσοποιητικό σύστημά 
τους παύει να λειτουργεί συντονισμένα και γίνεται άνω-κάτω, με 
συνέπεια την εκδήλωση βαριάς νόσου. "Βλέπουμε μερικά τρελά 
πράγματα να συμβαίνουν σε διάφορα στάδια της λοίμωξης", δή-
λωσε στους "Τάιμς της Νέας Υόρκης" η επικεφαλής μίας από τις 
νέες έρευνες, η ιαπωνικής καταγωγής καθηγήτρια Ανοσοβιολο-
γίας Ακίκο Ιβασάκι της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γιέηλ. 
Αντί το σώμα μερικών άτυχων ασθενών να επιστρατεύσει κατά 
του κορωνοϊού SARS-CoV-2 τα αναγκαία κύτταρα και μόρια του 
ανοσοποιητικού συστήματος για να πολεμήσει τον "εισβολέα", 
εξαπολύει ασυντόνιστα ένα υπερβολικό "μπαράζ όπλων", που 
έχουν ως συνέπεια να κάνουν μεγάλη ζημιά σε πολλούς υγιείς 
ιστούς. 

Οι επιστήμονες, οι οποίοι μελετούν αυτές τις ασυνήθιστες και 
αυτοκαταστροφικές ανοσολογικές αντιδράσεις, έχουν σιγά-σιγά 
εντοπίσει βιολογικές "υπογραφές", που τους επιτρέπουν να δια-
κρίνουν τους ασθενείς που έχουν μπει σε δρόμο ανάκαμψης 
από εκείνους που οδεύουν προς επικίνδυνη επιδείνωση. Αυτό 
αναμένεται να βοηθήσει στην έγκαιρη προσαρμογή των θερα-
πειών ανάλογα με την αντίδραση κάθε ασθενούς, με στόχο τον 
μετριασμό των συμπτωμάτων τους ή ίσως και την καταστροφή 
του κορωνοϊού, προτού αυτός προλάβει να προκαλέσει την επι-
ζήμια ανοσολογική αντίδραση. 

 "Πολλά στοιχεία μάς δείχνουν ότι είναι ανάγκη να δράσουμε 
αρκετά πρώιμα για να αλλάξουμε την τροχιά της νόσου", ανέφερε 
ο ανοσολόγος Τζον Γουέρι του Πανεπιστημίου της Πενσιλβανία, 
επικεφαλής μίας άλλης πρόσφατης μελέτης σχετικά με τις χαρα-
κτηριστικές ανοσολογικές "υπογραφές" του ιού. 

 Στις πιο οικείες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, 
π.χ. από τον ιό της γρίπης, το σώμα ενορχηστρώνει την άμυνά 
του σε δύο φάσεις: Πρώτα έρχεται το "ιππικό" ορισμένων μορίων 
άμεσης δράσης που συρρέουν στην περιοχή της μόλυνσης και 
προσπαθούν να περιορίσουν τον εισβολέα, κερδίζοντας πολύτιμο 
χρόνο έως ότου έλθουν οι πιο εξειδικευμένες και πιο βραδυκίνη-
τες ενισχύσεις.  

Σε μεγάλο βαθμό, την πρώτη ανοσολογική αντίδραση, που 

πυροδοτεί φλεγμονή, κατευθύνουν οι κυτταροκίνες, σηματοδοτικά 

μόρια που -σαν μικροσκοπικοί συναγερμοί- μπορούν στη συνέ-

χεια να κινητοποιήσουν άλλα αποτελεσματικότερα "όπλα" του 

σώματος (αντισώματα και Τ-λεμφοκύτταρα). 

 Δυστυχώς, όπως επιβεβαιώνεται από διάφορες μελέτες, αυτή 

η συντονισμένη ανοσολογική αντίδραση καταρρέει σε ασθενείς 

με σοβαρή Covid-19. Το αποτέλεσμα είναι οι κυτταροκίνες, αντί 

να χτυπάνε απλώς το "καμπανάκι", συνεχίζουν να σημαίνουν 

συναγερμό χωρίς σταματημό, ακόμη και αφότου οι ενισχύσεις 

(τα αντισώματα και Τ-λεμφοκύτταρα) έχουν καταφθάσει στο πεδίο 

της λοίμωξης, με συνέπεια η αναπόφευκτη φλογίτσα της φλε-

γμονής να εξελίσσεται σε μεγάλη πυρκαγιά. 

"Είναι φυσιολογικό να αναπτύσσεται φλεγμονή στη διάρκεια 

μίας λοίμωξης από ιό. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η φλεγμονή 

επιτείνεται", σημείωσε η ανοσολόγος Κάθριν Μπλις του Πανεπι-

στημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνια. Σε μερικούς ασθενείς, μάλι-

στα, αυτή η κατάσταση συνεχίζεται για απρόσμενα μεγάλο χρο-

νικό διάστημα, γι` αυτό ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν ότι, παρόλο 

που έχει περάσει αρκετός καιρός από την αρχή της λοίμωξής 

τους, δεν λένε να γίνουν καλά. 

Για "αίνιγμα" έκανε λόγο ο ανοσολόγος Ιβερι Ογκαστ του Πα-

νεπιστημίου Κορνέλ, καθώς, όπως είπε, "ενώ εκδηλώνεται αυτή 

η μανιασμένη ανοσολογική αντίδραση, παρόλα αυτά ο ιός συνε-

χίζει να αναπαράγεται".

ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΣΧΑ

Η Ρωσία διαβεβαίωσε ότι θα είναι σύντομα σε 
θέση να παράγει τον μήνα εκατοντάδες χιλιάδες δό-
σεις εμβολίου κατά του νέου κορωνοϊού και "μερικά 
εκατομμύρια" από τις αρχές του επόμενου έτους. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου της χώρας 
Ντενίς Μαντούροφ, τρεις εταιρείες βιοϊατρικής θα 
μπορούν να παράγουν από τον Σεπτέμβριο σε βιο-
μηχανική κλίμακα ένα εμβόλιο που θα αναπτύξει το 
ερευνητικό εργαστήριο επιδημιολογίας και μικροβιο-
λογίας Nikolai Gamaleia. "Σύμφωνα με τις πρώτες 
εκτιμήσεις (...) θα μπορούμε να παράσχουμε από 
αυτόν τον χρόνο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις 
εμβολίου τον μήνα, κατόπιν έως και μερικά εκατομ-
μύρια από τις αρχές του επόμενου έτους", εξήγησε 
ο Ρώσος υπουργός σε δηλώσεις του στο κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων TASS. 

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ρωσικού 
Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, που εμπλέκεται στη 
διαδικασία ανάπτυξης, είπε σήμερα ότι η επίσημη 
έγκριση του εμβολίου αναμένεται να γίνει σε "δέκα 
ημέρες". "Θα είμαστε μπροστά όχι μονάχα από τις 
ΗΠΑ, αλλά επίσης από άλλες χώρες. Θα πρόκειται 
για το πρώτο εγκεκριμένο εμβόλιο κατά του κορω-
νοϊού", υπογράμμισε ο Κιρίλ Ντμίτριεφ σε δηλώσεις 

του σε ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο. 
Η Ρωσία εργάζεται εδώ και μήνες, όπως και πολ-

λές άλλες χώρες παγκοσμίως, σε διάφορα σχέδια 
εμβολίων εναντίον της Covid-19. Το συγκεκριμένο 
από το κέντρο Gamaleia εκπονείται σε συνεργασία 
με το υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο γνωστοποί-
ησε σήμερα, σε ένα δελτίο Τύπου, ότι οι κλινικές δο-
κιμές σε στρατιωτικούς "έδειξαν ξεκάθαρα μια εμ-
φανή ανοσοποιητική ανταπόκριση" μπροστά στον 
νέο κορωνοϊό, "χωρίς παρενέργειες ή ανωμαλίες". 

Ερευνητές, εντούτοις, εκφράζουν ανησυχία μπρο-
στά στην ταχεία ανάπτυξη των ρωσικών εμβολίων, 
εκτιμώντας πως ορισμένα στάδια ενδέχεται να πα-
ραλειφθούν προκειμένου να επιταχυνθούν οι εργα-
σίες υπό την πίεση των αρχών. 

Ο Βιτάλι Ζβερέφ, καθηγητής και επικεφαλής του 
εργαστηρίου του ερευνητικού ινστιτούτου Metch-
nikov, επισήμανε σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρα-
κτορείο ότι είναι πάρα πολύ νωρίς να εγκριθεί ένα 
εμβόλιο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς για 
να επιβεβαιωθεί η ασφάλειά του. "Είναι αδύνατο να 
επιβεβαιωθεί η ασφάλεια ενός εμβολίου σε ένα χρο-
νικό διάστημα όπως αυτό που μας χωρίζει από την 
έναρξη της πανδημίας".

Η Ρωσία υπόσχεται εκατοντάδες 
χιλιάδες δόσεις του εμβολίου

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ!

Ο περιφερειακός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης 
Σάιρους Βανς διενεργεί έρευνα σε  βάρος του Ρε-
πουμπλικάνου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
και της εταιρείας του  για ασφαλιστική και τραπεζική 
απάτη, αποκαλύφθηκε χθες Δευτέρα.  

Πρόκειται για  έρευνα με ευρύτερη στόχευση απ` 
ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα, στο πλαίσιο μιας  μά-
χης που αρχικά φαινόταν να επικεντρώνεται στη δη-
μοσιοποίηση των φορολογικών  στοιχείων του ενοί-
κου του Λευκού Οίκου.  

Η φύση της έρευνας του Βανς έγινε πιο σαφής σε 
δικόγραφο που υπέβαλε σε  δικαστήριο. Σε αυτό, ο 
εισαγγελέας επιχειρηματολογεί ότι η εταιρεία λογι-
στικής  του Τραμπ πρέπει να αναγκαστεί να παρα-
δώσει στις υπηρεσίες του τις φορολογικές  δηλώσεις 
του μεγιστάνα.   

Η εισαγγελική παραγγελία εγγράφεται στο πλαίσιο 
έρευνας πως μέχρι τώρα θεωρείτο  πως επικεντρω-
νόταν στην καταβολή χρηματικών ποσών για να εξα-
γοραστεί η σιωπή  δύο γυναικών που έχουν υπο-
στηρίξει πως στο παρελθόν διατηρούσαν σχέσεις 
με τον  μεγιστάνα των ακινήτων.  

Το δικόγραφο του Βανς αποτελεί αντίδραση στην  
προσπάθεια των δικηγόρων του ενοίκου του Λευκού 

Οίκου να εμποδίσουν κλήτευση  του Βανς, την οποία 
χαρακτήρισαν "υπερβολικά ευρεία" και εμφορούμενη 
από  "κακοπιστία". Ο εισαγγελέας Βανς αντέτεινε 
πως οι συνήγοροι του Τραμπ βασίζονται στη λαθε-
μένη  υπόθεση εργασίας πως η έρευνά του αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την καταβολή  χρημάτων στις 
γυναίκες. Δεν διευκρίνισε πάντως σε τι επικεντρώ-
νεται. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν "αδιάψευστα" 
δημοσιεύματα που υποδεικνύουν "πιθανόν  εκτενή 
και παρατεταμένη εγκληματική συμπεριφορά από 
πλευράς του Trump  Organization", πράγμα που δί-
νει νομική βάση στο αίτημά του.   

Στις αρχές του Ιουλίου, το Ανώτατο Δικαστήριο 
των ΗΠΑ απέρριψε τον ισχυρισμό  του Τραμπ ότι 
χαίρει ασυλίας ως εκ του αξιώματός του σε ό,τι 
αφορά έρευνες  ποινικής φύσεως, δυνητικά ανοίγο-
ντας τον δρόμο ώστε ο εισαγγελέας Βανς να  απο-
κτήσει πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία του με-
γιστάνα. Ωστόσο, η απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου δεν συμπεριλάμβανε την εντολή να  πα-
ραδοθούν οι φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ στον 
εισαγγελέα, υποδεικνύοντας  πως ο Πρόεδρος έχει 
τη δυνατότητα να προσπαθήσει να αποκρούσει τις 
εισαγγελικές  αξιώσεις σε κατώτερα δικαστήρια. 

Έρευνα για απάτη σε βάρος 
του Τραμπ και της εταιρείας του
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Η δοκιμασία, οι αντοχές μας και οι καλύτερες μέρες που έρχονται...
Αγαπητοί μου,  

Περνούμε δύσκολες μέρες και ο καθένας 

από εμάς κάνουμε ότι είναι δυνατό να επι-

κοινωνήσουμε μεταξύ μας για να μοιρα-

στούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 

σε τούτες τις «εσώκλειστες» μέρες.  

Τούτες τις μέρες που η ζωή μας έχει τόσο 

πολύ αλλάξει, έχουμε την ευκαιρία να ερευνήσουμε λίγο τον 

εαυτό μας και να κάνουμε κάποια ταξίδια μες το νου και να προ-

βληματιστούμε. 

Τα αναμενόμενα του νου γράφουν τη δίκη τους ιστορία. Στη 

μεγάλη λεωφόρο οι διαβάτες διανύουν ανενόχλητοι ο καθένας 

το δικό του ταξίδι.  

Ανεμπόδιστα οι ληστές αρπάζουν τις πραμάτειες των καλοκά-

γαθων πολιτών. Οι ληστές βασιλεύουν. Κάνουν ό,τι δεν είναι πι-

στευτό και κτίζουνε παλάτια στην ανεξέλεγκτη πορεία τους.  

Κι οι καλοκάγαθοι πολίτες κάνουν προσευχές και αναμένουν 

το μεγάλο θαύμα.  

Και ο Θεός που μας έπλασε όλους δοκιμάζει αντοχές. 

Ξεσπάει και επαναστατεί. Απαντά στις προσευχές των καλο-

καγάθων πολιτών και κάνει το βήμα προς αφύπνιση των πιστών 

και των άπιστων. Και φτάνει η αξίωση. Όλα είναι ίδια τώρα. Και 

για τους μέν και για τους δέ. 

Εσώκλειστες σκέψεις με τον κάθε ένα από εμάς να αναλογίζε-

ται και να ελπίζει. 

Άδειασε η λεωφόρος. Οι διαβάτες καθηλώθηκαν. Μείναμε όλοι 

στάσιμοι και εμείς και οι άλλοι. Οι πιστοί, οι άπιστοι, οι ληστές, 

και οι καλοκάγαθοι πολίτες. Με τις σκέψεις τις «εσώκλειστες» να 

βασιλεύουν στην καθημερινότητα μας. Αναμένοντας τον πλαστή 

μας να φέρει τη Μεγάλη Ανάσταση! Το μόνο που απομένει είναι 

να κάνουμε ακόμα μια προσευχή.  

«Κύριε των Δυνάμεων ελέησον και σώσον ημάς, Αμήν». 
Περνούμε δύσκολες μέρες και νιώθουμε όλα να αλλάζουν 

γύρω μας. Ακόμα και ο χαρακτήρας μας και ο εσωτερικός και 

ψυχικός μας κόσμος. 

Όλα είχαν ξεφύγει. Η ανθρωπότητα δεν είχε το Θεό της. Και 

ξαφνικά έπεσε ο κεραυνός. Τίποτα δεν σταματούσε τη φυσική 

πραγματικότητα. Ο Θεός όπου και να είναι, όποιαδήποτε μορφή 

και αν έχει, έκανε το θαύμα του. Αυτός που μας έπλασε, αυτός 

που έπλασε τη φύση, αυτός που κανείς δεν στέκεται μπροστά 

του, έκανε και πάλι το θαύμα του. Θέλησε να μας σώσει από 

την καταστροφική μας κατάντια. Μας ξύπνησε από το βαθύ ύπνο 

για να μας σώσει από τη θανατική ποινή. Μας έσπρωξε στην 

άκρη του γκρεμού και μας αφύπνισε.  

Εμείς πήραμε την ευκαιρία και αναλογιστήκαμε. Κανείς από 

εμάς δεν αντιστάθηκε στη δύναμη της φύσης. Αποκοιμηθήκαμε 

και βυθιστήκαμε βαθιά στα όνειρά μας. 

Κάναμε ταξίδια που δεν μας σταμάτησε κανείς. Συναντήσαμε 

τους καλούς και τους κακούς. Ξαφνιαστήκαμε που και σε τούτα 

τα ταξίδια όλα μοιάζανε. Ονειρευτήκαμε και είδαμε και πάλι ότι 

τα όνειρα τρομάζουν. Τρομάξαμε, σκύψαμε το κεφάλι και  κάναμε 

την προσευχή μας ξανά και ξανά. 

Αποσυρθήκαμε σε μια γωνιά. Τα ραδιόφωνα κλειστά, τα φώτα 

κλειστά, οι τηλεοράσεις κλειστές και με κλειστά τα μάτια μπήκαμε 

και πάλι στον εσωτερικό μας κόσμο και κάναμε και πάλι διάλογο 

με τον εαυτό μας.  

Από που έρχομαι; Ποιός είμαι, τι κάνω και τι θέλω; Πολλές οι 

ερωτήσεις και δύσκολες οι απαντήσεις...  

Θα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά τους, θα πρέπει 

να τα αναλύσουμε για να βρούμε αυτές τις απαντήσεις. Περνούμε 

δύσκολες μέρες. Μέρες βασανιστικές, που μας τρομάζουν.  

Το μόνο που απομένει λοιπόν είναι να κάνουμε ακόμα μια 

προσευχή ελπίζοντας ότι ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει και 

πάλι το θαύμα του. Θα σώσει και πάλι τα παιδιά του από τις 

αμαρτίες τους. 

Σώσε μας Θεέ μου από τις αμαρτίες μας και φέρε τη γαλήνη 

και την ομαλότητα.   

Ελέησον μας Κύριε! Ελέησον την ανθρωπότητα σου! 
Τώρα που οι νύχτες έχουν μεγαλώσει 
Τώρα που οι μέρες έχουνε ματώσει  
Κάνω ταξίδια μες το νου και σε γυρεύω  
Σ αναζητώ χαρά μου κι ονειρεύομαι. 
Έρχονται όλα τα παλιά του νου και με παιδεύουνε.  
Να το θυμάσαι πως τα όνειρα δεν σβήνουν.  
Τα σ´αγαπώ  σου τά έχω μαζεμένα. 
Κί όλα τα λάθη τα κρατάω πια για μένα 
Τώρα που οι μνήμες με παιδεύουν, 
Ένα συγγνώμη σου ζήτω καρδιά μου.  
Έχουμε χρόνο να απαλύνουμε τον πόνο. 
Τώρα που οι μνήμες στα παλιά με ταξιδεύουν, 
Θέλω να ξέρεις πως σε βρίσκω στα όνειρά μου. 
Και που σ´ αγάπησα ποτέ δεν μετανιώνω. 
Τώρα που οι νύχτες και οι μέρες δεν τελειώνουν,  
Όλα τα σ’ αγαπώ και πάλι με ζυγώνουν, 
Κάνε καρδιά μου υπομονή και θα ανταμώσουμε. 
Και τις παλιές καλές στιγμές θα ξανανιώσουμε,  
Μην απελπίζεσαι. Θα ξημερώσει και αυτή η νύχτα. 
Μην ζωρίζεσαι, θα σε προσμένω στα όνειρα μου.  
Τώρα που είμαστε κλεισμένοι μεσ´ το σπίτι, μου λείπεις 

σαν το φως του ήλιου στο φεγγίτη.  
Μένουμε σπίτι για να σε έχω και να με έχεις.  
Σε αφήνω τώρα... Καληνύχτα καρδιά μου, να προσέχεις.   

Με όλα τούτα μέσα στο νου να βασιλεύουν, σας αφήνω με την 

ευχή να έχουμε πάντα υπομονή, να έχουμε την υγεία μας, και 

να ελπίζουμε ότι τα καλύτερα θα έρθουν. 

Σας χαιρετώ, 

Βασίλης Παναγής 

του 
Βασίλη Παναγή
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 Τα σχέδια ανατροπής του Μακαρίου και ο Γιωρκάτζης
Συνέχεια από προηγούμενο 
(μέρος 10) 
 

«Μια ιδέα που δεν βρίσκει 
θέση να καθήσει είναι ικανή 

να κάνει επανάσταση».  
Πράγματι «μερικαί κεφαλαί της 

Λερναίας Ύδρας απεκόπησαν» 
όπως ανάφερε ο Μακάριος αλλά 
όπως θα δούμε στη συνέχεια 
«αναπτύχθηκαν άλλαι κεφαλαί» 

με τη νέα ονομασία ΕΟΚΑ Β΄. 
Η ηγεσία του «Εθνικού Μετώπου» αφού με δη-

μοκρατικά μέσα δεν μπορούσε ούτε να διεκδική-
σει την εξουσία αλλά ούτε και να υλοποιήσει τους 
στόχους της, ακολούθησε την οδό της βίαιης ανα-
τροπής του καθεστώτος πιστεύοντας ότι με τον 
τρόπο αυτό θα πραγματοποιούσε τον «προαιώνιο 
πόθο της Ένωσης». Ακολούθησε το ρητό που 
λέει : «Μια ιδέα που δεν βρίσκει θέση να καθήσει 
είναι ικανή να κάνει επανάσταση».  

Ο συνωμοτικός ρόλος  
ων Ελλήνων αξιωματικών  

Στα τέλη του 1969 μερικοί Ελλαδίτες αξιωματι-
κοί στην Κύπρο (όπως ο Δημήτρης Παπαποστό-
λου) που έχαιραν της απόλυτης εμπιστοσύνης 
του Μακαρίου, τον συμβούλευαν ότι κινδυνεύει 
από πραξικόπημα από τον Γιωρκάτζη. Του ειση-
γούνταν, αφού ένα μεγάλο μέρος της Αστυνομίας 
βρισκόταν ακόμα κάτω από την επιρροή του 
Γιωρκάτζη (πάρα την παραίτηση του από το 
υπουργικό αξίωμα), να γίνει μια νομική ρύθμιση 
έτσι που η Εθνική Φρουρά (που ήδη βρισκόταν 
υπό τον πλήρη έλεγχο τους) να μπορεί να επεμ-
βαίνει σε θέματα της εσωτερικής ασφάλειας. Ο 
Μακάριος έπεσε στην παγίδα των χουντικών 
αξιωματικών και ενέκρινε αυτή τη συνωμοτική 
τους πρόταση. Ο Νόμος για την Εθνική Φρουρά 
(Ειδικές Διατάξεις) ψηφίστηκε από τη Βουλή το 
Δεκέμβριο 1969. Ο Δ. Παπαποστόλου συνεργα-
ζόταν την ίδια ώρα και με το Γιωρκάτζη και τον 
Κώστα Ιωαννίδη, διευθυντή της εφημερίδας 

«Γνώμη» (γιο του Πολύκαρπου Ιωαννίδη) και επε-
ξεργάζονταν σχέδια για εκτέλεση του Μακαρίου.  

Η κλοπή πυρομαχικών 
από το μεταλλείο της Καλαβασού  

Το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου 1969 (παρα-
μονή της Πρωτοχρονιάς), μια ομάδα ένοπλων 
μασκοφόρων του «Εθνι-
κού Μετώπου» έκλεψαν 
μεγάλες ποσότητες από 
εκρηκτικές ύλες από τις 
αποθήκες του Μεταλλείου 
της Καλαβασού. Στις 2 Ια-
νουαρίου 1970 ο Μακά-
ριος βρισκόταν στην 
Αθήνα όπου συναντήθηκε 
με τον δικτάτορα Παπαδό-
πουλο και συζήτησε μαζί 
του για τη δράση των πα-
ράνομων οργανώσεων 
στην Κύπρο. Ο Μακάριος 
του είχε αναφέρει ότι γνώ-
ριζε τους ηγέτες αυτών των οργανώσεων και απέ-
κλειε το ενδεχόμενο να καθοδηγούνται από Ελ-
λαδίτες αξιωματικούς. Ο Παπαδόπουλος τον 
συμβούλευσε να χρησιμοποιήσει την Εθνική 
Φρουρά για την πάταξη της ανωμαλίας. Από την 
Αθήνα συνέχισε τις προγραμματισμένες του επι-
σκέψεις σε Αφρικανικές χώρες.  

Σχέδια για τη δολοφονία του Μακαρίου 
Ο Αδάμος Χαρίτωνος 

υποψήφιος εκτελεστής  
Στις 7 Ιανουαρίου 1970 ο Δημήτρης Παπαπο-

στόλου που βρισκόταν στην Αθήνα, συναντήθηκε 
στο σπίτι του με τον Κύπριο φοιτητή της Γεωπο-
νικής Σχολής Αδάμο Χαρίτωνος (φανατικό αντι-
Μακαριακό). Σύμφωνα με ισχυρισμούς του Χα-
ρίτωνος, ο Παπαποστόλου του πρότεινε το 
υπηρεσιακό του πιστόλι για να εκτελέσει το Μα-
κάριο στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις 16 Ια-
νουαρίου όταν επέστρεφε από την περιοδεία του 
σε Αφρικανικές χώρες (Βλ. Α. Χαρίτωνος: «Εξο-
μολόγηση», σελ. 27). 

Το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε και αποφασί-
στηκε η εκτέλεση να γίνει στο Ξενοδοχείο «Μ. 
Βρετανία» όταν ο Μακάριος θα συναντούσε αντι-
προσωπεία Κυπρίων φοιτητών.  

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του 
Στέλιου Χρηστίδη, στελέχους της ΕΦΕΚ (Εθνική 
Φοιτητική Ένωση Κυπρίων) αλλά και αυτό το 

σχέδιο εγκαταλείφθηκε 
γιατί δε θεωρήθηκε σω-
στό να γίνει η εκτέλεση 
στην Ελλάδα.  (Βλ. Σ. Πα-
παγεωργίου: «Μακάριος 
– Πορεία Διά Πυρός και 
Σιδήρου» σελ. 30.).   

Συνεργασία 
Παπαποστόλου – 

Γιωρκάτζη  
Με την επιστροφή του 

στην Κύπρο ο Δ. Παπα-
ποστόλου επικοινώνησε 
με το Γιωρκάτζη και σχε-

δίασαν  να αναλάβει τη δολοφονία του Μακαρίου 
στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας κάποιος στενός 
συνεργάτης του Γιωρκάτζη. Για το θέμα αυτό ο 
Γιωρκάτζης προσπάθησε να πείσει τον Αντωνάκη 
Σολομώντος υπαστυνόμο και  υπεύθυνο της ΚΥΠ 
Αμμοχώστου να οργανώσει μια ομάδα για τη δο-
λοφονική απόπειρα. (Βλ. «Ιστ. Εγκ. Κύπρου», 
τόμος 14ος , σελ. 5 - 6.). Ας σημειωθεί ότι ο Σο-
λομώντος πρωτοστάστησε δυο χρόνια πριν, το 
1968 στην επανεκλογή του Μακαρίου, αλλά η 
στενή σύνδεση του με το Γιωρκάτζη δεν του 
άφηνε περιθώρια άρνησης. Το σχέδιο αυτό ναυά-
γησε και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί τη 
μέρα του Μνημοσύνου του Αυξεντίου που θα γι-
νόταν στο Μοναστήρι του Μαχαιρά. Την εκτέλεση 
της δολοφονίας θα αναλάμβανε μια ομάδα υπό 
την ηγεσία του Αδάμου Χαρίτωνος και στην οποία  
συμμετείχαν δύο αστυνομικοί από την Αμμόχω-
στο, ο Αντωνάκης Γενακρίτης και ο Πολύκαρπος 
Πολυκάρπου και ο Γ. Ταλιαδώρος, υποβοηθού-
μενοι φυσικά από άλλους συνεργάτες τους.  

Το Μνημόσυνο του Αυξεντίου στο Μαχαιρά 
 
Στις 8 Μαρτίου 1970 ο Μακάριος ετοιμαζόταν 

να πετάξει με το Προεδρικό ελικόπτερο στο Μο-
ναστήρι του Μαχαιρά για να τελέσει το Μνημό-
συνο του Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Αυξεντίου ήταν 
ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ και είχε καεί ζωντανός 
στο κρησφύγετό του στα βουνά του Μαχαιρά από 
τα Βρετανικά στρατεύματα το Μάρτιο του 1957. 
Ο Μακάριος είχε ενημερωθεί από πριν να περιο-
ρίσει τις εμφανίσεις και τα καθήκοντα του σε δη-
μόσιους χώρους γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι 
η ζωή του διέτρεχε κίνδυνο από τους πράκτορες 
της Χούντας στην Κύπρο. Ο Μακάριος τότε δεν 
έδινε σημασία σε αυτές τις προειδοποιήσεις γιατί 
πίστευε και θεωρούσε την Ελλάδα σαν «Μητέρα» 
της Κύπρου και συνεπώς «καμιά μητέρα δε θα 
τολμούσε ποτέ να βλάψει το ίδιο το παιδί της!». 
Με τη μόνη μεγάλη διαφορά ότι στην εξουσία της 
«Μητέρας πατρίδας» δεν βρίσκονταν μια δημο-
κρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αλλά μια «φούχτα 
από αιμοσταγείς συνταγματάρχες» που ανέτρε-
ψαν τη δημοκρατία και καταπίεζαν και καταπα-
τούσαν τον ίδιο τον ελληνικό λαό.   

13 κυβερνήσεις... 
 

Ο Μακάριος πίστευε ότι μόνο κάποιοι ανόητοι 
και ανισόρροποι θα σκέφτονταν να αμαυρώσουν 
μια τέτοια ηρωική επέτειο, όπως ήταν η μέρα του 
μνημόσυνου του Αυξεντίου. Ο Μακάριος θεω-
ρούσε ότι για την Κύπρο όλες οι Ελληνικές Κυ-
βερνήσεις ήταν ίδιες και  πολλές φορές περηφα-
νευόταν ότι είχε επιβιώσει 13 ελληνικών 
κυβερνήσεων και πως καμία κυβέρνηση στην 
Αθήνα δεν θα επιχείρούσε ποτέ να τον ανατρέψει! 
Αρχικά είχε την εντύπωση (λαθεμένη φυσικά), ότι 
οι δικτάτορες στην Αθήνα δε θα διέφεραν, απλά 
γιατί  ήταν κι αυτοί Έλληνες! 

 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν 

τα βιβλία του Δρα Κύπρου Τοφαλλή 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο 

στο τηλέφωνο 020 8360 7968 
ή στο: tofallis@greekinstitute.co.uk

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 



 11      | Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

 
 Σαν Σήμερα

6 Αυγούστου 

1945 - Το αμερικανικό 

βομβαρδιστικό «Enola Gay» 

ρίχνει την πρώτη ατομική 

βόμβα στη Χιροσίμα, κατα-

στρέφοντας το μεγαλύτερο 

μέρος της πόλης και σκοτώ-

νοντας περίπου 70.000 

ανθρώπους, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις Αμερικανών. 

 
1976 - Το βράδυ της 6ης 

Αυγούστου 1976 το τουρ-

κικό ερευνητικό σκάφος 

«Χόρα» παραβιάζει για 

πρώτη φορά την ελληνική 

υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 

7ης Αυγούστου γίνεται η 

δεύτερη παραβίαση. Η κυ-

βέρνηση Καραμανλή κατα-

θέτει προσφυγή στο Συμ-

βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

και στο Διεθνές Δικαστήριο 

της Χάγης, ζητώντας την 

πολιτική καταδίκη της Τουρ-

κίας και τη λήψη ασφαλιστι-

κών μέτρων. Το «Χόρα» θα 

επιστρέψει στη Σμύρνη στις 

17 Αυγούστου. Οι προσφυ-

γές της ελληνικής κυβέρνη-

σης στους διεθνείς οργανι-

σμούς θα μείνουν χωρίς 

αποτέλεσμα. 

 
7 Αυγούστου 

1964- Η Τουρκία βομβαρδί-

ζει θέσεις των Ε/κ στην πε-

ριοχή της Τηλλυρίας, όπου 

ξεσπούν αιματηρές συ-

γκρούσεις, που θα κρατή-

σουν τέσσερις μέρες, σε 

απάντηση της προσπάθειας 

του στρατηγού Γρίβα να κα-

ταλάβει τους τ/κ θύλακες της 

Μανσούρας και των Κοκκί-

νων. Οι βομβαρδισμοί θα 

σταματήσουν δύο ημέρες 

μετά, έπειτα από απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ. 

 

8 Αυγούστου 
2004- Η ΔΟΕ απαγορεύει 

στη Σοφία Σακοράφα να 

αγωνιστεί στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες της Αθήνας με 

τη σημαία της Παλαιστίνης. 

Η 47χρονη ακοντίστρια, 

πρώην βουλευτίνα του ΠΑ-

ΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είχε 

υποβάλει αίτηση στο πλαί-

σιο συμπαράστασης προς 

τον δοκιμαζόμενο παλαιστι-

νιακό λαό. 

«Γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις... 
είμαι ο Μακάριος!»

Ένα μικρό αφιέρωμα 
Του Καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή 

 

Στις 3 Αυγούστου συμπληρώνονται 43 χρόνια από 

τότε που η Κύπρος έχασε τον μεγαλύτερο γιο της. 

Οι απόδημοι συμπατριώτες της Αγγλίας μαζί με ολό-

κληρο τον ελληνισμό αποτίουν φόρο τιμής τόσο στον 

Εθνάρχη Μακάριο όσο και στους ήρωες του λαού 

μας που όρθωσαν το ανάστημά τους υπερασπίζο-

ντας τη δημοκρατία, τη νομιμότητα και την ελευθερία. 

Και υπόσχονται να διατηρήσουν τις παρακαταθήκες 

του για ενότητα, ομόνοια και σύνεση για το μέλλον. 

Ας δούμε όμως κάτι από τη διαδρομή αυτού του 

ανθρώπου - θρύλου που ξεκίνησε από ένα ταπεινό 

βοσκόπουλο για να γίνει ίνδαλμα των λαών της γης 

που αγωνίζονταν για λευτεριά και δικαιοσύνη.  

O Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ γεννήθηκε στις 13 

Αυγούστου 1913 στο χωριό Άνω Παναγιά της Πά-

φου. Γονείς του ήταν ο Χριστόδουλος Μούσκος και 

η Ελένη Αθανασίου. Σε νεαρή ηλικία πήγε στη Μονή 

Κύκκου όπου και προσελήφθη ως δόκιμος. 

Στις 7 Αυγούστου 1938 χειροτονήθηκε Διάκονος 

και μετονομάστηκε από Μιχάλης σε Μακάριο. Τον 

ίδιο χρόνο, στάλθηκε ως υπότροφος της Μονής Κύκ-

κου στην Αθήνα για θεολογικές σπουδές στο Εθνικό 

Πανεπιστήμιο. Αφού απεφοίτησε το 1942 από τη 

Θεολογική Σχολή, ενεγράφη στη Νομική Σχολή όπου 

παρακολουθούσε μαθήματα μέχρι την απελευθέ-

ρωση της Ελλάδας από τη Γερμανική κατοχή οπότε 

και επέστρεψε στην Κύπρο για μικρό χρονικό διά-

στημα. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, χειροτονήθηκε 

σε Πρεσβύτερο και σε Αρχιμανδρίτη στις 13 Ιανουα-

ρίου 1946 στο ναό της Αγίας Ειρήνης, όπου υπηρέ-

τησε για πέντε χρόνια ως Διάκονος με το Μητροπο-

λίτη Αργυροκάστρου Παντελεήμονα και 

προϊστάμενος του ναού Αγίας Παρασκευής στον 

Πειραιά. 

Την ίδια χρονιά, του δόθηκε υποτροφία από το 

Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και πήγε στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για περαιτέρω θεολο-

γικές σπουδές. Παρακολούθησε για δυο χρόνια μα-

θήματα στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης με ειδί-

κευση στην Κοινωνιολογία της θρησκείας. 

Στις 8 Απριλίου 1948 εξελέγη  Μητροπολίτης Κι-

τίου και στις 13 Ιουνίου χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο. 

Η δράση του ως Μητροπολίτης Κιτίου ήταν εξαιρε-

τικά γόνιμη, αφού ανακαίνισε τη Μητρόπολη στη 

Λάρνακα, βελτίωσε την οικονομική κατάσταση του 

κλήρου, ίδρυσε Φιλόπτωχες Αδελφότητες και ανα-

πτέρωσε το ηθικό του καταπιεσμένου του λαού. 

Ως Πρόεδρος του Γραφείου Εθναρχίας, πήγε το 

1949 στην Ελλάδα όπου είχε συνομιλίες με τον τότε 

Βασιλιά, τον Πρωθυπουργό και άλλους επισήμους, 

για το Κυπριακό πρόβλημα. Μετά από εισήγησή 

του, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου ορ-

γάνωσε στις 15 Ιανουαρίου 1950 Παγκύπριο Δημο-

ψήφισμα κατά το οποίο 97% του Ελληνικού Κυπρια-

κού πληθυσμού ψήφισαν υπέρ της ένωσης της Κύ-

πρου με την Ελλάδα. 

Στις 20 Οκτωβρίου 1950 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος 

και Εθνάρχης, σε διαδοχή του Μακαρίου Β΄. Αμέσως 

μετά την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου, ίδρυσε την 

Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Αργότερα 

επισκέφτηκε και πάλι την Αθήνα, όπου προσπάθησε 

να πείσει την Ελληνική Κυβέρνηση να προσφύγει 

στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό 

ζήτημα. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, υπέβαλε δια-

μαρτυρία στην Επιτροπή μη αυτοκυβερνωμένων 

εδαφών των Ηνωμένων Εθνών για την παράλειψη 

της Μ. Βρετανίας να υποβάλει έκθεση για την πολι-

τική κατάσταση στην Κύπρο. 

Τον Οκτώβριο του 1952 πήγε στη Νέα Υόρκη, 

όπου συγκροτείτο η Έβδομη  Σύνοδος της Γενικής 

Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να προωθήσει το Κυ-

πριακό ζήτημα στο διεθνές πεδίο. Ερχόμενος πίσω 

στην Κύπρο απηύθυνε επιστολή στον βρετανό Κυ-

βερνήτη, ζητώντας του την προώθηση της εφαρμο-

γής του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Η απάντηση 

του Κυβερνήτη ήταν αρνητική και ο Αρχιεπίσκοπος 

επέκρινε την πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας στην 

Κύπρο. Τον Αύγουστο του 1953 απηύθυνε αίτηση 

προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για να περιλη-

φθεί στην ημερήσια διάταξη της Ογδόης Συνόδου 

της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού με θέμα 

εφαρμογής του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του Κυ-

πριακού λαού. 

Στις 9 Μαρτίου 1956 εξορίστηκε στις Σεϋχέλλες, 

αφού οι συνομιλίες που είχε με τον Κυβερνήτη για 

το μέλλον της Κύπρου δεν κατέληξαν σε συμφωνία. 

Αφού αφέθηκε ελεύθερος, μετά από ένα περίπου 

χρόνο, η Βρετανική Κυβέρνηση τον κάλεσε στο Λον-

δίνο, όπου και υπογράφηκε η Συμφωνία του Λονδί-

νου, που ήταν η συνέχεια της Συμφωνίας της Ζυρί-

χης. Με τις Συμφωνίες αυτές η Κύπρος θα 

ανακηρυσσόταν ανεξάρτητη Δημοκρατία. 

Στις 16 Αυγούστου του 1960 η Κύπρος ανακηρύ-

χθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία και ο Μακάριος ανέ-

λαβε καθήκοντα Προέδρου, αφού κέρδισε τις εκλο-

γές στις 13 Δεκεμβρίου 1959, με ποσοστό 66.29%.  

Το Φεβρουάριο του 1968 ο Μακάριος επανεκλέ-

γηκε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από 

την αυγή της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, ακροδεξιά 

στοιχεία, άρχισαν τον πόλεμο κατά του Μακαρίου, 

με διάφορες εμπρηστικές επιθέσεις.   

Συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου 1970 έγινε δολο-

φονική απόπειρα εναντίον του Μακαρίου. Ο Εθνάρ-

χης επέβαινε ελικοπτέρου, που θα τον μετέφερε 

στην ιερά Μονή Μαχαιρά για το μνημόσυνο του 

Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Μα-

κάριος δεν έπαθε τίποτε, αλλά τραυματίσθηκε ο χει-

ριστής του ελικοπτέρου, ο οποίος κατόρθωσε να το 

προσγειώσει σε ένα οικόπεδο κοντά στην Αρχιεπι-

σκοπή. 

Μεγάλη σημασία έδινε επίσης ο Μακάριος και στα 

θρησκευτικά του καθήκοντα ως προκαθήμενος της 

Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και ως ηγετική φυσιο-

γνωμία στο χώρο της Ορθοδοξίας. Έτσι, το Μάρτιο 

του 1971 μετέβη στην Κένυα, όπου κατέθεσε το θε-

μέλιο λίθο της Ιερατικής Σχολής, η οποία περατώ-

θηκε το 1974 με δαπάνες της Αρχιεπισκοπής. Κατά 

την επίσκεψη του στην Κένυα, προέβη σε ομαδικές 

βαπτίσεις πέντε χιλιάδων ιθαγενών περίπου. 

Το Φεβρουάριο του 1973 ο Μακάριος επανεξελέγη 

για τρίτη φορά Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας. Την 7ην Μαρτίου του ιδίου έτους οι τρεις Μη-

τροπολίτες της Κύπρου αποφάσισαν «την καθαί-

ρεση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ από του 

Επισκοπικού και κληρικού καθόλου αξιώματος και 

την επαναφορά τούτου εις την τάξη των λαϊκών.  Η 

πράξη αυτή των τριών Μητροπολιτών καταδικά-

σθηκε από το λαό και δεν αναγνωρίσθηκε από τους 

Αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών.  

Την 15ην Ιουλίου του 1974, το στρατιωτικό καθε-

στώς των Αθηνών μαζί με την ΕΟΚΑ Β διενήργησαν 

πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακαρίου. Ο 

Μακαριότατος, διασωθείς ως εκ θαύματος, κάλεσε 

τον λαό να αντισταθεί στην Χούντα των Αθηνών και 

στους άφρονες πραξικοπηματίες με εκείνη την ιστο-

ρική διακήρυξη  

«Ελληνικέ Κυπριακέ Λαέ, Γνώριμη είναι η φωνή 

που ακούς, είμαι ο Μακάριος!».  

Την επομένη, μέσω Μάλτας, αναχώρησε στη Βρε-

τανία και από εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείας Αμερι-

κής, όπου και μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου 

Ασφαλείας καταδικάζοντας το πραξικόπημα που 

έμελλε να φέρει τη μεγαλύτερη καταστροφή στην 

ιστορία της πατρίδας μας.  

Την 20ήν  Ιουλίου του ιδίου έτους, η Τουρκία  ει-

σέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 37% περίπου 

του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίωξε 

το 28% περίπου των Ελληνοκυπρίων από τις πα-

τρογονικές τους εστίες, σκότωσε αμάχους και προ-

κάλεσε τεράστιες καταστροφές. 

Ο Μακάριος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 

1977, λίγο πριν συμπληρώσει τα 64 του χρόνια, 

πληγωμένος από το πραξικόπημα και την τουρκική 

εισβολή, που έφεραν τόσα δεινά στο λαό του. Η 

καρδιά του δεν μπορούσε να αντέξει περισσότερο. 

Άφησε ορφανό το λαό του στις πιο δύσκολες στιγμές 

της πολυτάραχης ιστορίας του.  Ωστόσο, η ιστορία 

θα τον κατατάξει στα υψηλότερα σκαλοπάτια της 

αγάπης και της ευγνωμοσύνης του λαού του, που 

τόσο τον αγάπησε. Ο Μακάριος αποτελεί μια από 

τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες του 20ού αιώνα. Αι-

ωνία του η Μνήμη! 

Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μακάριο είναι 

όπως ο Κυπριακός λαός παραμείνει άρρηκτα ενω-

μένος,  στις  προσπάθειες του να λευτερωθεί κι επα-

νενωθεί η Κύπρος για το καλό και την ευτυχία και 

την ειρήνη του υπέροχου λαού μας.

Ο Εθνάρχης Μακάριος μαζί με ομογενείς του Λονδίνου.  
Άκρον αριστερά ο νεαρός τότε Ζαννέτος Τοφαλλής με τη σύζυγό του Βασούλλα Τοφαλλή
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Υλιστική διαλεκτική
Υλιστική διαλε-

κτική, επαγωγή και 
απαγωγή, το θέμα.  

Επαγωγή(λατι-
νικά inductio) ση-
μαίνει συλλογισμός 
που ξεκινά από το 
μερικό και καταλή-
γει στο γενικό, από 
τα περιστατικά στις 
γενικεύσεις. Απα-
γωγή (λατινικά de-

ductio) σημαίνει συλλογισμός που ξε-
κινά από το γενικό και καταλήγει στο 
μερικό από τις γενικές προτάσεις στα 
ειδικά συμπεράσματα. 

Οι εμπειριστές φιλόσοφοι, με κύριο 
εκφραστή τον διάσημο Άγγλο Φράν-
σις Βάκων (Francis Bacon 1561-
1626) που υπήρξε ο πρόγονος του 
αγγλικού υλισμού και της σύγχρονης 
πειραματικής επιστήμης, απέδιδαν 
στην επαγωγική μέθοδο, στην επα-
γωγή, μεγάλη, μεγαλύτερη σημασία, 
την τοποθετούσαν πάνω από την 
απαγωγική μέθοδο, πάνω από την 
απαγωγή. 

Αντίθετα,οι ορθολογιστές (rational-
ists) φιλόσοφοι - μέσα και ο Γάλλος 
Καρτέσιος (Rene De Kart 1596-1650) 
που είναι ο ιδρυτής της μαθηματικής 
θεωρίας της ανάλυσης,ο επιφανής 
Ολλανδός υλιστής Βαρούχ Σπινόζα 
(1632-1677) που εκθείαζε την ελευ-
θερία της επιστήμης και την ανάπτυξη 
της Παιδείας και ο εξέχων μαθηματι-
κός και πρόδρομος του γερμανικού 
ιδεαλισμού Βίλχελμ Γκόντφριντ Λάι-
μπνιτζ (1646-1716) που έβαλε το 
αξίωμα της απόλυτης ενότητας της 
ύλης και της  κίνησης πλάι στη Θεο-
λογία (!) - έδιναν την προτεραιότητα 
στην απαγωγή, που όπως προανα-
φέρθηκε πάει από το γενικό στο ει-
δικό, στο μερικό.  

Για τη μεταφυσική, που πλησιάζει 
και ερευνά τα γεγονότα και τα φαινό-
μενα απομονωμένα το ένα από το 
άλλο και τα θεωρεί αιώνια και αμετά-
βλητα, η επαγωγή (από το μερικό στο 
γενικό) και η απαγωγή (από το γενικό 
στο μερικό) αποτελούν μέσα, μέθοδο, 
διερεύνησης της αλήθειας, ασύνδετα, 
αντίθετα, αλληλοσυγκρουόμενα. 

Η μεταφυσική μέθοδος αποτελεί μια 
φάση, ιστορικά αναγκαία, στην ανά-
πτυξη της ανθρώπινης γνώσης. Η 
ανάγκη της ανάλυσης στο βάθος,των 
αντικειμένων και των φαινομένων της 
φύσης και η κατάλληλη ταξινόμησή 
τους,απαραίτητες από τον 15ο ως τον 
18ο αιώνα για την ανάπτυξη των επι-
στημών και της ανθρώπινης γνώσης 
γενικά,κληροδότησε τη συνήθεια,κλη-
ροδότησε την ξεπερασμένη σήμερα 
μέθοδο να ερευνώνται τα αντικείμενα 
και τα φαινόμενα μεμονωμένα χωρίς 
να υπολογίζονται οι αλλαγές,ο τρόπος 
της  γέννησής τους και η αλληλοεξάρ-
τησή  τους. 

Για τον μεταφυσικό,τα πράγματα και 
οι αντανακλάσεις τους στην ανθρώ-
πινη συνείδηση και νόηση, δηλαδή οι 
έννοιες οι παραστάσεις, οι αντιλήψεις, 
αποτελούν μεμονωμένα αντικείμενα 
μελέτης, παρατηρούνται και ερευνώ-
νται το ένα έπειτα από το άλλο και το 
ένα ανεξάρτητα από το άλλο, σαν να 
δένονται για μια μόνη φορά  και για 
πάντα, αιώνια και αμετάβλητα.  

Ο μεταφυσικός σκέπτεται μόνο με 
αντιθέσεις, χωρίς μέσους όρους. Λέει 
ναι ή όχι. Μέσος όρος δεν χωράει. 
Αυτό που προχωρεί, που βρίσκεται 
στο δρόμο της ανάπτυξης, που βρί-
σκεται στη φάση της διαμόρφωσής 
του, δεν αξίζει τον κόπο για έρευνα! 

Η διαλεκτική μέθοδος, η υλιστική 
διαλεκτική μέθοδος, που είναι διαμε-
τρικά αντίθετη από τη μεταφυσική μέ-
θοδο, είναι αυστηρά επιστημονική και 
αντιμετωπίζει τα πράγματα και τα φαι-
νόμενα μέσα στην ανάπτυξή τους, 
στην αλλαγή τους και στην αλληλοε-
ξάρτησή τους. 

Η υλιστική διαλεκτική βλέπει μέσα 
στην επαγωγική και απαγωγική μέ-

θοδο, μέσα στην επαγωγή και την 
απαγωγή, τα συγκεκριμένα, τα σαφή 
όργανα αναζήτησης της αλήθειας, όχι 
όμως ανεξάρτητα και αλληλοαποκλει-
όμενα.  

Κατά την υλιστική διαλεκτική δεν 
νοείται το ένα χωρίς το άλλο. Κάθε 
επιστημονικό συμπέρασμα, κάθε 
απαγωγή, προέρχεται από μια επα-
γωγή που προηγήθηκε. Κάθε γενική 
έννοια, κάθε ορισμός, είναι προϊόν της 
επεξεργασίας μερικών περιστατικών 
ή γεγονότων με την επαγωγική μέ-
θοδο και η γενίκευση των ειδικών συ-
μπερασμάτων που πηγάζουν από αυ-
τές τις μερικές περιπτώσεις. 

Η μελέτη των μερικών αυτών περι-
πτώσεων πρέπει να προηγείται από 
τον σχηματισμό και των πιο απλών 

ακόμα εννοιών, γιατί χωρίς αυτόν τον 
τρόπο η γενίκευση βρίσκεται μετέωρη 
στο κενό, είναι απογυμνωμένη από 
κάθε επιστημονική αξία.  

Ο Ρώσος φυσιολόγος και στοχα-
στής, Ιβάν Παυλόφ (1849-1936) - ο 
οποίος κατά την εξηντάχρονη επιστη-
μονική του δράση πέτυχε ανακαλύ-
ψεις στον τομέα της φυσιολογίας του 
κυκλοφοριακού και πεπτικού συστή-
ματος, στον τομέα της λειτουργίας της 
θρέψης και του νευρικού συστήματος 
και εγκαινίασε ένα νέο κεφάλαιο της 
φυσιολογίας του εγκεφάλου - έλεγε 
ότι τα γεγονότα είναι το οξυγόνο του 
σοφού. Η αληθινή επιστήμη της φύ-
σης άρχισε με τη γνώση που βασιζό-
ταν αποκλειστικά στην εμπειρία και 
στην ανάλυση των φυσικών γεγονό-
των. Εξάλλου, η επαγωγή, η επαγω-
γική μέθοδος, δεν μπορεί να είναι επι-
στημονική παρά μόνον εάν, κατά τη 
μελέτη των γεγονότων, των φαινομέ-
νων, εμπνέεται και στηρίζεται στη 
γνώση των γενικών εννοιών, των γε-
νικών νόμων. 

Στο έργο του «Διαλεκτική της Φύ-
σης» (γράφτηκε από το 1873 ως το 
1883, δηλαδή σε δέκα χρόνια) ο κο-
ρυφαίος Γερμανός διαλεκτικός υλι-
στής Φρίντριχ Ένγκελς υποβάλλει σε 
κριτική τους λεγόμενους επαγωγι-
κούς, για τους οποίους μόνο η επα-
γωγή είναι «η αλάνθαστη μέθοδος». 

Ωστόσο,η καθαρώς εμπειρική  συσ-
σώρευση περιστατικών, γεγονότων, 
χωρίς τη θεωρητική επεξεργασία και 
γενίκευσή τους, δεν είναι ικανή να 
οδηγήσει σε μια επιστημονική γνώση. 

Η μελέτη, η θεωρητική επεξεργασία 
των γεγονότων επιτρέπει στην επι-
στημονική αφαίρεση να εξαγάγει την 
ουσία τους,τους νόμους που διέπουν 
την ύπαρξη και την ανάπτυξή τους.  

Ο Παυλόφ, επίσης, μολονότι απέ-
διδε μεγάλη σημασία στα ιδιαίτερα πε-
ριστατικά και γεγονότα,δεν παρέλειψε 
να υπογραμμίσει ότι είναι πάντοτε 
απαραίτητη μια γενική,συνοπτική ιδέα 
του αντικειμένου για να συναρμολο-
γίσει τα γεγονότα.  

Τα μεμονωμένα γεγονότα που δεν 
φωτίζονται από τη θεωρία, παραμέ-
νουν θολά, σκιερά. Έτσι, π.χ. πριν 
από τον Ρώσο χημικό Ντμίτρι  Μεντε-
λέγιεφ(1834-1907) ιδρυτή της θεω-
ρίας της περιοδικότητας των στοι-

χείων, είχαν συσσωρευτεί πολλές 
γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες των 
διαφόρων χημικών στοιχείων, αλλά 
δεν είχαν ακόμα ανακαλυφθεί οι πρα-
γματικοί δεσμοί και οι αμοιβαίες σχέ-
σεις ανάμεσα σ' αυτά τα στοιχεία.  

Στηριζόμενος στα δεδομένα που εί-
χαν συσσωρευτεί με την επαγωγική 
μέθοδο, ο Μεντελέγιεφ επεξεργά-
στηκε το διάσημο πλέον περιοδικό 
σύστημα των στοιχείων, που έφερε 
στο φως τους εσωτερικούς,τους ανα-
γκαίους δεσμούς των χημικών στοι-
χείων. 

Εφαρμοζόμενη στη θεωρία του Με-
ντελέγιεφ, η απαγωγική μέθοδος μάς 
επέτρεψε να κατανοήσουμε καλύτερα 
και να εμβαθύνουμε περισσότερο 
σ'αυτά τα δεδομένα, τα μεμονωμένα 
δηλαδή συμπεράσματα της επιστή-
μης. 

Με το σύστημά του, ο Μεντελέγιεφ 
προέβλεψε την ύπαρξη πολλών 
άγνωστων στοιχείων, τα οποία μάλι-
στα και περιέγραψε με αρκετές λε-
πτομέρειες. Λίγο αργότερα, ανακαλύ-
φθηκαν αυτά τα στοιχεία. 

Καμία επαγωγή δεν είναι ικανή να 
κάνει μόνη της τέτοιες προβλέψεις. 

Η διαλεκτική μέθοδος στηρίζεται 
τόσο στην επαγωγή όσο και στην 
απαγωγή,συνδυάζει την επαγωγική 
με την απαγωγική μέθοδο, τις συνδέει 
και βάζει τη μια να συμπληρώνει την 
άλλη, όπως την ανάλυση και τη σύν-
θεση.  

Ανάλυση σημαίνει αποσύνθεση 
ενός πράγματος ή ενός φαινομένου 
στα  στοιχεία που το απαρτίζουν. Σύν-
θεση σημαίνει ένωση των στοιχείων 
που απαρτίζουν ένα πράγμα ή ένα 
φαινόμενο σε ενιαίο σύνολο, μελέτη 
του αντικειμένου στην ενότητά του, 
στην ολότητά του.  

Η μεταφυσική παρουσιάζει σαν 
αντίθετες την ανάλυση και τη σύνθεση 
και τις θεωρεί σαν δύο μεθόδους που 
αποκλείονται αμοιβαία. 

Η υλιστική διαλεκτική αποδείχνει 
την ενότητά τους. 

Στο «Κεφάλαιο», το πιο σημαντικό 
έργο της ζωής του, που το ξεκίνησε 
το 1840 και του πήρε δεκαετίες να το 
γράψει, ο κορυφαίος Γερμανοεβραίος 
διαλεκτικός υλιστής, Καρλ Μαρξ ανα-
λύει τους γενικούς νόμους που διέ-
πουν την ανάπτυξη του καπιταλισμού, 
χρησιμοποιώντας τόσο την επαγω-
γική όσο και την απαγωγική μέθοδο.  

Αυτό που αποτελεί την τεράστια δύ-
ναμη της μαρξιστικής θεωρίας είναι 
το γεγονός ότι κάθε θέση αυτής της 
θεωρίας στηρίζεται σε μια βαθιά ανά-
λυση και μελέτη αναρίθμητων πρα-
γματικών περιστατικών και φαινομέ-
νων. 

 Οι θεωρητικές αρχές του διαλεκτι-
κού υλισμού σε συνδυασμό με τους 
νόμους της ανάπτυξης, φωτίζουν 
ακόμα και τα πιο μπερδεμένα, τα πιο 
πολύπλοκα γεγονότα και φαινόμενα 
της κοινωνικής ζωής, πράγμα που 
βοηθά τον προσανατολισμό μας και 
μας επιτρέπει να γνωρίσουμε όχι 
μόνο το παρελθόν και το παρόν, αλλά 
να προβλέψουμε κατά ένα τρόπο αυ-
στηρά επιστημονικό, το προτσές, τη 
διαδικασία της ανάπτυξης μέσα στο 
μέλλον. 

Υστερόγραφο:  
Ο ιδεαλιστικός εμπειρισμός περιο-

ρίζει την πείρα στο σύνολο των αι-
σθημάτων ή των παραστάσεων και 
αρνείται το γεγονός ότι η πείρα έχει 
ως βάση την υλική φύση. 

Για τον υλιστικό εμπειρισμό  
(Φράνσις Βάκων, που αναφέρεται 

στην αρχή του κειμένου, Χομπς, Λοκ, 
Γάλλοι υλιστές του 18ου αιώνα κ.ά.) 
η βάση της πείρας των αισθήσεων 
εδρεύει μέσα στα αντικείμενα της υλι-
κής φύσης. 

Ο διαλεκτικός υλισμός απορρίπτει 
τον ιδεαλιστικό εμπειρισμό και θεωρεί 
ότι οι  θέσεις του υλιστικού εμπειρι-
σμού είναι κατά βάση σωστές.

του 
Βασίλη Κωστή 

Υπάρχουν πάρα 
πολλά θέματα που 
μπορεί κανείς να 
ασχοληθεί για να 
γράψει  για μια στήλη  
σε μία εβδομαδιαία 
εφημερίδα. 

Σκεφτόμουν λοι-
πόν τι μπορώ να 
γράψω για ένα θέμα 

που δεν ασχολήθηκε η στήλη αυτή, 
αλλά η σκέψη μου με παραπέμπει 
πίσω στην κρίση που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα, και δεν είναι τίποτε άλλο 
από αυτήν του COVID-19. 

Το θέμα είναι τι άλλο μπορεί να γρά-
ψει ένας γύρω από τον κορονοϊό όχι 
μόνο απλώς για να γράψει κάποιος κάτι 
αλλά για την μεγάλη μας ευθύνη, του  
καθενός μας για να σωθούν ζωές. 

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πρέπει να 
πλένουμε τα χέρια μας συχνά και κάθε 
φορά για 20 δευτερόλεπτα. Να κρα-
τούμε τις αποστάσεις μας ο ένας από 
τον άλλο, τουλάχιστον 2 μέτρα, να φο-
ρούμε μάσκες και γάντια. Να αποφεύ-
γονται μεγάλες συναθροίσεις και ο μά-
ξιμουμ αριθμός να είναι περί τα 15 
άτομα. 

Η δεύτερη «επίθεση» 
του COVID-19 παραμονεύει   

Αυτά ήταν τα μέτρα που εφαρμόσθη-
καν προ καιρού. Μετά τη χαλάρωση 
μέτρων και μόνο 3 εβδομάδες αργό-
τερα υπάρχει  ο κίνδυνος να αντιμετω-
πίσουμε και δεύτερο κύμα του ιού. 

Το συμπέρασμα είναι ότι η Κυβέρ-
νηση Johnson μα ούτε και οι επιστή-
μονες, (αν και το φταίξιμο στρέφετε 
προς τον κον Johnson) διότι από ό,τι 
φαίνεται  οι επιστήμονες περιορίζονται 
από την Κυβέρνηση στο τι στα αλήθεια 
θέλουν να μας πουν, αλλά στο τι συμ-
φέρει στην Κυβέρνηση και τα κεφάλαια.   
Εξ ου και ο αριθμός είτε θανάτων ή και 
κρουσμάτων είναι πιο μεγάλος από το 
τι μας πλασάρουν μέσω των ΜΜΕ.       

Επειδή υπάρχει λίγη εμπιστοσύνη 
στη σημερινή Κυβέρνηση, διότι δεν ερ-
γάζεται για το καλό του κόσμου, αλλά 
στο τι συμφέρει ένα καπιταλιστικό κα-
θεστώς όπου κατά τη γνώμη μου το 
κέρδος δυστυχώς κυριεύει υπεράνω 
όλων και αυτής ακόμη της υγείας του 
λαού. 

Σταμάτα τον ιό, 
μόνο εσύ μπορείς   

Ο ιός δεν πετά ούτε και ταξιδεύει από 
μόνος του αλλά χρειάζεται τη ανθρώ-
πινη βοήθεια, και κατά τα φαινόμενα 
παίρνει αρκετή βοήθεια είτε λόγω 
αγνοίας μας, η λόγω του ότι δεν έχουμε 
ακόμη συνειδητοποιήσει   στα καλά ότι 
πρέπει να ξεχάσουμε πως συμπεριφε-
ρόμασταν στο παρελθόν,  την ίδια ρου-
τίνα η και συνήθειες  και θα το τονίσω 
ότι στο μέλλον ο τρόπος ζωής δεν θα 
είναι αυτός που γνωρίζαμε για χρόνια, 
και αν δεν  προσαρμοστούμε σε ένα 
νέο τρόπο ζωής στα νέα δεδομένα, αλ-
λιώς θα συνεχίσουμε να κλαίμε για το 
χαμό πολλών άλλων ζωών. 

Ας αφήσουμε τις μαγκιές στην πάντα.  
Αν συνεχίσουμε να παίζουμε Ρωσική 

Ρουλέτα ή να προσποιούμαστε ότι εί-
μαστε μάγκες ή θα το κάνουμε αυτό 
και το θα πάμε διακοπές, για το λόγο 
ότι θα πάει διακοπές ο τάδε γνωστός ή 
ο γείτονας μας και να πιστεύουμε ότι 
θα αυξηθεί ο αριθμός τουρισμού σε άλ-
λες χώρες τότε είμαστε άξιοι τη τύχης 
μας. Ας μην ριψοκινδυνεύομε λοιπόν 
διότι ο αριθμός τουριστών είναι πολύ 
χαμηλός και τα αεροσκάφη σχεδόν 
άδεια, τη στιγμή που άλλες εταιρίες 
έχουν αναβάλει πολλές πτήσεις συμπε-

ριλαμβανομένης και της Κύπρου. Ας 
μην κάνουμε κατάχρηση της  ελευθερία 
που μας έδωσε ο Θεός, ο οποίος μας 
χάρισε και μυαλά και λογική να ξεχω-
ρίζουμε το καλό από το κακό η σε τι  
επικίνδυνη  θέση βάζουμε όχι μόνο τον 
εαυτό μας, αλλά και άλλο κόσμο. 

Όταν  τα παραθαλάσσια γεμίζουν από 
κόσμο και είναι με το «πατάς με, πατώ 
σε» όταν τα καταστήματα δεν κρατούν 
κάποιους βασικούς η ακόμη πιο αυ-
στηρά μέτρα και τη στιγμή που λησμο-
νούμε ότι παραμονεύει ο εχθρός και θα 
συνεχίσει να παραμονεύει και συνεχί-
ζουμε με τον τρόπο ζωής που κάναμε  
προ του κορονοϊού τότε δεν πρόκειται 
να δούμε τέλος του ιού. Ουδέποτε έχω 
γνωρίσει τόσο πολύ κόσμο να τρέχει 
και με το έτσι θέλω να προσπαθούν να 
αυτοκτονήσουν και την ίδια στιγμή να 
πληρώνουν ακριβά εισιτήρια να ταξι-
δεύσουν, έτσι προς αναζήτηση του κο-
ρονοϊού, σαν να θέλουν να βρουν κά-
ποιο σπάνιο ζώο ή φυτό.    

Μην εμπιστευθείτε τον Johnson    
Πολλές είναι οι φορές που η Κυβέρ-

νηση αυτή δίδει οδηγίες στις τοπικές 
Αρχές για νέα μέτρα γύρω από τον κο-
ρονοϊό και οι αρμόδιοι του δημαρχείου 
οργανώνουν και εφαρμόζουν τα νέα μέ-
τρα ή με επιστολές και άλλες διαδικα-
σίες και είναι έτοιμες, μόνο για να γυρί-
σει πίσω ο Johnson να μας 
πληροφορήσει ότι έχει αλλάξει  ιδέα και  
το πρόγραμμα του. 

Αυτός ο “μάγκας” που τη στιγμή ο 
υπόλοιπος πληθυσμός λάμβανε μέτρα, 
αυτός έκανε χειραψίες χωρίς γάντια, 
χωρίς μάσκα, που στο τέλος έφθασε 
στο σημείο να κινδυνεύσει να χάσει την 
ζωή του. Μα πραγματικά, μήπως αυτός 
έχει την γνώση ή τη δύναμη να είναι 
αρχηγός μίας χώρας που αντί να βγει 
έξω να δώσει καλά παραδείγματα 
έδειξε και δείχνει τον πραγματικό του 
εαυτό και τώρα γυρνάει την πλάτη του 
σε αυτούς που του έσωσαν τη ζωή, 
αλλά και τις ζωές τόσων άλλων ανθρώ-
πων χάρις στις ηρωϊκές προσπάθειες 
ιατρών και νοσοκόμων που έθεσαν αυ-
τοί οι ίδιοι τις ζωές τους σε κίνδυνο για 
να σώσουν άλλες.  

Η ανευθυνότητα 
μίας “αχάπαρης”  Κυβέρνησης   

 Σαν ένας ένοχος δολοφόνος εμφανί-
στηκε στη τηλεόραση να δικαιολογήσει 
την όλη αδικαιολόγητη προσέγγιση 
κατά την  κρίση του ιού. Πρέπει να διε-
ξαχθεί έρευνα από εντελώς ανεξάρτητα  
άτομα ή μία ομάδα ανεξάρτητης εται-
ρίας ή εμπειρογνώμων για τον όλο 
απαράδεκτο χειρισμό του θέματος, από 
τον Τζόνσον που άργησε να λάβει τα 
μέτρα και έφερε τη χαλάρωση μέτρων 
πολύ ενωρίς. Με άλλα λόγια τα έκανε 
θάλασσα. Όχι μόνο πρόστιμο σε όλους  
τους υπεύθυνους αλλά και την παραί-
τηση ή ακόμη και φυλάκισή τους.   

«Δεν είναι καιρός για έρευνα» είπε  ο 
Τζόνσον. Ναι κε Τζονσον, δεν ξεχνούμε 
μα ούτε και συγχωρούμε διότι εσύ είσαι 
υπεύθυνος για την όλη τραγωδία και 
το χάος. Τη στιγμή όπου πόλεις της    
Βρετανίας είναι σε lockdown και ακόμη 
υπάρχουν υψηλοί αριθμοί κρουσμάτων 
που ακολουθούνται συνεχώς από κα-
θημερινούς θανάτους, λόγω του ιού, 
που  την ίδια ώρα ολόκληρες περιοχές 
της Αυστραλίας βρίσκονται σε κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης, και μεταξύ 
αυτών των χωρών, και μερικές πόλεις 
της Ευρώπης (αν όχι όλες) έχουν αυ-
ξημένα κρούσματα, δεν χρειάζεται να 
είσαι ειδικός να κατανοήσεις ότι βαδί-
ζουμε σε ένα δεύτερο κύμα της ασθέ-
νειας COVID-19!

του  
Γιώργου Σάββα

Χρειάζεται αυστηρή 
προσαρμογή 
του τρόπου ζωής μας, 
για να σωθούν ζωές
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ: Οι μνήμες…
 
 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 
 
 
 
 
  

Σας έτυχε ποτέ να περάσει από το μυαλό 
σας η σκέψη να μπορώ να ξεχάσω πράγματα 
που δεν θέλω να θυμάμαι. Έτσι απλά… Να 
κάνω διαγραφή - delete για να μην θυμάμαι 
πράγματα που έχουν καταγραφεί στη μνήμη 
μου και έχουν σχέση με το παρελθόν. Δεν είναι 
απαραίτητο να σε αγγίζουν και να σου προκα-
λούν πόνο. Μπορεί να είναι απλά πράγματα, 
ίσως και χαρούμενα αλλά στο τώρα σου δεν 
θέλεις να θυμάσαι. Τα θέλεις να πετάξουν και 
να φύγουν για να αδειάσει το μυαλό σου από 
σαβούρα, γιατί είναι τόσο όμορφα αυτά που 
σου συμβαίνουν τώρα, που δεν χωράνε όλα 
μαζί. Τα θέλεις να εξαφανιστούν και να πάνε 
στο υπερπέραν και να τα σκεπάσει η μαύρη 
σκόνη! Να είναι «περασμένα- ξεχασμένα». 
Έτσι απλά! Το σίγουρο ευτυχώς είναι ότι δεν 
σε αγγίζουν πλέον, αλλά από την άλλη γιατί 
να τα κουβαλάς «γομάρι» για πάντα; 

 Αυτά καθόμουνα και σκεφτόμουνα μια μέρα 
και λέω ας το ψάξω το θέμα. Η ιατρική, η ψυ-
χιατρική, έχουν τόσο πολύ εξελιχθεί που κάπου 
θα έβρισκα τις απαντήσεις που ήθελα κι έτσι 
τις μοιράζομαι μαζί σας. 

Υπάρχει όντως τρόπος να σβήσουμε ανα-
μνήσεις; Λέτε να μπορεί η διατροφή για παρά-
δειγμα να επηρεάζει τη μνήμη μας; Και τι πρέ-
πει να κάνουμε για να θυμόμαστε ευκολότερα 
τις νέες πληροφορίες που μαθαίνουμε στην 
εποχή της υπερ-πληροφόρησης; Η επιστήμη 
έχει τις απαντήσεις ή τουλάχιστον είναι σε πολύ 
καλό δρόμο για να τις βρει. Φανταστείτε για  
μια στιγμή πόσο τέλειο μπορεί να είναι, να 
μπορεί το μυαλό μας να θυμάται πιο εύκολα 
αλλά και να ξεχνά με την ίδια ευκολία. Όλα τε-
λικά γίνονται σήμερα στον 21ο αιώνα! 

Μπορούμε άραγε να σβήσουμε αναμνήσεις; 
Οι έρευνες και τα πειράματα έχουν αποδείξει 
ότι οι άνθρωποι μπορούμε να ξεχάσουμε επί-
τηδες πράγματα. Με τη χρήση εγκεφαλογρα-
φημάτων, αποδείχθηκε ότι το σημείο του εγκε-
φάλου μας που ενεργοποιείται για να εμποδίσει 
μια αντανακλαστική κίνηση (όπως το να εμπο-
δίσει το χέρι μας να σηκωθεί για να πιάσει ένα 
αντικείμενο που έρχεται προς το μέρος μας) 
είναι το ίδιο, που ενεργοποιείται όταν προσπα-
θούμε να αποδιώξουμε μια ανάμνηση. 

Οι έρευνες, καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι μπορούμε να μάθουμε να ελέγχουμε αυτή 
την αντίδραση και έτσι να ξεχνάμε ό,τι θέλουμε 
να ξεχάσουμε. Θεωρητικά τουλάχιστον. Γιατί 
οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι προς το πα-
ρόν μόνο ουδέτερες αναμνήσεις έχουν «σβη-
στεί» με αυτόν τον τρόπο. Υποθέτουν, όμως, 
ότι αν η τεχνική αναπτυχθεί περαιτέρω, ίσως 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για να 
διαγράψει αρνητικές αναμνήσεις. 

Η διατροφή επηρεάζει τη μνήμη μας; Να μια 
καλή ερώτηση. Φανταστείτε να μπορούμε να 

ελέγχουμε τη διατροφή μας και να είμαστε σε 
θέση να φτάνουμε στο ποθητό αποτέλεσμα… 
Μα πόσα απλά είναι τελικά κάποια πράγματα 
και πόσο δύσκολα είναι όταν τα σκέφτεσαι και 
τα ξανασκέφτεσαι και μπουρδουκλώνεις το 
μυαλό και τη ψυχή σου. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η φρου-
κτόζη και τα κορεσμένα λιπαρά έχουν την ιδιό-
τητα να «σαμποτάρουν» την ικανότητά μας να 
μαθαίνουμε και να συγκρατούμε νέες πληρο-
φορίες. Τα υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπα-
ρών στη διατροφή μας έχουν επίσης συνδεθεί 
με τη φλεγμονή του εγκεφάλου, η οποία μπορεί 
να προκαλέσει απώλεια μνήμης. 

Η αύξηση της πρόσληψης ωμέγα-3 λιπαρών 
οξέων είναι ένας από τους καλύτερους τρό-
πους να εξισορροπήσετε αυτήν την παρενέρ-

γεια και όχι μόνο. Διότι το να βελτιώσετε την 
διατροφή σας, μειώνοντας τα κορεσμένα λι-
παρά που καταναλώνετε, θα βοηθήσει γενικό-
τερα τον οργανισμό σας να λειτουργεί καλύ-
τερα.  

Μην βιαστείτε, όμως, να εξορίσετε την σο-
κολάτα άπαξ και διά παντός από την διατροφή 
σας. Μια σοκολατούλα δεν κάνει κακό και μπο-
ρεί να κάνει καλό στον εγκέφαλο και την μνήμη 
σας. 

Θα πει κάποιος μα τι γίνεται εδώ; Κι όμως 
όλα έχουν λογική για λογικούς φυσικά ανθρώ-
πους. Και κάτι άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον 
είναι ότι μαθαίνοντας ξένες γλώσσες είναι καλό! 
Για όλους τους γλωσσομαθείς τους αξίζει ένα 
μπράβο όχι μόνο γιατί έχουν μάθει να συνομι-
λούν με ανθρώπους από άλλες εθνικότητες 
αλλά βοηθάνε και τη μνήμη τους! Απλά πρά-
γματα και πρακτικά. 

Κάτι άλλο που το βρήκα ενδιαφέρον για να 
το αναφέρω είναι ο τρόπος που φέρεστε στις… 
σημειώσεις σας! Μόλις σας ήρθε μια εξαιρετική 
ιδέα ή θυμηθήκατε ότι πρέπει οπωσδήποτε να 
αγοράσετε γάλα το βράδυ γυρνώντας σπίτι, 
και η πρώτη σας αντίδραση είναι να σημει-
ώσετε αυτή τη σκέψη σε ένα χαρτί για να μην 
το ξεχάσετε. Αντανακλαστική σχεδόν αντί-
δραση, που την έχουμε όλοι. Ένα πολύ ενδια-
φέρον πείραμα, τώρα, δείχνει πως από το τι 
θα κάνετε με αυτό το χαρτί στη συνέχεια εξαρ-
τάται το αν όντως θα θυμηθείτε αυτό που γρά-
ψατε ή όχι. Αν τσαλακώσετε το χαρτί και το 
πετάξετε έχετε πολύ περισσότερες πιθανότητες 

να «πετάξετε» και την σκέψη μαζί του, απ’ ό,τι 
αν ας πούμε το διπλώνατε προσεκτικά και το 
βάζατε στην τσέπη σας. 

Ακόμη και οι γραμματοσειρές που βοηθούν 
τη μνήμη μας! Οι ευανάγνωστες γραμματοσει-
ρές βοηθούν να θυμόμαστε πιο εύκολα πρά-
γματα παρά οι δυσανάγνωτες… Για παράδει-
γμα όταν διαβάσουμε κάτι σε Arial, το 
θυμόμαστε καλύτερα παρά σε Comic Sans. 
Πολλές λεπτομέρειες σημαντικές αλλά και 
απλές… 

Μπορούμε, τελικά, να σβήσουμε αναμνή-
σεις; Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια ανα-
πτύσσουν μια σειρά φαρμάκων, τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ελα-
χιστοποιήσουν ή ακόμα και να σβήσουν ανα-
μνήσεις και τα οποία ενδεχομένως θα απέβαι-

ναν σωτήρια για τους ανθρώπους που 
υποφέρουν από μετατραυματικό στρες. Τα συ-
γκεκριμένα φάρμακα μπορούν να έχουν απο-
τέλεσμα γιατί, όταν ανακαλούμε αναμνήσεις, 
ουσιαστικά δεν πατάμε το “play” σε μια κασέτα, 
αλλά ανασκευάζουμε την ανάμνηση σε διαφο-
ρετικά σημεία του εγκεφάλου μας. Κάποια φάρ-
μακα έχουν την ιδιότητα να μπλοκάρουν την 
βιοχημική διαδικασία που απαιτείται για να γίνει 
αυτό. 

Το αν, βέβαια, θα έπρεπε να έχουμε την δυ-
νατότητα να σβήνουμε αναμνήσεις είναι μια 
τεράστια κουβέντα. Το επιχείρημα ενάντια σε 
αυτήν την πρακτική είναι ότι οι αναμνήσεις μας 
μάς κάνουν αυτό που είμαστε, και σβήνοντάς 
τις, στην ουσία σβήνουμε ένα κομμάτι του εαυ-
τού μας. Το αντεπιχείρημα απαντά ότι, για εκα-
τομμύρια ανθρώπους στον κόσμο που υπο-
φέρουν από τραυματικές αναμνήσεις, το 
σβήσιμό τους θα ισοδυναμούσε με το να πά-
ρουν πίσω την ζωή και τον πραγματικό εαυτό 
τους. 

Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που 
έχουμε ακόμα να μάθουμε για τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουρ-
γεί η μνήμη μας. Οι αναμνήσεις συγκροτούν 
όλα όσα έχουμε μάθει στη ζωή μας, σε συνει-
δητό και υποσυνείδητο επίπεδο.  

Το να μην θυμάται κανείς λόγω κούρασης 
είναι μέσα στην καθημερινότητα μας. Υπάρ-
χουν όμως αρκετοί λόγοι για τους οποίους κά-
ποιος δεν θυμάται ή μάλλον δεν θέλει να θυ-
μάται. Η επιλεκτική μνήμη δεν είναι σχήμα 

λόγου, υπάρχει στ’ αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι, 
μάλιστα, μπορούν να εκπαιδεύσουν το μυαλό 
τους να ξεχνά τις ντροπιαστικές ή τις δυσάρε-
στες στιγμές. 

Υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να 
έχουν, αυτό που λέμε επιλεκτική μνήμη. Θυ-
μούνται πρόσωπα και πράγματα που τους βο-
λεύει έχοντας διαγράψει ή απαλείφοντας από 
τη μνήμη τους όσα δεν τους εξυπηρετούν. 
Προσποιούνται ότι δε συνέβη ποτέ κάτι ή δεν 
χρειάζονται ακόμη και κάποιο πρόσωπο ή κι 
ακόμη πως έχουν δικαίωμα να θυμούνται αυ-
τόν τον άνθρωπο όταν θέλουν κι εκείνος θα’ναι 
εκεί. Τα έχουν φτιάξει στο μυαλό τους κατά 
πως νιώθουν αυτοί καλά με τον εαυτό τους 
που υπεραγαπούν προφανώς και φορούν τις 
ανάλογες παρωπίδες για να μην ενοχλείται καν 
η όποια συνείδησή τους μέρα ή νύχτα. 

Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που ενώ έχουν 
την εξυπνάδα να εντοπίσουν το φαινόμενο 
στους άλλους, τους συγχωρούν και τους ανέ-
χονται σε βαθμό κακουργήματος ακριβώς 
επειδή αγαπούν αυτούς κι όχι τον εαυτούλη 
τους πρωτίστως. Αυτό δίνει στους άλλους 
ακόμη πιο πρόσφορο έδαφος σαφώς να ζουν 
όπως περνούν αυτοί καλύτερα. Αυτό το τελευ-
ταίο δεν είναι μεμπτό ως τα όρια ωστόσο που 
δεν το κάνει κανείς εις βάρος κάποιου άλλου. 
Ειδικά οι άνθρωποι δεν είναι παιχνίδια για κα-
νέναν και δεν το αξίζει κανείς αυτό, πόσο μάλ-
λον όταν έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο. 
Μα ούτε και οι καταστάσεις είναι κάτι που μπο-
ρείς ή πρέπει να αγνοείς επειδή ενδεχομένως 
δεν σε βολεύουν ή δεν εξυπηρετούν τους όποι-
ους σκοπούς σου. Και στην περίπτωση κιόλας 
που φέρεις ευθύνες για την όποια έκβαση κα-
τάστασης, ακόμη παραπάνω δεν δικαιούσαι 
να έχεις επιλεκτική μνήμη. Είναι τουλάχιστον 
φαιδρό να θεωρείς πως μπορείς να εξαφανί-
σεις κάτι κάνοντας το κορόιδο ή να κάνεις και 
τον άλλον να ξεχάσει. 

Επιλεκτική μνήμη είναι καλό να προσπα-
θούμε να έχουμε μόνο σε συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις όπως δυσάρεστα γεγονότα για τα 
οποία ευθύνεται η ζωή κι όχι άνθρωπος. Καλό 
θα είναι αυτά όσο μπορούμε να τα κρύψουμε 
κάπου βαθιά και να συνεχίζουμε τη ζωή μας. 
Σαφώς δεν ξεχνιούνται αλλά αξίζει να αποπει-
ραθεί κανείς, μια κάποια αμνησία για αυτά. 
Τώρα το πόσο θα ανεχτεί κάποιος έναν άν-
θρωπο με επιλεκτική μνήμη είναι προσωπική 
επιλογή όπως και τα πάντα σχεδόν στη ζωή 
μας. Κανείς δεν μπορεί ούτε πρέπει να κρίνει 
την όποια επιλογή κάποιου αλλά ο ίδιος οφείλει 
να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος τουλά-
χιστο. 

Τα άτομα που υιοθετούν ως στάση ζωής - 
γιατί αυτό είναι- την επιλεκτική μνήμη από την 
άλλη μεριά, θα πρέπει να γνωρίζουν αφενός 
πως δεν ξεγελούν κανέναν όσο κι αν υποτι-
μούν νοημοσύνες, κι αφετέρου ότι όλο αυτό 
κάποια στιγμή θα γυρίσει μπούμερανγκ επάνω 
τους. Και σύνηθες φαινόμενο ως γνωστόν, σε 
κανέναν δεν αρέσει να του φερθούν με τον 
τρόπο που αυτός φέρεται.
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Στην παραμονή του στην Αρσεναλ, ελπίζει ο Μικέλ Αρτέτα, για 
τον  Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, μετά και την κατάκτηση του FA 
Cup. 

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των 
«κανονιέρηδων» στον τελικό Κυπέλλου Αγγλίας. Με τα δύο τέρματα 
που πέτυχε οδήγησε την ομάδα του, στο 14ο τρόπαιο στην ιστορία 
της. Ωστόσο, δημοσιεύματα για το μέλλον του Ομπαμεγιάνγκ, ανα-
φέρουν πως αν βρεθεί κάποια πρόταση τότε δεν θα αποκλείσει το 
ενδεχόμενο να την αποδεχθεί. 

Βέβαια, ο Μικέλ Αρτέτα, αφού αποθέωσε πρώτα τον έμπειρο 
στράικερ, στη συνέχεια τόνισε για την παραμονή του στην Αρσεναλ, 
ειδικά μετά την κατάκτηση του FA Cup. 

«Το γκολ είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα 
αυτός το κάνει να φαίνεται απλό, όπως το δεύτερο τέρμα που σκό-
ραρε στον τελικό. Σε αυτόν το σύλλογο, είχαμε παραδοσιακά εξαι-
ρετικούς επιθετικούς και ο “Όμπα” αξίζει να συγκρίνεται με τα με-
γάλα ονόματα. Κερδίζοντας τρόπαια θα είναι πιο κοντά σε κάτι 
τέτοιο, όπως επίσης και όσο περισσότερο μένει στην ομάδα. Ελ-
πίζω ότι θα μπορούμε να τον έχουμε για περισσότερο χρονικό 
διάστημα».

Ο Αρτέτα αποθέωσε Ομπαμεγιάνγκ 
και επιθυμεί την παραμονή του 
στην Άρσεναλ

Αναφερόμενος στη νέα χρονιά, ο Τζέιμς Μίλνερ τόνισε 

πως η Λίβερπουλ πρέπει να μείνει προσηλωμένη στους 

νέους στόχους και όχι στον τίτλο που κατέκτησε πρό-

σφατα. 

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier 

League μετά από 30 χρόνια αναμονής, δεν θα πρέπει 

να παραμείνει στο μυαλό των παικτών του Γιούργκεν 

Κλοπ και να εφησυχάσουν για τα νέα δεδομένα, όπως 

πιστεύει ο Τζέιμς Μίλνερ.

Μίλνερ: Δεν πρέπει να 
παρασυρθούμε από τον τίτλο

Πολυνίκης του θεσμού με 14 κατακτήσεις σε 21 τελικούς η 
Άρσεναλ, πήρε ακόμη έναν τελικό Κυπέλλου Αγγλίας κόντρα 
στην Τσέλσι κάνοντας το 3/3 συνολικά στις μεταξύ τους αναμε-
τρήσεις και την ίδια ώρα άφησε εκτός Ευρώπης την Γουλβς 
που ήλπιζε να πάρουν τον τίτλο οι «μπλε». 

Πρώτος Έλληνας που σηκώνει το κύπελλο ο Σωκράτης Πα-
πασταθόπουλος που αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά στη θέση 

του τραυματία Νταβιντ Λουίζ, πρώτος Αφρικανός που ξεκινάει 
ως αρχηγός σε τελικό ο Ομπαμεγιάνγκ!  

Στο κλειστό κλαμπ των ανθρώπων που έχουν κατακτήσει 
τίτλο ως προπονητής αλλά και ως παίκτης ο Μικέλ Αρτέτα, ο 
οποίος δείχνει να φέρνει μια διαφορετική... αύρα στην Άρσεναλ 
και να αποδεικνύει πως έχει μάθει πολλά δίπλα στον κορυφαίο 
δάσκαλο, Πεπ Γκουαρδιόλα.

Πολύ δύσκολα θα χαλάσει η μεταγραφή του Τζέιντον Σάντσο, 
στη Γιουνάιτεντ, όπως μεταδίδουν αγγλικά δημοσιεύματα, με 
τον νεαρό άσο, να ετοιμάζεται να γίνει ο τέταρτος πιο ακριβο-
πληρωμένος παίκτης των «κόκκινων διαβόλων». 

Ο Τζέιντον Σάντσο, προβάρει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ, καθώς όπως όλα δείχνουν, οι «κόκκινοι διάβολοι» 
έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ντόρτμουντ, για την απόκτηση 
του. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος ήταν ένας από τους 
πρωταγωνιστές των «Βεστφαλών» τις τελευταίες τρεις σεζόν, 
ετοιμάζεται για το Νησί και παράλληλα για ένα πλουσιοπάροχο 
συμβόλαιο, με τη Γιουνάιτεντ. Η διοίκηση του αγγλικού συλλό-
γου, θα καταβάλλει άμεσα 70 εκατ. ευρώ στη Ντόρτμουντ και 
θα εξοφλήσει το υπόλοιπο ποσό μέχρι το 2022.Οπως αναφέ-
ρουν αγγλικά δημοσιεύματα ο Τζέιντον Σάντσο, θα πάρει τη 
φανέλα με το νούμερο «7», το οποίο στο παρελθόν φόρεσαν 
διάφοροι θρύλοι της ομάδας, όπως Ερίκ Καντονά, Ντέιβιντ Μπέ-
καμ και Κριστιάνο Ρονάλντο. 

Όσον αφορά το συμβόλαιο του, αυτό θα είναι για τέσσερα 
χρόνια με τις εβδομαδιαίες απολαβές του να ξεπερνούν τα 
240.000 ευρώ. Έτσι, θα γίνει ο τέταρτος πιο ακριβοπληρωμένος 
παίκτης στο «Θέατρο των Ονείρων». 

Ο πρώτος είναι ο πορτιέρε της Γιουνάιτεντ, Νταβίντ Ντε Χέα, 
με 415.000 ευρώ την εβδομάδα, δεύτερος ο Πολ Πογκμπά με 
321.000 ευρώ και την τριάδα συμπληρώνει ο Αντονι Μαρσιάλ 
με 276.000 ευρώ εβδομαδιαίως. 

Το μόνο που μένει να δούμε, αν μέχρι τις 10 Αυγούστου (γιατί 
μέχρι τότε έχει δώσει διορία η Ντόρτμουντ στη Γιουνάιτεντ), 
ολοκληρωθεί αυτή η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού.

Ο Σάντσο 

στο Μάντσεστερ…
Κυπελλούχος Αγγλίας η Άρσεναλ

Με πρωταγωνιστή τον «killer» Ομπαμεγιάνγκ που «χτύπησε» δις, η Άρσεναλ νίκησε την Τσέλσι 2-1, 

κατέκτησε το Κύπελλο Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για το Europa League της ερχόμενης σεζόν.

Χρυσάφι στα πόδια του Γουίλιαν στρώνει η Άρσεναλ, η οποία 
θέλει να κάνει σπουδαία κίνηση και να κάνει δικό της τον Βραζιλιάνο 
εξτρέμ. Ο Βραζιλιάνος στην ώριμη ηλικία των 32, έχει ακόμα μερικά 
χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο. Κάτι το οποίο δεν δείχνει να εν-
στερνίζεται η Τσέλσι. Οι «μπλε» θέλουν να κρατήσουν τον Γουίλιαν 
στο ρόστερ τους, ωστόσο με τους δικούς τους όρους. Οι Λονδρέζοι 
έχουν κάνει τρεις προσφορές νέου συμβολαίου, όμως για νέα συμ-
φωνία διάρκειας 2 ετών. Προσφορά η οποία δεν ικανοποιεί τον 
εξαιρετικό (και) φέτος Γουίλιαν, ο οποίος θέλει τριετές συμβόλαιο. 

Ο Φρανκ Λάμπαρντ σκέφτεται τις νέες προσθήκες (Ζιγιέκ, Βέρνερ) 
αλλά και αυτές που αναμένεται να γίνουν (Χάβερτζ) και θεωρεί 
πως μπορεί να κάνει τη θυσία του Γουίλιαν. Αν και ο Βραζιλιάνος 
ήταν αναντικατάστατος για 7 χρόνια, ίσως η νέα γενιά της ομάδας 
δεν τον έχει τόσο ανάγκη. 

Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η Άρσεναλ, η οποία θέλει να δώσει 
στον Γουίλιαν ό,τι ζητάει. Τόσο από πλευράς απολαβών όσο και 
διάρκειας συμβολαίου, η πρόταση των «κανονιέρηδων» φαίνεται 
να ικανοποιεί τον παίκτη. Έτσι, δεν είναι απίθανο να δούμε τον 
Βραζιλιάνο και τη νέα σεζόν στο Λονδίνο. Ωστόσο σε διαφορετική 
γειτονιά και με άλλη φανέλα…

Προσφέρει «γη και ύδωρ» 
στον Γουίλιαν η Άρσεναλ 
για την απόκτησή του!
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Είναι Γάτα ο Γιατρός (1986)  

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00 Κωμωδία με τους 

Κ. Βουτσά, Τ. Χαλκιά, Β. Μπάρμπα κ.ά. Ο Σάκης εί-

ναι επιτυχημένος γιατρός και 

ιδανικός σύζυγος. Ο φίλος του 

είναι το ακριβώς αντίθετο: πολύ 

ζωηρός και άπιστος προς την 

γυναίκα του. Η οικογενειακή 

γαλήνη του Τάσου ταράζεται 

όταν ο φίλος του ζητά από εκεί-

νον να καλύψει τις απιστίες του 

κι έτσι ο Τάσος μπλέκει σε απίστευτες ιστορίες.     

Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα Νο.3 (1984)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:10 Κωμωδία με 

τους Μ. Φωτόπουλο, Ν. Ρίζο, Ντ. Ηλιόπουλο κ.ά. 

Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και οι καθηγητές 

ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Η τρελοπα-

ρέα αποφασίζει αφού δεν πέρασε κανένας στο Πα-

νεπιστήμιο, να παρακολουθήσει ξανά τα μαθήματα 

της τελευταίας τάξης και να συνεχίσει τις πλάκες...  
Το Κορίτσι και το Άλογο (1973)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:40 Ψυχολογική 

με την Ά. Φόνσου κ.ά. Ο Πάρης φτάνει στο πατρικό 

του όπου ζει απομονωμένος ο ζωγράφος πατέρας 

του Αλέξης με την ερωμένη του Τζούλια. Ο Αλέξης 

μετά το θάνατο της γυναίκας του περνάει μια έντονη 

προσωπική και καλλιτεχνική κρίση. Γνωρίζει πως η 

παραμονή του Πάρη είναι προσωρινή και προκει-

μένου να τον κρατήσει κοντά του τον σπρώχνει στην 

αγκαλιά της Τζούλιας.  

Μια Κυρία Στα Μπουζούκια (1968)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:55 Μουσική κωμωδία 

με τους Ζ. Λάσκαρη, Μ. Χρονοπούλου κ.ά. Η κυρία 

Απέργη, μια πλούσια των βορείων προαστίων, ξε-

λογιάζει το νεαρό εργάτη και ποδοσφαιριστή, 

Γιώργο, ο οποίος είναι ερωτευμένος με την Άννα, 

που είναι αδερφή του στενού του φίλου, Κώστα. Ο 

Κώστας είναι ερωτευμένος με την υπηρέτρια της  

Απέργη, η οποία του παριστάνει την πλούσια.  

Η Κυρία Δήμαρχος (1960)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:30 Κωμωδία. Η Γε-

ωργία Βασιλειάδου και ο Βασίλης Αυλωνίτης απο-

δίδουν ιδανικά το ματαιόδοξο της πολιτικής, σε μια 

εποχή με έντονα πολιτικά πάθη αναδεικνύοντας πα-

ράλληλα το ουσιαστικό των ανθρώπινων σχέσεων. 

Η Ασπασία Ζορμπαλά και ο Ανάργυρος Προκόπης, 

δύο ταβερνιάρηδες που κάθε άλλο παρά φιλικές 

σχέσεις έχουν, αποφασίζουν να βάλουν υποψηφιό-

τητα για τη θέση του δημάρχου.  

Η Παριζιάνα (1969)  

KYΡIAKH 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:10 Κωμωδία με τη Ρ. 

Βλαχοπούλου κ.ά. Μοδίστρα της γειτονιάς η Πελαγία, 

παιδεύεται να ικανοποιήσει την πελατεία της. Αλλά 

και από την αδελφή της Ελένη δεν βρίσκει κατα-

νόηση. Μα να που η τρελάρα η Ελενίτσα έχει τη φα-

εινή έμπνευση να εγκατασταθούν στο Κολωνάκι, να 

ανοίξουν έναν Οίκο Μό-

δας και να ράβουν τις 

πλούσιες κυρίες. Καλούν 

λοιπόν το Λεωνίδα, έναν 

τρελοζωγράφο ν’ αναλά-

βει να κάνει το μοντελί-

στα. Αγοράζονται υφά-

σματα, ο Λεωνίδας και η Πελαγία αρχίζουν να 

μαθαίνουν γαλλικά και καλούς τρόπους και για 

πρώτη επίδειξη μόδας διαλέγουν τη Μύκονο. Εκεί 

αρχίζουν να πλέκονται και τα ειδύλλια...  

Ο Τετραπέρατος (1962)  

KYΡIAKH 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:40 Κωμωδία με τους 

Κ. Χατζηχρήστο, Γ. Γκιωνάκη, Ν. Ρίζο κ.ά. Ένας φαι-

νομενικά αφελής αλλά στην πραγματικότητα πα-

μπόνηρος επαρχιώτης βοηθάει στην εξάρθρωση 

μιας σπείρας απατεώνων. Ο Δήμος είναι ο καφετζής 

του χωριού, αγαπάει τη Γκόλφω, παρόλο που ο πα-

τέρας της, αποφασίζει να την παντρέψει με κάποιον 

που έχει διαμέρισμα στην Αθήνα. Ο βουλευτής της 

περιφέρειας, Κλεομένης Χατζηφωτίου, προσπαθεί 

να τον συνετίσει. Ο υπάλληλος του Δήμου, Αυγερι-

νός, θα ρίξει κατά λάθος μια μποτίλια πετρέλαιο στο 

χωράφι του και ο Ελληνοαμερικάνος Τζων που θα 

το ανακαλύψει θα νομίζει πως βρήκε θησαυρό. Ο 

Δήμος, δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη.  

Κούνια που σε Κούναγε (1966)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:45 Κωμωδία με τον 

Τ. Μιλιάδη κ.ά. Σύμφωνα με την επιθυμία του πατέρα 

τους, για να μπορέσουν να παντρευτούν τρεις αδελ-

φές, πρέπει να πα-

ντρέψουν πρώτα τη 

χαζούλα αδελφή τους 

Φιλιώ. Μόνο τότε θα 

μπορέσουν να δώ-

σουν το σπίτι τους για 

αντιπαροχή, για να 

πάρουν από ένα διαμέρισμα η κάθε μία. Η υπόθεση 

της παντρειάς της Φιλιώς δεν είναι εύκολη...    
Ο Βιολιστής στη Στέγη (2010)  

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:45 Ο Λάκης Λαζόπουλος 

ανεβαίνει στη στέγη ακολουθώντας την πορεία των 

νεύρων του μέσου Έλληνα. Ένα σπίτι βουλιάζει, το 

ποτάμι ξεχείλισε, δεν θα μείνει κανείς. Το ποτάμι τα 

παρασύρει όλα! Πάνω στη στέγη ο Λαζόπουλος, ως 

σύγχρονος Οδυσσέας, βουλιάζει όπως βουλιάζει 

και η ζωή μας στο σήμερα. Το παρελθόν αρχίζει να 

χτυπά επιτακτικά την πόρτα και ζητάει να πάρει 

θέση. Η ιστορία του νεοέλληνα από το 1960 έως το 

σήμερα, η διάλυση του «εμείς», η άνοδος του «εγώ», 

η κάθοδος των συναισθημάτων, το πέρασμα στη 

διαφθορά, η γελοιοποίηση του Έλληνα στην ιστορία.      

Το Καρέ του Έρωτα (1986)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:35 Κωμωδία με τους 

Κ. Καρρά, Μ. Κοντού κ.ά. Ο Μάρκογλου είναι ένας 

ευκατάστατος εφοπλιστής. Αποφασίζει, να βγάλει 

από τη μέση τη γυναίκα του για να ζήσει με την 

ερωμένη του. Έτσι, καλεί ένα δικηγόρο για να έχει 

τις νομικές συμβουλές του και να μπορεί πιο εύκολα 

να πετύχει το στόχο του, χωρίς να βάλει σε κίνδυνο 

την περιουσία του.
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
16:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου 
20:00 Kυπριώτικα Σκετς  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Τα Αρχαία Στάγυρα, όπου 
γεννήθηκε ο Αριστοτέλης 

22:00 Ελληνική Ταινία: Είναι Γάτα ο 
Γιατρός  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
16:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου 
20:00 Σύνδεσμος Αγνοουμένων ΗΒ, 

Μνημόσυνο και Δέηση στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή στο Β. Λονδίνο 

21:10 Ελληνική Ταινία: Ρόδα Τσάντα 
και Κοπάνα Νο.3 

22:40 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι 
και το Άλογο  

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:40 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Wine Festival 2019: Παραδο-
σιακοί Χοροί και Τραγούδια με 
συγκροτήματα από Κύπρο   

20:55 Ελληνική Ταινία: Μια Κυρία 
Στα Μπουζούκια  

22:30 Ελληνική Ταινία: Κυρία Δήμαρχος  
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 

18:00 Ειδήσεις 
20:20 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάληπτος 

Επ 14 
21:10 Ελληνική Ταινία: Η Παριζιάνα  
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Τετραπέρατος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:45 Ελληνική Ταινία: Κούνια που 
σε Κούναγε 

23:15 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου    

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:45 Ελληνική Ταινία: Βιοπαλεστής 
στην Στέγη   

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Ο Δήμαρχος του Cambridge 
Γ. Πίππας δίνει αποκλειστική 
συνέντευξη στο Hellenic TV 
και στην Άντα Μουράτη 

20:35 Ελληνική Ταινία: Το Καρέ του 
Έρωτα 

22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ελ. Πανεπιστήμιο: Ο Ρόλος 
της Παροικιακής Εκπαίδευσης 
στη διαχείριση της Εθνικής 
Ταυτότητας της Ομογένειας.

ΠΕΜΠΤΗ 6/8 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Σπιτομαγειρέμματα 
09.00 Με το Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 «Εδέσματα και παρα-

σκευάσματα, με βάση 
τα γαλακτοκομικά» 

11.00 «Το κεφαλοτύρι του Ι. 
Πάππουλλου, στην 
Αραδίππου» 

11.25 «Τα χαλούμια της 
Σταυρούλλας Χαρή, 
στα Λύμπια» 

12.00 Από Μέρα σε Μέρα 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
15.00 Το Καφενείο 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/8 
06.00 Όμορφη μέρα 
08.00 Σπιτομαγειρέμματα 
08.30 Με το Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 «Ζυμώματα της Αθηένου» 
10.30 «Τυρί της Ακανθούς» 
11.00 Χόρτα του Κάμπου 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές 
15.00 Το Καφενείο 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/8 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.15 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 

10.30 Κοίτα με στα Μάτια 
11.00 Φάκελοι (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.10 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Γενιές της Σιωπής  
14.00 Mάθε Τέχνη 
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 ΑrtCafe 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυρά του Μεταξιού 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.25 Γενιές της Σιωπής 
18.00 Ειδήσεις  
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/8 
05.30 Συναυλία Π. Θαλασσινού 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Eu 4 U 
10.00 Στην Άκρη 

του Παράδεισου  
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.00 Μαζί/Birlikte 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυρά του Μεταξιού 
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 

του ιστορία 
17.25 Γενιές της Σιωπής 
18.00 Ειδήσεις  
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8 
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 «Το βούτυρο της αναρής 

και τα γαλακτοκομικά του 
Ριζοκαρπάσου» 

10.00 «Τα χαλούμια της Νίκης 
και της Αντρούλλας, 
στις Βρυσούλλες» 

10.45 «Εδώδιμα χόρτα του Αγ. 

Αμβροσίου Κερύνειας» 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα  
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Το Καφενείο (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΤΡΙΤΗ 11/8 
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 «Τα βούτυρα γάλακτος» 
10.00 «Ζυμώματα στον Κόρνο» 
10.30 «Ζυμώματα στη Γιόλου» 
11.00 «Εποχιακά εδώδιμα 

χόρτα Πλατανιστάσας» 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα  
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Το Καφενείο (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
16.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8 
08.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε) 
08.30 Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 «Ζυμώματα του Καραβά» 
10.00 «Ζυμώματα στα 

Κοκκινοχώρια» 
10.30 «Ζυμώματα της Λύσης» 
11.15 «Στις Γειτονιές της Πόλης» 
14.00 Από Μέρα σε Μέρα  
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
16.00 Χρυσές Συνταγές 
17.00 Το Καφενείο (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Γαλατείας και Πυγμαλίωνος 
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
20.00 Ειδήσεις

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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Death toll continues to rise 
following Beirut blast

L
ebanon woke up to a day 

of mourning yesterday 

after a huge blast tore 

through the capital city of 

Beirut on Tuesday afternoon, 

killing over 100 people and 

injuring thousands. 

Smoke was still rising from 

the port from where an explo-

sion sent shockwaves across 

the city, destroying buildings, 

streets and damaging vehicles.   

Interior Minister Mohammed 

Fahmi told a local TV station 

that it appeared the blast         

was caused by the detonation 

of more than 2,700 tons of           

ammonium nitrate that had 

been stored in a warehouse at 

the dock ever since it was       

confiscated from a cargo ship  

in 2014.  

Earlier reports had suggested 

the building was a fireworks 

storage warehouse. 

The explosion was heard   

and felt as far away as Cyprus, 

more than 180 miles across the 

Mediterranean and struck with 

the force of a 3.5 magnitude 

earthquake. 

Lebanese Prime Minister 

Hassan Diab indicated that the 

blast came from a "dangerous" 

warehouse, and vowed that 

those responsible would pay 

the price. 

Loved ones waited all night 

for news of friends and family 

who had gone missing, posting 

on social media in a desperate 

bid to track down relatives. 

Teams are out searching      

collapsed buildings and struc-

tures in a bid to find those who 

may be trapped.  

The head of the Lebanese 

Red Cross, George Kettan,  

said at least 100 people had 

been killed and more than 

4,000 injured, and warned the 

toll could rise further.  

He added that the Red Cross 

is coordinating with the health 

ministry for morgues to take 

victims because hospitals were 

overwhelmed. One hospital said 

it had stopped taking new        

patients and appealed for blood 

donations. 

International aid from        

countries across the world is 

now heading to Lebanon, as 

the country begins to deal with 

the crisis. 

Cypriot Foreign Minister 

Nikos Christodoulides told state 

broadcaster CyBC yesterday 

morning that, “Cyprus is ready 

to accept injured persons for 

treatment and send medical 

teams if required.”  

He also said the Cypriot       

embassy in Beirut, which was 

closed at the time of the blast, 

was extensively damaged. 

UK prime minister Boris 

Johnson has offered his support 

to Lebanon and confirmed      

British nationals had been 

caught up in the blast.  

Foreign Secretary Dominic 

Raab said the UK is "ready to 

offer help and support" to those 

affected. 

Israel has said it had "nothing 

to do with the incident" and       

humanitarian and medical         

assistance is being offered as 

"this is the time to transcend 

conflict." 

The explosion comes as        

Lebanon experiences its worst 

economic and financial crisis in 

decades. 

It also comes amid rising   

tensions between Israel and the 

militant Hezbollah group along 

Lebanon's southern border.

T
he UK Minister for the 

European Neighbour-

hood has reaffirmed the 

British government’s “strong 

support” for “a comprehensive, 

just and lasting settlement of 

the Cyprus issue.” 

In a letter to Christos Karaolis, 

President of the National Fede-

ration of Cypriots in the UK,   

Minister Wendy Morton notes 

that such a settlement would be 

based “on the internationally  

accepted model of a bi-zonal, 

bi-communal federation” and 

assures that London encourages 

all sides “to engage constructively 

and demonstrate they are     

committed to making progress 

towards a settlement.” 

Mrs Morton’s letter comes       

as a response to a letter by         

Mr Karaolis addressed to Boris 

Johnson to mark the 46th tragic 

anniversary of the Turkish inva-

sion of Cyprus. The Federation 

President was urging the PM      

to exercise “proactively and  

constructively” the power he has 

to “make a lasting difference” in 

relation to Cyprus. 

On Security and Guarantees, 

the Foreign Office minister notes 

that the UK “has always made 

clear that we are open to what-

ever arrangements the two sides 

and other Guarantor Powers can 

agree to meet the security needs 

of the two Cypriot communities.” 

Mrs Morton comments that the 

events of 1974 continue to cast 

“a long shadow” over Cyprus. 

“We remain convinced that the 

best way to address these issues 

is through a just and lasting set-

tlement on the island,” she adds.  

Acknowledging the concerns 

expressed by Mr Karaolis      

regarding the missing persons, 

she writes that is remains        

“a very sensitive aspect” of the 

Cyprus problem.  

She states that the UK shares 

these concerns, she commends 

the important work undertaken 

by the Committee on Missing 

Persons in Cyprus, and she also 

notes that the UK authorities      

remain in regular contact with 

the Committee to establish how 

they may further support its work. 

“The UK’s commitment to a 

deal on Cyprus remains unwave-

ring. Ultimately, it is for the sides 

to agree on the details of any 

final deal and will require the 

support of Greece and Turkey 

and – importantly – successful 

referenda in each community,” 

adds the UK Minister in her 

letter.

UK Minister reaffirms 
“strong support” for 
Cyprus settlement

NEPOMAK conference focuses on diaspora youth issues
O

n Wednesday 29 July, 

NEPOMAK held a virtual 

conference focussed  

on diaspora youth issues and      

priorities. NEPOMAK represen-

tatives from around the world 

were present to hear key up-

dates and discuss new ideas to 

improve the work of the orga-

nisation. 

Presidential Commissioner 

Photis Photiou opened the virtual 

conference and expressed his 

firm support and appreciation for 

the work that NEPOMAK does. 

He said "you are the diaspora’s 

future leaders, the people we will 

rely on to promote the interests 

of our country."  

Mr Photiou also highlighted the 

efforts to build closer relationships 

with young people of other dias-

poras. He pointed that efforts are 

being made with the diasporas 

of Greece, Israel, Egypt, Armenia 

as well as other countries. 

The Chair of the Board of       

Directors of the Youth Board of 

Cyprus, Prodromos Alambritis, 

said he was pleased that a virtual 

conference could be arranged 

because "dialogue with the dias-

pora cannot and should never 

stop." He expressed his disap-

pointment that the pandemic 

had forced NDCP and NCCT to 

be cancelled this year because 

hundreds of diaspora Cypriots 

have benefited from the pro-

grammes over the years.  

NEPOMAK President Christos 

Tuton highlighted the important 

role that NEPOMAK plays in the 

Cypriot diaspora. He said that, 

as generations pass by, diaspora 

Cypriots "will have less direct 

links to the island, so NEPOMAK’s 

central aim of ‘connecting young 

Cypriots’  becomes increasingly 

important."  

Mr Tuton also paid tribute to 

the people and presidents of 

Cyprus for "overcoming historic 

challenges to return stronger 

and build a brighter future for 

our beautiful island." 



T
he UK Government sees 

the de-escalation of the 

situation with regard to 

Turkey’s drilling operations as 

a priority, according to a Foreign 

Office minister.  

In a letter to Leonidas Leoni-

dou, President of EKEKA, the 

Federation of Cypriot Refugees, 

the Minister for the European 

Neighbourhood Wendy Morton 

writes: “The UK has repeatedly 

expressed our opposition to 

Turkish drilling plans in the 

waters around Cyprus, both in 

public and in private. I have 

raised this issue with Foreign 

Minister Cavusoglu, reiterating 

UK opposition to Turkish drilling 

plans and urging de-escalation.  

“The UK continues to recog-

nise the sovereign right of the 

Republic of Cyprus to exploit the 

oil and gas in its internationally 

agreed Exclusive Economic 

Zone. We believe it is critical for 

stability in the Mediterranean 

and for the integrity of the rules-

based international system       

that disputes such as this are 

resolved, not through force,      

militarisation or coercion, but 

through dialogue and in accor-

dance with international law.” 

The minister reassured the 

UK Cypriot refugee that London 

will continue to work with the 

Republic of Cyprus and the 

wider region to that end.  

“For the same reason, we 

continue to attach the utmost 

importance to securing a long-

term settlement to the division 

of Cyprus and urge all parties 

to look for ways by which the 

development of the island’s      

resources can support the 

search for a settlement for the 

benefit of all Cypriots,” she adds. 

Mr Leonidou’s original letter 

was addressed to UK Foreign 

Secretary Dominic Raab. It       

detailed aspects of Turkey’s         

illegal actions and provocations 

and urged a review of the UK 

relationship with Turkey. 

Mrs Morton also assures Mr 

Leonidou of the UK’s ongoing 

support for a just and lasting 

settlement to reunite Cyprus, as 

the best way to address issues 

following the events of 1974 that 

“continue to cast a long shadow 

over Cyprus.”  

She stresses that the UK’s 

commitment to a deal on Cyprus 

remains “unwavering.” 

The letter carries on: “The   

UK believes a reunited Cyprus 

would unlock significant econo-

mic benefits through increased 

opportunities for trade, invest-

ment and tourism, and open up 

the possibility of new energy 

and economic partnerships in 

the region. A settlement on the 

bizonal, bicommunal federation 

model would bolster the island’s 

security and help to advance  

regional stability. 

“Ultimately, the best way of 

resolving the challenges faced 

by both Cypriot communities is 

through a comprehensive settle-

ment to end the division of the 

island and the British Government 

will continue to work towards this 

end. This will require the agree-

ment of the two leaders; the 

support of Greece and Turkey; 

and importantly, successful refe-

renda in each community.” 

On Security and Guarantees, 

the Foreign Office Minister notes 

that “the UK has always made 

clear that we are open to what-

ever arrangements the two sides 

and other Guarantor Powers can 

agree to meet the security needs 

of the two Cypriot communities.”
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FCO Minister sets de-escalation as 
priority with regard to Turkey’s drilling

Jets2 cancels all flights 

and holidays to Cyprus

J
et2 has cancelled all flights 

and holidays to Cyprus 

until August 17.  

The holiday company said 

that due to the country's "prohi-

bitive entry restrictions it has  

"no choice" but to suspend 

flights and holidays to Larnaca 

and Paphos up to and including 

August 16.  

The UK moved to Category B 

on 1 August which means Brits 

are now able to visit but must 

provide a negative PCR test on 

arrival, obtained within 72 hours 

before travel.  

All travellers must also      

complete a Cyprus Flight Pass 

24 hours before travelling.  

A Jet2 spokesperson said: 

“Because of prohibitive entry  

restrictions into Cyprus, we 

have no choice but to suspend 

flights and holidays to Larnaca 

and Paphos up to and including 

16th August.  

“We continue to urge the 

Cypriot authorities to review  

the entry criteria in line with 

other destinations, so that our 

customers can enjoy their      

well-deserved holidays. 

“Where customers are affec-

ted by any programme changes, 

we have been repeatedly     

recognised for how we have 

been looking after customers, 

offering the option to rebook with 

no admin fee, a Refund Credit 

Note or a full cash refund, and 

we will be contacting customers 

to discuss these options. 

“For customers who are      

due to travel to Cyprus from 

17th August onwards, we are 

continuing to liaise with the       

authorities in Cyprus and we 

will provide further updates in 

due course. 

"We would like to thank our 

customers for their understand-

ing and patience.”

C
yprus’ Ministry of Health 

has announced that 

Greece is being moved 

to Category B as of August 6th 

and more tests will be conducted 

at the airports in the framework 

of passengers’ and repatriates’ 

testing. 

The decision was taken as an 

increased number of COVID-19 

cases were detected during 

random tests from passengers 

returning from Greece in the 

last few days.  

From August 6, all passen-

gers from Greece will have to 

present a negative test at the 

airport upon their arrival. Cyp-

riot citizens and their spouses 

or legal residents in the Republic 

can be tested upon their arrival 

and pay for the cost. 

A negative test done 72 

hours prior to the departure of 

passengers is mandatory for 

everyone arriving from a     

Category B country.  

All passengers (Categories 

A, B and C) need to fill out the 

CyprusFlightPass (https://cyp-

rusflightpass.gov.cy/) before 

their travel. 

Cyprus moves Greece to 
category B from August 6

Cyprus now accepting UK 
NHS negative tests
T

he Cypriot government 

last week announced that 

it would accept negative 

coronavirus test certificates        

issued by the NHS from passen-

gers arriving from the UK. 

Following days of confusion, 

the transport ministry issued a 

statement clarifying that if        

passengers from the UK hold 

an ‘NHS Covid-19 notification’ 

they need to submit it along with 

their appointment confirmation 

email. 

The ministry said that people 

wishing to fly to Cyprus from the 

UK are required to obtain a 

CyprusFlightPass. 

Passengers arriving from  

category B countries need to 

present a negative coronavirus 

(RT-PCR) certificate not older 

than 72 hours. Passengers are 

required to upload the negative 

Covid-19 test certificate clearly 

indicating the date and time the 

test was conducted (within the 

last 72 hours before departure 

time). 

In the case of arrivals from 

the UK, the ministry said people 

with an NHS test certificate 

need to upload on the Cyprus-

FlightPass online form, in a      

single document (pdf, jpeg): 

a) A negative “NHS Covid-19 

notification” 

b) “Test Site Pass” (Appoint-

ment Confirmation email) clearly 

indicating the date and time of 

the test appointment. The 72 

hours timeframe counts from 

the scheduled time of the          

appointment. 

In addition to obtaining the 

CyprusFlightPass, passengers 

are required to carry with them, 

in hard copy or electronically, 

both documents (a and b as 

above).
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UK Cypriot Louis Loizou nominated 

for creative industry award

J
anuary 20th 2020 marked the launch 

of the first 40 Over Forty, a platform 

where anyone can nominate colleagues 

and those they admire, to celebrate what 

they bring to the advertising, marketing and 

media industry because of their age, not 

despite it. 

40 Over Forty aims to shine a much-needed 

spotlight on the talent surrounding us and 

to acknowledge men and women within a 

diverse range of businesses and positions. 

One of the nominees is UK Cypriot Louis 

Loizou, a freelance creative director. He is 

described as being a genuinely integrated 

creative with a fantastic visual eye, a team 

leader with style and client gravitas.  

Louis is a creative matchmaker, success-

fully introducing his clients’ brands to their 

customers. With over 30 years’ experience, 

Louis has an extensive portfolio of fruitful 

relationships, including Microsoft, P&G, 

Blue Circle, Visa, Cap Gemini, Diageo, 

Hewlett-Packard, SC Johnson, GSK, Nestlé 

and Purina. 

The past couple of years he has built up 

a strong freelance CV working with agencies 

such as Integer (TBWA), We Are Alexander, 

Oliver, Initials, Liquid Retail (Dubai), Pinwheel 

Content (California) and Jack Morton World-

wide. 

Previously at Ogilvy/Geometry Global, he 

brought his wealth of shopper marketing 

and activation expertise to the SC Johnson 

account as Creative Director, leading an 

experienced and talented team on household 

FMCG brands like Glade, Autan, Kiwi, Raid, 

Duck and Mr Muscle. He also led the       

GlaxoSmithKline account for their Oral Care, 

Skin Health and Respiratory brands. 

During his time at Saatchi X, where he 

was a founder member, Louis cut his teeth 

on successful projects for Visa’s sponsorship 

for the Winter Olympics in Torino, and          

primarily as lead shopper creative on the 

Pampers account where he co-produced 

shopper principles for the accounts’ global 

store based design. He also enjoyed a very 

successful time as interim-Creative Director 

at Saatchi X’s Frankfurt office, leading the 

team there to successful pitch wins for Salewa 

and successes for Pampers and MSC. 

Louis has also presided as chair of judges 

at The Grocer Magazine’s Marketing,          

Advertising & PR awards and a regular        

reviewer and commentator on the latest 

new creative campaigns for the magazine. 

He has also written, designed and published 

the “SHOPPING LIST: 50 shopper market-

ing facts to put in your creative basket.” 

Voting for the inaugural 40 OVER FORTY 

is now open until 31st August 2020. Please 

remember it’s one vote per person so make 

sure your vote counts! Cast your vote at 

www.40overforty.com/cast-your-vote 

Jamie Demetriou scoops TV comedy awards

A
 battle over a trademark 

for halloumi is maturing 

in a London court. 

The Foundation for the Protec-

tion of the Traditional Cheese of 

Cyprus is challenging the ability 

of a Hungarian dairy company, 

Babel Sajt Kft, to register a trade-

mark named “Hadjú Halloumi.” 

The salty cheese produced by 

the Hungarian company doesn’t 

meet the necessary requirements 

to use the word “Halloumi” in their 

trademark, the foundation argues. 

“Halloumi” is a collective trade-

mark, and cheese makers who 

use it must meet specific criteria 

regarding ingredients, provenance 

and manufacturing. The case is 

different than many court fights 

over foods and beverages, which 

often focus solely on geographic 

locations like Champagne or 

Parmesan. 

Babel Sajt argued that the name 

it uses is clearly different from 

“Halloumi,” with “Hadjú” written 

in big letters above “Halloumi.” 

The Cypriot association also 

said that the Hungarian company 

is taking advantage of the hard-

won reputation of the cheese. 

A hearing officer in March ruled 

in favour of the Hungarians, 

finding that Halloumi didn’t have 

a reputation among a significant 

portion of the general public and 

that there weren’t any chances 

of confusion between the brands. 

The semi-hard cheese, often 

enjoyed melted or grilled, is the 

second biggest Cypriot export 

behind pharmaceuticals. The UK 

is the largest foreign market for 

it, the foundation said in court 

filings 

Halloumi is registered as a 

protected Cypriot product within 

the United States (since the 

1990s) but not yet in the      

European Union. The delay in 

registering the name halloumi 

with the EU has been largely 

due to a conflict between dairy 

producers and sheep and goat 

farmers as to whether registered 

halloumi may contain cow’s 

milk, and how much. In the UK, 

halloumi is a trademark of       

Cyprus.

Halloumi being argued 
again in trademark case

I
t's been a staple of UK retailing 

for almost 50 years and was 

the basis for many a child's 

Christmas wishlist, but after more 

than a billion copies, the Argos 

catalogue will soon be no more. 

The encyclopedia-like cata-

logues, first launched in 1972, 

will no longer be regularly printed 

by the end of next January, the 

company has said. 

At its peak the "laminated book 

of dreams", as comedian Bill 

Bailey called it, was Europe's 

most widely-printed publication, 

with only the Bible in more homes 

across the UK. 

More than one billion copies 

of the plastic-coated bi-annual 

catalogue were printed during 

its 48-year run. 

Inevitably, Argos points to     

online shopping as the reason for 

its demise. Clicking, it said, offers 

"greater convenience" than flick-

ing through its print catalogue and 

no further take-home editions will 

be produced. Instead, its products 

will be only listed and displayed 

online. 

The popularity of the catalogue 

has been in decline in recent 

years, as the internet increasingly 

gains sway over shoppers' buying 

habits. 

The number of printed copies 

of each edition has dropped  

from 10 million to about three 

million over the last decade and 

the most recent one - printed in 

January before the coronavirus 

hit - ran to 3.9 million.

Argos to scrap iconic 
catalogue after 48 years

London Sport appoints Stephen Alambritis to its board

T
he 2020 BAFTA Televi-

sion Craft Awards have 

been handed out in an 

online ceremony. 

Recognising the wide variety 

of behind-the-screens talent 

that goes into making television 

programming, this year’s cere-

mony was held via an online 

stream amidst the coronavirus 

outbreak, and hosted by 

Stephen Mangan.  

UK Cypriot Jamie Demetriou 

won the Scripted Comedy award 

for Stath Lets Flats, as well as 

the award for Male Performance 

in a Comedy Programme. 

Jamie and the Stath Lets 

Flats production team delivered 

their speech through a              

pre-created animation in the 

style of the sitcom's opening 

credits. 

In response to his win,  

Jamie, appearing via Zoom and 

thanked everyone involved in 

his sitcom for helping make the 

show a success. 

Jamie was born in Friern      

Barnet to a Greek Cypriot father 

and English mother.   

He attended The Compton 

School in North London. He 

joined the Chickenshed Theatre 

before attending Bristol Univer-

sity.  

His sister Natasia Demetriou, 

is an up and coming actress.

T
he main sporting organisation for  

Londoners has recently confirmed the 

appointment of UK Cypriot Stephen 

Alambritis to its Board. 

London Sport believes the appointment 

of Larnaca-born Alambritis will boost the     

organisations vision of making London the 

most physically active city in the world.        

Existing Trustees already bring a wide range 

of experience and specialisms. It is thought 

that Councillor Alambritis who has been a 

hugely successful and popular leader at 

Merton Council, will complement the current 

Board’s areas of expertise and will help to 

enhance London Sport’s connections with 

a range of industry stakeholders operating 

across the capital.  

The appointment also reflect London 

Sport’s focus on increasing the diversity of 

the organisation’s workforce, making it more 

representative of the communities it serves. 

Alambritis will take up his positions with      

immediate effect and for an initial term of 

three years.  

Commenting on the appointment of    

Alambritis, Jillian Moore, Chair of London 

Sport said, “I am delighted to welcome 

Stephen to our Board. He brings formidable 

expertise and a vast network of connections, 

all of which will be of enormous value to 

our work. In light of the current situation, it 

is more important than ever that we are not 

spectators and we continue to make the case 

for the value of physical activity and sport in 

London. I am confident that our new Trustees 

including Stephen, will, alongside our exist-

ing Board and the whole team at London 

Sport, play an important role in supporting 

these efforts, and helping achieve our vision 

of making London the most physically active 

city in the world.” 

Commenting on his appointment Alambritis, 

a former Class I Football Association Referee 

who officiated on KOPA in the 1990’s said: 

“My appointment comes at a crucial time for 

London Sport and I look forward to working 

closely with all the Trustees on the Board of 

London Sport in the coming months. I am 

delighted to be joining an organisation that 

is supported by Sport England and the 

Mayor of London, and works in partnership 

with London’s Local Authorities including 

mine in Merton, to support less active        

Londoners to build physical activity habits 

that support their health, wellbeing and 

prosperity. This is now so important given 

the Covid-19 pandemic and the need to 

stay fit and to be physically active.”
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H
ousing and a care home 

are being planned for 

the site of a hotel on the 

edge of Enfield’s green belt. 

A consultation has been 

launched on proposals by       

Signature Senior Lifestyle and 

Bellway Homes to redevelop 

the Royal Chace Hotel in The 

Ridgeway. 

The plans would see the       

92-bedroom hotel, built in 1970, 

replaced by a 102-bedroom 

care home located closer to the 

road. This would free up space 

to the south of the site to allow 

60 homes to be built. 

The Royal Chace is just out-

side the green belt, which lies 

to the north and west of the site. 

According to the developers, 

there would be 50 car spaces 

and two minibus spaces, which 

“will avoid overspill parking      

occurring onto local roads.” 

Signature says it provides 

“flexible personalised care       

that can adapt to the changing 

needs and circumstances of 

each resident.” 

Options include day care, 

respite care and longer-term 

care support for people with 

conditions such as Alzheimer’s 

and age-related dementia. 

The current designs for the 

Royal Chace site show a care 

home ranging over three floors, 

with a café, restaurant, lounge, 

salon, cinema and other facili-

ties. 

Apartments up to four storeys 

high would provide 32 homes, 

with the remaining residential 

development consisting of two-

storey houses with rooms in the 

roof space. 

Private gardens would be 

provided to the rear of the houses, 

with communal landscaped  

gardens close to the apartments. 

Members of the public have 

been invited to have their say 

on the plans before they are 

submitted to Enfield Council. 

For more information and       

to give your views, visit: 

https://signatureroyalchace.co.uk

Plan to redevelop Enfield 
hotel into care home

Smoking cessation

S
moking affects your body 

in many ways. Smokers 

have a limited sense of 

smell, smoker’s breath and con-

stantly smelling of cigarettes, 

both active and passive smokers 

are at a greater risk of developing 

chest infections, cancer, especially 

in the throat and lungs, and people 

with asthma who are exposed to 

smoke may experience significant 

worsening of their condition. 

Smoking cessation is one of 

the most important things you will 

ever do, here is why: You will live 

longer and live better; Quitting will 

lower your chances of having a 

heart attack, stroke, or cancer; If 

you are pregnant, quitting smoking 

will improve your chances of      

having a healthy baby; The people 

you live with, especially your 

children, will be healthier; You 

will have extra money to spend 

on things other than cigarettes. 

 

1. Preparation 

Set a quit date; Get rid of      

ALL cigarettes and ashtrays in 

your home, car, and workplace;       

Disallow smoking in your home; 

Review your past attempts to  

quit, think about what worked and  

what did no; Once you quit, do 

not smoke, NOT EVEN A PUFF! 

 

2. Get Support and  

encouragement 

Tell your family, friends and 

colleagues that you are going 

to quit and want their support.  

Ask them not to smoke around 

you or leave cigarettes out; Talk 

to your GP or pharmacist; Get 

counselling, the more counselling 

you have, the better your chances 

are of quitting 
 

3. Learn new skills and beha-

viours 

Distract yourself from urges to 

smoke - talk to someone, go for 

a walk; Do something to reduce 

your stress - exercise or read a 

book; Plan something enjoyable 

to do every day; Drink lots of water 

and other non-alcoholic fluids; 

Reduce your caffeine level. 

 

4. Get medication and use it 

correctly 

Medication can help you stop 

smoking and lessen the urge to 

smoke. There are now products 

that you can buy over the counter 

such as; Patches, Inhalators, 

Chewing gum and Lozenges. 

All of these products will double 

your chances of quitting for good.  

There are also some medica-

tions you can take however, 

these are only available through 

a doctors’ prescription. 

 

5. Be prepared for relapse or 

difficult situations 

Most relapses occur within the 

first three months after quitting; 

Do not be discouraged if you 

start smoking again, remember, 

most people try several times 

before they finally quit; Avoid 

drinking alcohol; drinking lowers 

your chances of success; Being 

with other smokers which can 

make you want to smoke; Weight 

gain - many smokers will gain 

weight when they quit, usually 

less than 10 pounds. Eat a healthy 

diet and stay active, do not let 

weight gain distract you from your 

main goal, quitting smoking;  

Bad mood or depression - there 

are many ways to improve your 

mood other than smoking.  
 

A succinct timeline 

- After twenty minutes, your 

blood pressure and pulse return 

to normal. 

- After twenty-four hours, your 

lungs start to clear.  

- After two days, your body is 

nicotine-free and your sense of 

taste and smell improve.  

- After three days, you can 

breathe more easily and your 

energy increases.  

- After two to 12 weeks, your 

circulation improves.  

- After three to nine months, 

coughs, wheezing and breath-

ing improves.  

- After one year, your heart 

attack risk is half that of a 

smoker.  

- After 10 years, your lung 

cancer risk is half that of a 

smoker. 

Finally, good luck, stay smoke-

free and have a healthy life. 

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

“If you educate a man,  
you educate an individual,  

but if you educate a woman, 
you educate a nation” 

- African proverb 

 

What will the future of work 

look like? Is our new generation 

of children equipped to thrive in 

the digital world?  

85% of the jobs that will exist 

in 2030 haven’t been invented 

yet (so say Dell Technologies 

and ‘Institute for the Future’).   

The World Economic Forum 

(WEF) has produced a study 

called “Schools of the Future” 

as part of their Education 4.0  

initiative, looking at how ready 

young people are for our 4th      

Industrial Revolution.  

The first industrial revolution 

transitioned hand production to 

machines, through steam and 

water power, in the years 1760 

- 1840. It changed textile manu-

facturing, the iron industry,        

agriculture and mining.  

The second industrial revolu-

tion, or the technological revo-

lution, was 1870 - 1914. It was 

made possible with railroad net-

works and the telegraph, allow-

ing faster transfer of people and 

ideas. It delivered electricity to 

factories and created modern 

production lines. Economic growth 

and productivity followed. It 

caused unemployment, since 

some workers were replaced by 

machines.   

The third industrial revolution 

occurred in the late 20th century, 

when computers evolved from 

looking like fridges to fitting into 

your pocket. This digital revolution 

delivered Information Technology 

to consumers, not just to businesses.  

Now, the Fourth Industrial Revo-

lution means emerging technolo-

gies such as robotic automation, 

artificial intelligence, the internet 

of things, fifth-generation wireless 

(5G), 3D printing and autonomous 

vehicles. It originated from       

Germany’s 4.0 high-tech strategy, 

promoting manufacturing digiti-

sation. 

The WEF report shows the 

UK far behind in readiness, with 

Finland, Netherlands and Malay-

sia leading the field. Many global 

examples are described, where 

school-based projects are launch-

ing digital education from Vietnam 

to Canada.   

The Real Play Coalition for 

example, is a partnership between 

LEGO, National Geographic, 

Unilever and UNICEF to create 

playful learning to build creativity 

and innovation skills.  

The Green School in Indonesia 

promotes sustainability. It partners 

with clean energy providers to 

take the school ‘off the grid.’ 

The study refers to the WEF’s 

Competitiveness Report, 2019, 

assessing nations on: strength 

of institutions, health and skills. 

Enhancing competitiveness is 

key to improving living standards.  

Out of 141 countries, it’s inter-

esting to look through the lens of 

Cyprus (44th most competitive 

country out of 141), Greece (59th), 

the UK (8th) and Turkey (61st).  

Cyprus scores well in low 

murder rate (15th lowest in the 

world), access to electricity (100% 

coverage), low inflation, high life 

expectancy and strong domestic 

credit to private consumers. It 

doesn’t score well in growth of 

innovative companies and sound-

ness of banks.  

Greece has a strong Pupil-  

to-Teacher ratio for Primary      

education (at 9, equal 5th best 

in the world), but doesn’t do well 

in worker rights, and the burden 

of government regulations.  

Take a look at an early-years 

education measure across the 

countries: - 

Cyprus: 12 Pupils-per-Primary 

Teacher; Position 23rd in the 

world out of 141. 

Greece: 9; 5th  

Turkey: 18; 69th  

UK: 15; 47th  

USA: 14; 45th   

The reports can be found at 

www.weforum.org/projects/learn

ing-4-0, and www3.weforum.org/ 

docs/WEF_TheGlobalCompet-

itivenessReport2019.pdf 

There is nothing more power-

ful in a nation than its education. 

Then combine that with diversity 

and inclusion, the results are 

powerful. As the great writer 

Christopher Hitchens explained: 

- “There is a cure for poverty. It 
works everywhere. It is known 
as ‘the empowerment of women.’  
If you allow women control over 
their cycle of reproduction, add 
some seeds and a bit of credit, 
the whole floor of that village will 
rise - culturally, socially, medically, 
economically. It works every time.”                 

 

James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

Digital citizens and workers:  
Education 4.0 and Schools of  the Future

In an old chest of drawers, in a dusty cigar box, 

Full of hazy memories and forgotten keepsakes, 

Your photograph I found. 

 

Burnt at the edges, with the passing of time, 

Hidden amongst some love letters, 

And dried-up petals of faded flowers, 

That their aroma still kept..... 

 

Your bright eyes look at me with their unabashed, challenging 

ardent desire still, 

Full of passionate tenderness, 

A moment of honest, true love, 

Frozen in time... 

 

As the memories return, I hold it, hands trembling, 

Close to my heart, 

Lest my reminiscing tears wash the past away; 

But then I pause, ponder and smile,  

Knowing that I was, by the Gods and Lady Luck,  

A blessed mortal, well favoured in knowing you, 

For the briefest, yet longest of times. 

 

Ah, those perfumed starry nights, 

And those sun-drenched shores, 

We enjoyed hand-in-hand, 

So much in love, 

That like young fools 

We thought would last forever.... 

 

July 2020

Your Photograph 
Poetry by Andreas N. Demetriou 



Phantom of the Opera to close 

‘permanently’ in the West End 

Phantom of the Opera, London's second-longest-running   

musical, has been forced to close permanently. The show, 

which has been running at Her Majesty's Theatre since 1986, 

will no longer operate in the West End, due to the financial         

impacts of the ongoing coronavirus restrictions on theatres,  

producer Cameron Mackintosh has said. 

Touring productions of the show, which was written by Andrew 

Lloyd Webber, will also no longer operate. 

Phantom of the Opera tells the story of a mysterious and       

disfigured mask-wearing musician living underneath the Paris 

Opera House who becomes obsessed with a woman called 

Christine. 

Mackintosh, one of the country's biggest theatre producers 

with hits such as Hamilton and Les Misérables to his name,        

revealed he wanted the show to come back in the future, but 

for now, it will stay off stages. 

Lloyd Webber recently put on a socially distanced performance 

by Beverley Knight in the London Palladium, overseen by          

Public Health England. Guests were seated apart, while whole 

rows were left empty and patrons were asked to wear face       

coverings. 

Lloyd Webber took to the stage at one point to admit that        

social distancing in indoor venues was unlikely to work, calling 

it a "sad sight." 
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Andrea Georgiou 

Cypriot Smurf 

joins  

Louis Patsalides’ 

Night Show 
 

A new addition to the highly 

successful Louis Night Show 
team was announced last 

week. 

Peter Kypri, otherwise   

known as well-known comedian            

Cypriot Smurf, will be joining 

stand-up comedian/presenter 

Louis Patsalides when his enter-

tainment programme returns to 

Alpha Cyprus TV. 

The satirical show promises 

fresh, new faces, themes and 

games, as it prepares to air its 

new season this autumn, ensur-

ing the success it has achieved 

with viewers over the years 

continues dynamically. 

Peter told Parikiaki, “I feel 
honoured to have been given 
this opportunity and it’s nice 
that I am being appreciated for 
my hard work from the mother-
land. 

“I’m also a little nervous as 
I’ve heard cameras add weight!” 
he joked. 

Well-known YouTuber Peter 

Kypri was born in England and 

now living in Cyprus.  

For the past 5 years, his          

videos skits about Cypriot and 

Greek stereotypes have gone 

viral, having been shared count-

less times on social media,       

and his YouTube channel now 

boasts 13k subscribers! 

Follow him on YouTube, 

Twitter, Facebook, Instagram 

and Tik Tok - @CypriotSmurf, 

and check out his website 

www.cypriotsmurf.com

F
ollowing the announce-

ment from the BBC that 

the 1Xtra station, dedica-

ted to digital urban contempo-

rary and Black music, would be 

running a weekend of program-

ming focussed on Garage music 

and the party island hotspots 

throughout Europe, rap sensa-

tion and entrepreneur A.M. 

SNiPER was invited to take 

over the station as an official 

spokesman for Cyprus, the 

music scene and to announce 

that Cyprus is officially open 

to tourists.  

Introduced by award winning 

journalist, national broadcaster 

and label executive Sian            

Anderson, to her worldwide       

audience, she announced the 

show would be “Bringing you 
Napa classics with the King     
Of Ayia Napa, he goes by the 
name of A.M. SNiPER”. 

Taking over the one-hour 

show for more than half of its 

duration, A.M. SNiPER used 

the platform to announce that 

he was live from Ayia Napa and 

that “Summer is definitely not 
cancelled. We’ve opened the 
(WaterWorld) waterpark and 
have the biggest wave pool 
parties in the world.”  

As the trailblazer and entre-

preneur behind Ayia Napa’s 

strong and continuous position-

ing as a European hotspot for 

party goers over the last two 

decades, A.M. SNiPER is at 

the epicentre of the music and 

entertainment that has become 

synonymous with its success 

as one of the worlds most 

famed party islands. As an       

international rap sensation, 

A.M. SNiPER is placed centrally 

within the top tier of rap stars 

across the world, allowing him 

exclusive access to stars. A.M. 

SNiPER has worked with Chris 

Brown, Kanye West, Rick Ross, 

Wiley, Tinie Tempah, Da Beat-

freakz and Cool-and Dre, many 

of which have also performed 

on the island as part of A.M. 

SNiPER’s exceptional music 

events, festivals and shows. 

With a music legacy that is 

central to the rise of Garage 

music and grime, Ayia Napa 

also celebrates breaking UK 

chart hits and new talent. In a 

nostalgic and reminiscent show 

for BBC Ra-dio 1Xtra, A.M. 

SNiPER selected 10 records, 

which have been major hits 

and classic tracks in the island’s 

history, resulting in an influx      

of excitement from fans and       

listeners that are ready to 

head out and party with the 

star.  

Introducing the takeover with 

his latest single Diablo, Sian 

Anderson announced, “If you 
have not heard A.M. SNiPER’S 
music before, go and check 
him out. Big feelings, big cars, 
big jewellery, big everything      
in his videos and a lot of Ayia 
Napa settings in them.”

Rap star A.M. SNiPER invited to take 
over the UK’s National Radio Network

Courteney Cox will be repris-

ing her role as reporter Gale 

Weathers in the fifth instalment 

in the Scream franchise. In an 

Instagram video post last Friday, 

the actress said, "I can't wait to 
see this face again," flashed 

against a photo of the iconic 

Scream mask.  

Cox’s ex-husband, David      

Arquette, who she met while 

filming the original 1996 film, 

will also appear in the movie, 

once again playing Sheriff Dwight 

"Dewey" Riley. "I am thrilled to 
be playing Dewey again and to 
reunite with my Scream family, 
old and new," he said.  

Both Cox and Arquette, who 

share daughter Coco, 16, have 

appeared in all of the films in 

the series. Pending the ongoing 

COVID-19 pandemic, production 

is hoping to begin this year.

Courteney Cox and David Arquette 

to reunite for new Scream movie
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EUREKA! 

T
he 12 gods of Mount Olympus were the most 

important deities in ancient Greece. They were 

capable of displaying great kindness and        

dishing out terrible punishments. They argued 

amongst themselves, had love affairs, and protected 

their favourite mortals down on earth but each had a 

more serious role to play in the ancient Greek view 

of the world and so they represented important ideals 

and features of the human condition such as justice, 

loyalty, wisdom, beautiful music and the changing 

of the seasons.  

The standard 12 Olympian gods are: Zeus, Hera, 

Athena, Apollo, Poseidon, Ares, Artemis, Demeter, 

Aphrodite, Dionysos, Hermes and Hephaestus. 

The Greeks did not always agree on the 12 and 

some lists include Hestia, Hercules or Leto, with        

Dionysos often the one replaced. 

The Olympian gods, led by Zeus, twice defeated 

the sources of chaos represented by the Titans and 

the Giants. These gods then, rule humanity’s destiny 

and sometimes directly interfere - favourably or 

otherwise.  

 

Zeus (Roman name: Jupiter) 

Zeus was the king of the Olympian gods and the 

supreme deity in Greek religion. Often referred to  

as the god of thunder and the ‘cloud-gatherer’, he 

controlled the weather, offered signs and omens 

and generally dispensed justice, guaranteeing order 

amongst both the gods and humanity from his seat 

high on Mt. Olympus. 

Zeus is the child of Cronus and Rhea, the youngest 

of his siblings to be born. In most traditions, he is 

married to Hera, by whom he is usually said to have 

fathered Ares, Hebe, and Hephaestus. At the oracle 

of Dodona, his consort was said to be Dione, by whom 

the Iliad states that he fathered Aphrodite. Zeus was 

also infamous for his erotic escapades. These resulted 

in many divine and heroic offspring, including Athena, 

Apollo, Artemis, Hermes, Persephone, Dionysus, 

Perseus, Heracles, Helen of Troy, Minos, and the 

Muses.  

 

Hera (Roman name: Juno) 

Hera, wife of Zeus and queen of the ancient Greek 

gods, was goddess of marriage and the family. How-

ever, she was perhaps most famous for her jealous 

and vengeful nature, principally aimed against the 

lovers of her husband and their illegitimate offspring. 

She was notable as one of the very few deities that 

remained faithful to her partner and she therefore 

came to symbolise monogamy and fidelity. 

 

Athena (Roman name: Minerva)  

Goddess of wisdom, war and the crafts, and       

favourite daughter of Zeus, Athena was, perhaps, 

the wisest, most courageous, and certainly the most 

resourceful of the Olympian gods. She was regarded 

as the patron and protector of various cities across 

Greece, particularly the city of Athens. She is usually 

shown in art wearing a helmet and holding a spear. 

Her major symbols include owls, olive trees, snakes, 

and the Gorgonian.  

 

Apollo (Roman name: Apollo) 

Apollo is one of the most important and complex 

of the Olympian deities in classical Greek and Roman 

mythology. The national divinity of the Greeks, Apollo 

has been recognized as a god of archery, music and 

dance, truth and prophecy, healing and diseases, 

the Sun and light, poetry, and more. He is the son 

of Zeus and Leto, and the twin brother of Artemis, 

goddess of the hunt. Apollo is the god who affords 

help and wards off evil. Delphic Apollo is the patron 

of seafarers, foreigners and the protector of fugitives 

and refugees. 

Apollo delivered people from epidemics, yet he is 

also a god who could bring ill health and deadly 

plague with his arrows. The invention of archery         

itself is credited to Apollo and his sister Artemis. 

Apollo is usually described as carrying a golden bow 

and a quiver of silver arrows. 

 

Poseidon (Roman name: Neptune) 

God of the sea and rivers, creator of storms and 

floods, and the bringer of earthquakes and destruc-

tion, Poseidon was perhaps the most disruptive of 

all the ancient Greek gods. Despite the above, the 

trident-bearing god was not always a negative force, 

and he did have a role as a protector, particularly to 

mariners, and as the patron of horses and horse 

breeding.  

 

Ares (Roman name: Mars) 

Ares was the Greek god of war and perhaps the 

most unpopular of all the Olympian gods because of 

his quick temper, aggressiveness, and unquenchable 

thirst for conflict. He famously seduced Aphrodite, 

unsuccessfully fought with Hercules, and enraged 

Poseidon by killing his son Halirrhothios. Ares always 

took the side of Aphrodite in the Trojan War. He 

fought for Hector (a Trojan) until a Greek warrior 

pierced him with a spear that was guided by Athena. 

He then departed the battlefield in order to complain 

to Zeus about Athena’s violence. 

  

Artemis (Roman name: Diana) 

Artemis is known as the goddess of the hunt. She 

was the daughter of Zeus and the Titaness Leto and 

she has a twin brother, the god Apollo. 

Not only was Artemis the goddess of the hunt, she 

was also known as the goddess of wild animals,      

wilderness, childbirth and virginity. Also, she was 

protector of young children and was known to bring 

and relieve disease in women. In literature and art 

she was depicted as a huntress carrying a bow and 

arrow. She was worshipped across the Greek world, 

but her most famous cult site was as a fertility         

goddess at the Temple of Artemis at Ephesus, one 

of the Seven Wonders of the Ancient World.  

 

Demeter (Roman name: Ceres) 

Demeter was one of the oldest gods in the ancient 

Greek pantheon, and she guaranteed the fertility of 

the earth and protected both farming and vegetation. 

This close connection with the earth was inherited 

from her mother Rhea, and doubtless, she was a 

reincarnation of local mother Earth goddesses, 

commonly worshipped in rural communities in the 

Bronze Age. The sanctuary at Eleusis dedicated to 

the goddess and her daughter Persephone and the 

Eleusinian Mysteries practised there spread the 

idea across the Archaic and Classical Greek worlds 

that Demeter would protect her worshippers in the 

afterlife.  

 

Aphrodite (Roman name: Venus) 

Ancient Greek goddess of love, beauty, desire, 

and all aspects of sexuality, Aphrodite could entice 

both gods and men into illicit affairs with her good 

looks and whispered sweet nothings. Born near      

Cyprus from the severed genitalia of the sky god 

Uranus, Aphrodite had a much wider significance 

than the traditional view as a mere goddess of love 

and sex. In addition, Aphrodite was honoured as a 

protector of those who travelled by sea and, less 

surprisingly, courtesans and prostitutes.  

 

Dionysus (Roman name: Bacchus) 

Dionysus was the ancient Greek god of wine, 

merriment, and theatre. Despite being the son of 

Zeus and Semele, Dionysos did not receive the best 

start in life when his mother died while still pregnant. 

Hera, wife of Zeus, was jealous of her husband’s     

illicit affair and craftily persuaded Semele to ask Zeus 

to reveal himself to her in all his godly splendour. This 

was too much for the mortal and she immediately 

expired; however, Zeus took the unborn child and 

reared him in his thigh.  

 

Hermes (Roman name: Mercury) 

Hermes was god of trade, thieves, travellers, 

sports, athletes, and border crossings, guide to the 

Underworld. As the god of boundaries and transitions, 

Hermes was known to be quick and cunning and 

had the ability to freely move between the mortal 

and divine worlds. He is also the patron and protec-

tor of travellers, herdsmen, thieves, orators and wit, 

literature and poets, athletics and sports, invention 

and trade.  

 

Hephaestus (Roman name: Vulcan) 

Hephaestus was the god of fire, metalworking, 

stone masonry, forges and the art of sculpture. He was 

the son of Zeus and Hera and married to Aphrodite 

by Zeus to prevent a war of the gods fighting for her 

hand. He was a smithing god, making all of the 

weapons for Olympus and acting as a blacksmith 

for the gods. It was believed that Hephaestus taught 

men the arts alongside Athena. However, he was 

also considered far inferior to that of the goddess of 

wisdom. 

 

Mount Olympus 

Mount Olympus is the highest mountain in 

Greece. It is located in the Olympus Range on the 

border between Thessaly and Macedonia, about 

80km southwest from Thessaloniki. Mount Olympus 

has 52 peaks and deep gorges. The highest peak, 

Mytikas, rises to 2,917 metres.  

Mount Olympus is notable in ancient Greek              

mythology as the home of the Greek gods. It is also 

noted for its exceptional biodiversity and rich flora. It 

has been a National Park, the first in Greece, since 

1938. 

Organized mountain refuges and various        

mountaineering and climbing routes are available. 

The usual starting point for climbing Olympus is       

the town of Litochoro, on the eastern foothills of the 

mountain. 

The Parthenon  

The Parthenon is a former temple on the Athenian 

Acropolis, Greece, dedicated to the goddess Athena.  

Construction began in 447 BC when the Athenian 

Empire was at the peak of its power. It was completed 

in 438 BC, although decoration of the building con-

tinued until 432 BC. The Parthenon is regarded as 

an enduring symbol of Ancient Greece, Athenian   

democracy and Western civilization, and one of the 

world's greatest cultural monuments.  

The Parthenon itself replaced an older temple of 

Athena that was destroyed in the Persian invasion 

of 480 BC. For a time, it served as the treasury of 

the Delian League, which later became the Athenian 

Empire. In the final decade of the 6th century AD, 

the Parthenon was converted into a Christian church 

dedicated to the Virgin Mary. 

After the Ottoman conquest, it was turned into a 

mosque in the early 1460s. On 26 September 1687, 

an Ottoman ammunition dump inside the building 

was ignited by Venetian bombardment during a siege 

of the Acropolis. The resulting explosion severely 

damaged the Parthenon and its sculptures. From 

1800 to 1803, Thomas Bruce, 7th Earl of Elgin          

removed some of the surviving sculptures, now 

known as the Elgin Marbles, with the permission of 

the Turkish administration of the Ottoman Empire.  

The Greek Government are inviting their colleagues 

at the British Museum to join them with the aim of 

reuniting the surviving sculptures in one place: in the 

Acropolis Museum that has been expressly built in 

order to house all the Parthenon sculptures. The 

fragmented sculptures from the Parthenon, currently 

mainly divided between two great museums, deserve 

collective respect – for the good of the world. 

 

Battle of the Titans 

In Greek mythology, the Titanomachy was a ten-

year series of battles fought in Thessaly, consisting 

of most of the Titans fighting against the Olympians 

and their allies. The war was fought to decide which 

generation of gods would have dominion over the 

universe; it ended in victory for the Olympian gods. 

 

Source: Mark Cartwright,  
www.ancient.eu and en.wikipedia.org 

Photo: Replica of the Athena Parthenon statue 
in Nashville, Tennessee. 

Ancient Greek  
Religion & Mythology

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

IN CINEMAS 

 

An American 

Pickle 
 

Brandon Trost, the cinemato-

grapher of many memorable   

films including THE DISASTER     

ARTIST and EXTREMELY 

WICKED, SHOCKING EVIL AND 

VILE makes a distinguished leap 

into directing.  

The story of one of the most 

original and unpredictable films of 

the year is adapted from Simon 

Rich’s novella “Sell Out” and       

follows the adventures of Herschel 

Greenbaum (Seth Rogen), an 

optimistic Ashkenazi Jew, who  

for fear of the Cossacks leaves 

Northern Europe behind for a 

new life in the land of opportunity. 

He settles in Brooklyn and lives a 

happy existence with his pregnant 

wife Sara (Sarah Snook) until he 

accidentally falls into a vat of  

pickles at the factory he is working. 

100 years later this modern-day 

FIDDLER ON THE ROOF is       

miraculously resurrected from the 

giant barrel totally preserved.  

The first half of the story is       

deliciously sweet and unexpected 

until Herschel meets up with his 

only surviving relative, his great 

grandson Ben (Seth Rogen again). 

Then the bickering begins in this 

strange comedy which finally is 

Seth Rogen one man show.  

Trost puts his cinematography 

experience to good use here      

by giving his pleasing film a      

distinct look, especially in the 

early scenes. It may lose some 

credibility towards the end when 

it sinks into sentimentality but still 

it is hugely enjoyable! 
 

Unhinged 

It was exciting to see this terrific 

thriller on the big screen in the 

first cinema press screening in 

months. Russell Crowe plays the 

unhinged protagonist like a raging 

bull set loose in a china shop      

and the opening sequence clearly 

shows his brutality and unstop-

pable ability for violence. So, it 

comes as no surprise that he 

flares up in an instant after         

Rachel (Caren Pistorious) pisses 

him off while driving her son Kyle 

(Gabriel Bateman) to school …  

Derrick Borte directs with flair 

and efficiency particularly the      

action sequences on the highway 

highlighting how “road rage” can 

escalate into epic proportions. A 

cross between FALLING DOWN 

and THE HITCHER executed in 

the style of those psychological 

thrillers of the eighties and early 

nineties.  

Crowe’s fierce performance 

and striking presence work a treat, 

but the acting honours go to the 

long suffering but resourceful  

Pistorious and Bateman both 

ready to take on this giant of a 

man. The perfect vehicle to drive 

you back in the cinemas! 

 

Papicha 

Mounia Maddour’s impressive 

debut feature takes place in Algiers 

in the early nineties and follows 

the story of Nedjma, “Papicha” to 

her friends, (Lyna Khoudri), a 

fiercely independent fashion       

student determined to defy the   

increasing power of religious      

fundamentalists… 

Maddour effortlessly creates a 

dangerous world where it is difficult 

to know whom to trust. Her story 

is drawn from her childhood 

memories during the Algerian Civil 

War and thankfully her visually 

striking film is blessed with an 

astonishing lead performance 

from rising star Khoudri. 

 

The Snow Queen: 

Mirrorlands 
 

This enjoyable Russian anima-

tion feature tells the story of a 

ruthless king determined to get 

rid of all the magicians from          

his land by sending them to          

the Mirrorlands Only Gerta, the 

daughter of a family of magicians, 

has the power to put a stop to his 

evil plans, but first she needs to 

join forces with the Snow Queen…  

It is an epic adventure of  magic 

and pirates, spectacularly designed 

and effectively re-voiced into Eng-

lish. Perfect family entertainment!  

 

The Vigil 
 

A truly chilling nightmare that 

takes place in the Hassidic com-

munity of Boro Park, Brooklyn. It 

is a Jewish custom that a dead 

body is watched over by a friend 

or a relative and if there is no one 

available than a shomer is hired. 

Religious leader Reb Shulem 

(Menashe Lustig), comes out from 

the shadows, like a figure from 

THE EXORCIST, and approaches 

Yakov (Dave Davis), a man des-

perate for cash, whom he hires  

to watch over the body of an old 

man… 

An impressive debut from 

writer/director Keith Thomas, who 

sets the action during a single 

night. It is genuinely atmospheric, 

intense and creepy!  

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

AROUND THE SUN: This       

intriguing film marks the feature 

debut of Greek director Oliver 

Krimpas, which is inspired by 

Bernard de Fontenelle’s “Conver-

sations on the Plurality of Worlds”. 

British location scout Bernard 

(Gethin Anthony) is shown around 

a 17th century Château in          

Normandy by Maggie (Cara Theo-

bold), its owners’ representative. 

A GROUNDHOG DAY kind of two 

hander which could easily work 

on stage if not for the attractive  

location and its intelligent, complex 

dialogue is well handled by its 

watchable actors. (Apple TV, 
iTunes, Prime Video) 

 

THE FIGHTER: Following 

Trump’s inauguration in 2017 

there was a plethora of cases 

against the government. This  

brilliant documentary focuses on 

just four, which begin a hard fight 

against Trump’s administration 

for abortion rights, voting rights, 

family separation issues and 

transgender acceptance in the 

military. A group of eloquent and 

highly committed lawyers struggle 

in order to bring justice amongst 

chaos and ignorance. Compelling 

and moving in equal measure! 

(On Demand from Dogwoof) 
 

LIFE WITH MUSIC: A gentle, 

sad portrait of a famous concert 

pianist (Patrick Stewart) in his 

twilight years, whose neglected 

career gets a new lease of life 

when he meets an inspiring music 

critic (Katie Holmes). Stewart excels 

in this melancholy film beautifully 

accompanied by Schumann’s  

romantic piano concerto. (Digital 
Platforms)  

 
LAST AND FIRST MEN: An 

experimental first film from the 

acclaimed, late Icelandic composer 

Johann Johannson, based on   

the science-fiction novel of Olaf       

Stapleton. A mesmerising tale set 

two billion years in the future and 

filmed in remarkable black and 

white compositions with striking 

images perfectly complimented 

by a haunting score and a        

commanding narration from Tilda 

Swinton. A hypnotic experience! 

(BFI Player) 
 

AGAIN ONCE AGAIN: An 

autobiographical tale from             

Argentine writer/ director Romina 

Paula, who also plays the leading 

role as herself. Romina on a long 

break from her boyfriend visits 

her German mother in Buenos 

Aires with her son. A clever cock-

tail of documentary with fiction 

elegantly told. Paula inevitably 

draws natural performances from 

her mother and young son, whom 

she lovingly caresses with her 

camera. (MUBI) 
 
ONCE THERE WAS BRAZILIA: 

An extraordinary mixture of        

political comment with sci-fi which 

follows the fate of three characters 

from a different galaxy, now living 

in Brazil. It’s experimental style of 

storytelling doesn’t entirely involve 

yet Adirley Queiros’ assured        

direction impresses! (MUBI) 

T
here are sixty nine cities 

in the UK. They range 

from the eclectic archi-

tectural diptych of Glasgow 

and Edinburgh, Belfast the city 

that built The Titanic, Europe’s 

smallest capital Cardiff, Birm-

ingham which boasts more  

canals than Venice, and the 

industrial giant Manchester 

which was also the place of 

the Peterloo massacre. Each 

one well worth a visit as are 

the remaining 63, including 

the smallest, St Davids, with 

just 1600 residents. However, 

the glorious sprawling megalith 

and king of the pile remains 

Londonium, the “dogs bollocks” 

of all world capitals. I have  

visited many others but this 

fair city has something for       

everyone and them some 

more.  

A few years ago I played a 

city compare game with a 

friend from New York and 

even he, a ‘Big Apple’ zealot 

born and bred in Harlem,        

admitted that London was a 

few notches above when      

considering history, culture,  

diversity, heritage etcetera      

etcetera. To prove my point, 

he chose to live here twenty 

three years ago. Wise choice 

Brian. 

The 8.9 million inhabitants 

of London have, like the rest 

of us, been having a tough 

time lately. The last time I was 

there was on the 14 March. 

Last week I had reason to       

return for work stuff. I went a 

couple of hours early for my 

meeting as I needed to imbibe 

the fumes and breathe in the 

madness of a city that spawned 

me and my siblings. The city 

that raised and crazed us, 

gave us a life education, it still 

courses through my veins.  

My roots are firmly in the  

Levant but my home is North 

London. I felt strangely nervous 

boarding the train in Guildford, 

not helped by having to wear 

a mask which immediately 

steamed up my reading glasses. 

“St’anathema” I shouted out in 

frustration. My muffled scream 

was met with silence. The   

carriage was empty. A sign of 

what was to come.  

On arrival at Britain’s            

busiest railway station, I 

walked onto the concourse 

and suddenly felt odd at it’s 

unfamiliarity. This was not       

the Waterloo I know and love 

which in 2018/19 saw 94        

million of us entering into and 

exiting from it. The usual       

hubbub and hum of human 

movement and conversation, 

food and drink outlets (now 

mostly shut, some permanently) 

satisfying our every need, and 

general mayhem that comes 

with any busy railway station, 

had been replaced by people 

walking carefully, aimlessly 

even, reminding me of   

Wordsworth’s I Wandered 
Lonely As a Cloud. The third 

line of which is When all at 
once I saw a crowd. I didn’t. I 

saw a trickle of people moping 

around in silence. This    

pandemic has not only got a 

stranglehold on our physical 

health but it is doing untold 

damage to our mental and 

psychological wellbeing.  

What so many forget is       

our interdependency on each 

other. Without commuters 

what will happen to the      

incredible public transport  

networks? We moan often 

enough about late running 

trains and signal failures but 

sit back and think about how 

they were all constructed and 

what they provide and you will 

be dumbfounded. Furthermore, 

if there are no people rushing 

around town, grabbing a sand-

wich, using fitness centres, 

popping into pubs for a swift 

pint and doing the multitude     

of other things on offer, what 

will happen to the women and 

men who work hard in offering 

those services? Perish the 

thought indeed.  

As I walked towards the 

West End, I began to mourn 

this change as though it were 

the loss of a loved one.       

Theatre land was  a scene of 

silent desolation and devasta-

tion increasing my sadness 

manifold. The future for these 

venues and the hundreds 

around the country is bleaker 

than a Lowry painting. This 

thought turned my mood to 

one of anger, thinking about 

the ridiculously confusing and 

mainly ludicrous messaging 

coming from government –    

risible were it not for 46,000 

dead - epitomised by their six 

hour notice given to people in 

the North of England now       

facing new restrictions. 

My city is no longer     

recognisable. The countless 

shop windows papered over 

or boarded up tell me that this 

recession is more a depression, 

and come the autumn with the 

predicted two to three million 

unemployed, will give us all 

food for thought.  

Sorry to end on a sombre 

note but never forget that   

desperate people do desperate 

things. The poor, the hungry 

and the destitute will vouch for 

that. Covid the barbarian must 

be overcome to avoid some-

thing even more catastrophic.

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

And so  

to the city... 
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S
pending more time        

outside and with the 

burning sunshine on a 

hot summer’s day, I noticed my 

hair was beginning to suffer and 

starting to get dry, matted and 

acting like it had a life and       

personality of its own! It had lost 

its lustre, strength and length. I 

had to quickly take charge and 

control before it totally split and 

I would lose full management 

beyond any repair.  

Sunshine on hair basically has 

a reaction like that of bleach. It 

lightens the hair as it strips the 

hair pigment and dries it out at 

the same time. It does the same 

as chlorine, like that of a swim-

ming pool or any other chlorinated 

area. Most of us wouldn't go out 

of our way and stick our head in 

a bucket of bleach would we? 

We know that the end result 

would be catastrophic, so let's 

be sensible and do some hair 

saving, salvage repair treat-

ments. 

Before you next go out in the 

sun, apply a deep conditioning 

mask treatment and just leave 

it on. Look for the ones that have 

UV protection from those rays. 

If you can wear a hair covering 

then great, but some of us just 

feel far too hot with hats or 

scarves on in the heat.  

If you are not actually going 

anywhere, other than your      

garden or by the sea, then why 

not make a mask of your own. 

You will have a wet look style  

till you wash it out, but it will be 

conditioned beautifully. We used 

to use it in salons for deep       

conditioning and to stimulate 

growth. It is a simple mix of 

25% almond or olive oil, 25% 

coconut oil melted down, and 

50% pure glycerine. All the      

ingredients can be found in 

your local supermarket or 

chemist. If you are going to be 

outside with it, you can add 

some anti chlorine spray to it if 

you wish. Mix all the ingredients 

and apply onto the hair using a 

brush or your hands. Massage 

into and around the scalp using 

your fingertips and working          

in small circular movements. 

Gradually work the oil mask 

down the hair towards the ends, 

without rubbing backwards and 

forwards, instead use a smooth-

ing and gliding downward       

motion. 

Every now and then, while 

the treatment is on, stimulate 

the blood supply that feeds the 

hair follicles with all the nutrients 

pumped around, produced by 

all the good food you have eaten. 

This little massaging technique 

works at any time, even without 

the treatment mask. So if you 

want your hair to grow, do that 

little massage regularly. 

When it's time to wash off all 

that oil, you will struggle if you 

don't do this one simple little 

step which is to apply the sham-

poo on first neat and work in 

BEFORE you apply the water 

to wash it all out. Shampoo as 

normal a couple of times and 

then apply your regular condi-

tioner and rinse out to finish. 

Next apply a serum or Argan 

oil, along with any styling       

products you would normally 

use. If you can let the hair dry 

naturally as much as possible, 

without applying any heat tools 

for a while, you will really see a 

difference. Find ways to style 

your hair differently for a while, 

with some up styles or just go 

naturally straight or curly, with 

what you have naturally. Wear 

a hair band and make it jazzy 

styling to work with what you 

are wearing. Be creative and 

stylish as you protect your      

hair.  

Wear regular conditioner as   

a protective treatment. The 

Body Shop has a great banana        

conditioning mask you can use. 

L'Oreal Live Dream Lengths 

works well too. Kerastase is 

well known for its great hair  

products within the industry for 

years - there will be one that 

works well for you personally. 

Brush or comb your hair, 

starting at the tips first and 

gradually keep taking your 

brush or comb a little higher 

each time, working gently. Do 

not start from root and try to 

work through tangled hair and 

pulling through it; All that pulling 

and tugging will just break it.  

Don't wear your hair up too 

tight when it is in a fragile state. 

Keep the split ends at bay and 

have them cut so they don't        

get worse. Keep the hair full of 

moisture and don't allow it to 

dry out over the summer. Add 

some leave-in hair moisture 

treatments daily and you will 

get your glowing locks back. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Sunshine hair

Cooking with Loulla Astin 
Stuffed Peppers / Πιπεριές Φλώρινα 

T
his week, Loulla shares 

her recipe for sweet 

pointed Ramiro Peppers 

stuffed with cheese. 

This is a very popular appe-

tiser/meze in tavernas all over 

Greece, especially when they 

are made with sweet Florina 

peppers.   

Florina peppers are cultivated 

in Northern Greece, Macedonia, 

and are a speciality of The      

Municipality of Florina. The motto 

of Florina is “Where Greece   

Begins”. The peppers are shaped 

like a cow’s horn, resembling 

large fat chillies, but they are 

very sweet. The nearest thing 

to them are the pointed red  

Ramiro Peppers which are        

exceptionally sweet with a firm 

crisp texture. 

The recipe serves six as an 

appetiser or three as a main. 

                     

Ingredients:  
6 large thick, red Florina or 

sweet red Ramiro peppers 

(175g) each 

  

For the filling: 
4 spring onions, finely chopped 

2 cloves garlic, chopped 

1 chilli, deseeded, finely 

chopped or a pinch of chilli flakes 

1 large beef, ripped tomato, 

peeled, deseeded and finely 

chopped 

200g Feta cheese 

1 x 250g pot Ricotta  

100g kefalotyri, or Halloumi, 

Manchego, (Spanish cheese) or 

any yellow cheese, grated 

2 tbsp olive oil  

2 tbsp chopped parsley 

2 tbsp chopped dill 

1 tbsp chopped mint 

Freshly ground black pepper 

(no salt) 

  

For the topping: 
Olive oil 

Ground toasted breadcrumbs  

  

Method: 
Brush the peppers with olive 

oil and griddle them on a hot 

griddle pan (that’s the best 

method for me) or bake them 

for 8-10min to soften them. 

To make the stuffing, crumble 

the Feta and place in a bowl with 

the Ricotta and grated cheese. 

Add the olive oil, herbs and the 

rest of the filling ingredients, 

taste and adjust seasoning. 

When peppers have cooled 

down, carefully slit each one on 

top from the stem to the end 

(do not go all the way down) 

and carefully remove the seeds; 

try to keep the stalks intact if 

you can, they look so pretty. 

Fill the peppers generously 

with the cheese mixture, close 

them and place in a small      

shallow roasting dish closely    

together side by side. Drizzle 

with olive oil and bake in a      

preheated oven 200c / 450f / 

gas mark 6 for 20-25 minutes 

or until peppers are nicely      

coloured and softened.  

Sprinkle with toasted ground 

breadcrumbs and serve warm 

or cold with a nice green salad. 

They are also nice served with 

a tomato sauce.

N
ansia Movidi was born in Larnaca,         

Cyprus and resides in Los Angeles,       

California where for the last 25 years 

she studied and worked in film.  

Nansia has always been intrigued with the 

subconscious mind and how we work as            

humans. This led her to the door of HMI College 

of Hypnotherapy - the first Nationally Accredited 

college of Hypnotherapy in the US, where after 

extensive training, is now a certified Master 

Hypnotist. 

In her effort to help the world cope with 

COVID-19, she has been giving free Instagram 

Live Group Hypnosis Progressive Relaxation 

sessions every Sunday, www.instagram.com/ 

nansiamovidi/?hl=en at 8pm Cyprus and 

Greece, 6pm Great Britain, 1pm New York and 

10am Los Angeles. The sessions are tailored 

for a group setting, focusing on releasing stress 

and interacting with the world around us in a 

more calm and peaceful way. We live at a time 

were stress is becoming our natural state of 

being; unprocessed stress can manifest into 

pain and many illnesses. 

Hypnotherapy is a form of therapy that allows 

the hypnotherapist to work with subconscious 

and create with the client the desired outcome. 

While Hypnosis feels like a meditative state, it 

is different in a sense that while in Hypnosis 

both conscious and subconscious are present. 

We all have the capacity to design the lives we 

desire and sometimes determination, willpower 

and resources are not enough to fuel the lives 

we desire. We think we are on the driver's seat, 

but our subconscious is what's driving our lives. 

Hypnotherapy can be used for Addiction, 

ADD/ADHD, Agoraphobia, Anger, Anxiety,         

Assist Healing, Attitude Adjustment, Bedwetting, 

Childbirth, Chronic Pain, Cramps, Cravings, Death 

or Loss, Exercise, Fear of Animals/ Death/     

Dentists/Doctors/Failure/Flying/Heights/Needles/

Surgery, Forgiveness, Gambling Guilt, Headaches, 

Helplessness, Hopelessness Hostility, Hyperten-

sion, Hypochondria, Immune System, Impotency, 

Insecurity, Insomnia, Irritability, Jealousy, Lack 

of Ambition/Direction/Enthusiasm/Initiative, 

Lower Blood Pressure, Medication Side Effects, 

Motivation, Nausea, Negativity, Nightmares, 

Obsessions, Overeating, Pain Management, 

Panic Attacks, Phobias, Problem Solving, PTSD, 

Relaxation, Rejection, Relationship Enhance-

ment, Self-Awareness, Self-Confidence, Sexual 

Problems, Skin Problems, Sleep Disorders, 

Smoking, Social Phobia, Stage Fright, Stress, 

Stuttering, Substance Abuse, Sugar Addiction, 

Temptation, Tinnitus, Test Anxiety and Weight 

Loss, amongst many other challenges.

Free online group Hypnosis Progressive 
Relaxation sessions every Sunday from L.A
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N
ew Salamis FC have  

entered into the Emi-

rates FA Cupand Build-

base FA Vase Cup both finals 

to be played at Wembley Sta-

dium. 

The Committee and manage-

ment team of New Salamis FC 

are delighted to announce that 

they have been entered in to 

the biggest cup competition in 

the World the Emirates FA Cup. 

This is their first time in the 

competition, and they couldn’t 

be happier. 

They now await the draw on 

the 18th August which will be 

for the first two rounds; their first 

game in the Preliminary Round 

is due to take place on Tuesday 

1st September 2020. 

Also, more great news is       

that they are entered into the 

Buildbase FA Vase with the      

first qualifying rounds on the 

19th September 2020. 

New Salamis who play in the 

Spartan South Midlands 

League are no strangers to FA 

Cups as they won the all Eng-

land FA Sunday Cup beating 

Barnes FC at Selhurst Park the 

home of Crystal Palace. 
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Michael Yiakoumi

Aubameyang double helps Arsenal 

beat Chelsea for 14th FA Cup trophy

A
rsenal skipper Pierre-

Emerick Aubameyang 

scored twice to help his 

side secure a 2-1 win over       

10-man Chelsea in the FA Cup 

final on Saturday for a record-

extending 14th crown in the 

competition – and a spot in next 

season’s Europa League. 

Victory at an empty Wembley 

Stadium earned Mikel Arteta  

his first trophy as Arsenal     

manager, after he left his role 

as Pep Guardiola’s assistant at 

Manchester City to replace Unai 

Emery in December. 

Chelsea had struck in the fifth 

minute when Christian Pulisic 

collected Olivier Giroud’s fine 

flick-on inside the penalty area 

and tucked the ball past goal-

keeper Emiliano Martinez from 

close range 

Arsenal drew level from the 

penalty spot through Aubamey-

ang in the 28th minute after 

Chelsea skipper Cesar Azpili-

cueta was booked for bringing 

down the Gabonese moments 

earlier. 

Chelsea, who were forced to 

take off Azpilicueta and Pulisic 

due to serious-looking injuries, 

were reduced to 10 men after 

going 2-1 down when Mateo 

Kovacic collected his second 

yellow card of the game for a 

very soft foul on Granit Xhaka 

With the contest locked at        

1-1, Gunners striker Aubamey-

ang danced past the opposition 

defenders before finishing with 

his left foot in the 67th minute 

to ensure that Arsenal salvage 

European action from a difficult 

domestic season after finishing 

eighth in the Premier League. 

Winning FA Cup is the first step 

for  Atrteta to more trophies.

UK Cypriot team New Salamis to 
play in the FA Cup

Play the Salamina way  
1. Looking for a club to improve your child’s football skills? 

2. Do you want your child to learn and play in a safe environment? 

3 Interested in your child being part of a club with great tradition and history? 

If these answers to these three questions is YES, then get in contact now! 

Development Centre every Wednesday for ages 6-8 and 9-11. Technical coaching 

with ball skills, qualified coaches, learn, improve, have fun. 

For further information, please contact Peter via email: newsalamisofficial@outlook.com 

or call 07961 343 005. 

F
ulham made an immediate 

return to the Premier 

League as two extra-time 

goals from full-back Joe Bryan 

gave them a 2-1 win over Brent-

ford in the Championship play-

off final at an empty Wembley 

Stadium on Tuesday. 

Bryan opened the scoring near 

the end of the first period of extra 

time when he spotted Brentford 

goalkeeper David Raya out of 

position and anticipating a cross 

from his deep free-kick before 

cleverly driving the ball into the 

bottom corner. 

The Spanish keeper was slow 

to react, once Bryan had opted 

to shoot, but the lead was a      

deserved one for Scott Parker’s 

side, who had the better of what 

had been a cagey 90 minutes. 

Bryan made sure of the victory 

with a second goal three minutes 

from the end of the second period 

of extra time, clipping home from 

close range after a burst forward 

down the left and quick exchange 

with substitute Aleksandar Mitro-

vic. 

Henrik Dalsgaard pulled a goal 

back for Brentford in the final 

seconds but there was no time 

for a recovery by the Bees, who 

were searching for a place in 

the top flight for the first time 

since 1946. 

It is Fulham manager Scott 

Parker’s first success as manager

Fulham back in Premier League after  
Bryan’s extra-time playoff double

UEFA Champions and Europa League Fixtures

UEFA Europa League Round of 16 2nd leg 

Thursday 6th August 2020  

Sevilla v Roma UEFA 17:55 BT Sport 3 

Bayer Leverkusen v Rangers  17:55 BT Sport 2 

FC Basel v Frankfurt  20:00 BT Sport  

Wolves v Olympiakos  20:00 BT Sport 1 / BT Sport Extra 1 / BT Sport Ultimate 

 

UEFA Champions League Round of 16 2nd Leg 

Friday 7th August 2020 

Juventus v Lyon  20:00 BT Sport 2 

Man City v Real Madrid 20:00 BT Sport 1 

 

Saturday 8th August 2020 

Bayern Munich v Chelsea 20:00 BT Sport 1 / BT Sport Extra 1 / BT Sport Ultimate 

Barcelona v Napoli 20:00 BT Sport 2 



n Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας 
και η ΚΟ ΑΚΕΛ Southgate 

εκφράζουν τα θερμά τους συλ-

λυπητήρια στα παιδιά και εγγό-

νια της Ανθούλλας Παπαγεω- 

ργίου που απεβίωσε πρόσφατα. 

n Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας 
και η Κ.Ο.Β. ΑΚΕΛ Enfield εκ-

φράζουν τα θερμά τους συλλυ-

πητήρια στη σύζυγο, παιδιά και 

εγγόνια του Αντρέα Κουλου-

μπρή που απεβίωσε πρόσφατα.

Elunique -Est1997
Floral designer Eleni Karatzas/Phyrillas 

Specialising in: 

Funerals Personal Tributes Wreaths Sprays 
Λουλούδια και στέφανα για κηδείες 

Tel 07973 830 885  Email :Ellekaratz@yahoo.com 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.08.2020 

στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο 

Camden Town, το 40ήμερο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένη μας συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς 

Σωτήρας Κωμοδρόμου Σάββα 
(από Ακανθού / Μαζέρι) 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν 
εισφορές κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν 
συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος 
 
Ο σύζυγος Σωτήρης, τα παιδιά Ηλίας, 
Χρυστάλλα και Σταυρούλα, και ο εγγονός 
Αλέξανδρος.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.08.2020, 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, 

το 3ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής 

 

Μαρούλλας Χριστοφίδου 
(από την Ομορφίτα) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 

Θυγατέρες: Αναστασία και Ελένη, 

εγγονές: Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια, 

αδέλφια, συγγενείς και φίλοι.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
παππού και προπάππου 
 

Νίκου Τρικωμίτη 
(από Μόρφου) 

που απεβίωσε στις 18.07.20 στο Λονδίνο, σε 
ηλικία 84 ετών. Ζούσε στο Λονδίνο από τη δε-
καετία του ‘60. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του, 
γιο, θυγατέρα, εγγόνια και δισέγγονα. 

It is with great sadness that we announce the 
death of our beloved husband, father, grand-
father and great-grandfather Nikos Trikomitis 
who passed away on the 18.07 20 in London, 
UK, at the age of 84. He has been living in 
London since 1960s. 

He leaves behind his wife, son, daughter, 
grandchildren and great grandchildren.

† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 09.08.2020 

ατην εκκλησία Αγίου Δημητρίου, Edmon-

ton, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγα-

πημένου μας πατέρα 
 

Iάκωβου Παναή Χαϊλή Χιντή  
(από Τρίκωμο) 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφο-

ρές, κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλ-

λυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν με οποι-

ονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

Παιδιά: Θεμούλα, Μυρούλλα, Κακουλλού, 

Νικολής, γαμπρός Τομάκης, νύμφες Έλλη 

και Αντρούλλα, εγγόνια και  δισέγγονα.

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών 

Αγγλίας εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια στους 

οικείους του συγχωριανού τους 

Δημήτρη Παττίχη 

που απεβίωσε τη 

Δευτέρα 20 Ιουλίου 

σε ηλικία 79 ετών.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Τελούμε την προσεχή 

Κυριακή 09.08.2020, 

στην Εκκλησία Αγίου 

Παντελεήμονος και 

Αγίας Παρασκευής, 

660 Kenton Rd, Harrow, 

Middx. HA3 9QN, το 

3ον ετήσιο μνημό-

συνο του πολυαγα-

πημένου και αξέχαστού μας συζύγου και 

πατέρα  

Δημήτριου Κωνσταντίνου 

(Λευκωσία)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν.  

Η σύζυγος και τα παιδιά.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
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19/03/1944 - 24/07/2020

Είναι με μεγάλη λύπη που ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Νίκου Σκαλιώτη 
που απεβίωσε στο Λονδίνο την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 σε ηλικία 76 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γιαννούλα Σκαλιώτη, τα παιδιά του Έλενα και Φίλιππο Φιλίππου, Χάρη και Μαρία Σκαλιώτη, 
τα εγγόνια του: Νικόλαο και Νάντια Φιλίππου, Ισαμπέλ και Νικόλ Σκαλιώτη. 

«Πατέρα, ήσουν για εμάς και τόσους πολλούς άλλους η έμπνευσης. Θα κρατήσουμε σε όλη μας τη ζωή όλες τις 
υπέροχες αναμνήσεις που έχουμε μαζί σου. Θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες για την απεριόριστη αγάπη και 

γενναιοδωρία σου. Πάντα στις σκέψεις μας και για πάντα στις καρδιές μας. Έχετε κάνει τον Παράδεισο λίγο πιο 
ξεχωριστό. Αναπαύσου αιώνια εν ειρήνη...» 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Αυγούστου 2020, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας στο Wood Green στις 10πμ 
και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate στις 11.30πμ. 

Λόγω των μέτρων για την Covid-19, η τελετή θα γίνει αυστηρά σε στενό οικογενειακό κύκλο. 

Αντί λουλουδιών, παράκληση όπως γίνουν εισφορές διαδικτυακά, με την αναφορά «skaliotis», στο Saint Mary’s Church 
Fund, Cynergy Bank, αριθμός λογαριασμού 00668311, sort code 40-63-77 (IBAN: GB06 BCYP 4063 7700 668311).

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε. ΑΚΕΛ 

Kομματική Oμάδα Bάσης Waltham Forest 

n Το ζεύγος George και Chris Παλλούρα εισφέρουν £100 στην μνήμη του Γιάννη Κυ-

ριάκου και τους Παναγιώτη & Ερασμία Παλλούρα 

n Το ζεύγος Πέτρος και Χριστίνα Τυριτάνου εισφέρουν £100 στην μνήμη της Κουλλας 

Τυριτάνου και τους Παναγιώτη & Ερασμία Παλλούρα 

n Η Βασούλλα Ιωάννου και ο Μιχάλης Ιωάννου εισφέρουν £200 στην μνήμη του συ-

ζύγου και πατέρα  Τόνυ Ιωάννου 

n Το ζεύγος Κύπρος και Ευτυχία Αργυρού εισφέρουν £200 στην μνήμη της Αργυρού-

λας και Ευτυχίας Μιχαήλ, κόρη και εγγονή αντίστοιχα

08/07/1943 – 24/07/2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pieris Avraam 
(from Trachonas, Nicosia)  

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved hus-
band, father, grand father and great grand father, who passed away on 
the 24th July 2020 at the age of 77 years. 

He leaves behind his wife Kyriaki, his children Athenoulla, Nick and 
Maria, Son-in-law, Daughter-in-law, 5 Grand children, 3 Great grand 
children , brother, sister, nieces and nephews. 

Pieris was born in Trachonas, Nicosia on the 8th July 1943 before com-
ing to England in 1963 with his wife KyrIaki. 

He was a very loving family man with a kind and generous nature. He 
was adored by all his family, friends and neighbours. He had such a big 
character and would help anyone who needed it. He enjoyed 
watching football and was a proud Arsenal fan. We will love and miss 
him always. 

The funeral will take place on Friday the 14th August, 1:30 pm at the  
St Lazarus Greek Orthodox church on Rutland Road, Forest gate, 
E7 8PQ and the burial will take place at City of London Cemetery, 
Aldersbrook Road, Manor Park, E12 5DQ at 3pm. 

Due to the current restrictions with Covid-19 the funeral will be limited 
to 30 people only.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Πιερή Αβραάμ 
(από Τράχωνα, Λευκωσία)  

Είναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου, που απεβίωσε στις 24 
Ιουλίου 2020 σε ηλικία 77 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Κυριακή, τα παιδιά του Αθηνούλα, Νίκο 
και Μαρία, γαμπρό, νύφη, 5 εγγόνια, 3 δισέγγονα, 2 αδέλφια και 
αδελφότεκνα. 

Ο Πιερής γεννήθηκε στον Τραχώνα στις 8 Ιουλίου του 1943 και ήλθε 
στην Αγγλία το 1963 με τη σύζυγό του Κυριακή. 

Ήταν περήφανος οικογενειάρχης, ευγενής και γενναιόδωρος. Λατρευό-
ταν από ολόκληρη την οικογένεια, τους φίλους και τους γείτονές του. 
Ήταν μεγαλόψυχος και βοηθούσε όποιον χρειαζόταν την βοήθεια του. 
Του άρεσε να παρακολουθεί ποδόσφαιρο και ήταν περήφανος οπαδός 
της Άρσεναλ. Θα τον αγαπάμε για πάντα και θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 14 Αυγούστου, 1:30 μ.μ. στην Ελ-
ληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αγίου Λαζάρου, Rutland Road, Forest 
gate, E7 8PQ και η ταφή στο κοιμητήριο του City of London, Alders-
brook Road, Manor Park, E12 5DQ στις 3μ.μ. 

Λόγω των περιορισμών για την Covid-19, στην κηδεία θα παρευρεθούν 
μόνο 30 άτομα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Νίκου Σκαλιώτη
(από Καϊμακλί, Λευκωσία)
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Δυστυχώς, απεβίωσε την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, 

έχοντας υποφέρει σταδιακά τα τελευταία χρόνια με 

εκφυλιστική εγκεφαλική νόσο PSP. Μπορεί τώρα να 

ενωθεί με τους άλλους αγγέλους και να αναπαυθεί 

ειρηνικά! 

Ήταν 60 ετών και καταλείπει τον σύζυγό της Ίαν, τους 

γιους της Τζέιμς και Παύλο, τους γονείς της Σωτήρη 

και Ιωάννα Χαμπή, τα αδέρφια της: Χαράλαμπο και 

Αντώνη Χαμπή, ανίψια Σωτήρη, Αναστασία, Αλεξία, 

Χρυσάφη, Μιχάλη και Κάλουμ. 

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 11 Αυγούστου 

2020. Λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιετώπιση 

της πανδημίας, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό 

οικογενειακό κύκλο.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρούλλα Ackers
(από Λονδίνο) 

Sadly, passed away on Thursday 30th July 2020, 

having suffered progressively over the past few years 

with degenerating brain disease PSP. She may now 

join the other angels and rest in peace! 

She was 60 years old and leaves behind her husband 

Ian, sons James and Paul, parents Sotiris and 

Ioanna Hambi, brothers Charlie and Tony Hambi, 

nephews and nieces Sotiris, Anastasia, Alexia, 

Chrysaphi, Michali and Calum. 

The funeral will take place on Tuesday 11th August. 

Due to Covid the numbers are sadly restricted to 

immediate family only.

16.05.1960 - 30.07.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Ανδρέου 
(από Παρεκκλησιά, Λεμεσός)  

Είναι με μεγάλη θλίψη που ενημερώνουμε την κοινότητα για 
το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, 
γιαγιάς και φίλης, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουλίου 
2020. 

Γεννημένη στην Παρεκκλησιά της Λεμεσού, ήρθε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο τη δεκαετία του ’50. 

Ως μονογονέας, αγωνίστηκε με όλο της το είναι για να 
μεγαλώσει δύο γιους, τον Κώστα και τον Ανδρέα. Ήταν 
επιτυχημένη συγγραφέας, ηθοποιός, καλλιτέχνης και 
ακτιβίστρια. Τα ποιήματά της για την Κύπρο, την οποία είχε 
πάντοτε στην καρδιά της, όπως και τα βιβλία της για την 
αγάπη και τη φαντασία, αγαπήθηκαν από πολλούς. 

Όλοι όσοι τη γνώρισαν ένιωθαν τη ζεστασιά και την 
καλοσύνη της. Η συναρπαστική προσωπικότητά της, 
ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους. Η υπέροχη, ανοιχτή και 
ευγενική καρδιά της, λειτουργούσε ως μαγνήτης φιλίας και 
εμπιστοσύνης, ακόμη και για αυτούς που τη γνώριζαν για 
πρώτη φορά. 

Η λέξη «οικογένεια», για τη Μαρία σήμαινε απλά τα άτομα 
που αγαπούσε. 

Η Μαρία θα μείνει ζωντανή μέσα από τους δύο γιους της  
Κώστα και Ανδρέα, τους συντρόφους τους και τα δύο της 
αγαπημένα εγγόνια, Γκάια και Μαξ. Αφήνει πίσω τις 
αγαπημένες της αδελφές και μια τεράστια θετή οικογένεια, 
συμπεριλαμβανομένων της Λουκίας, του Ανδρέα και της 
Σοφίας. 

Το πανέμορφο φως της προσωπικότητάς της θα λάμπει 
στις καρδιές μας για πάντα. 

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 11 Αυγούστου 2020, στις 
12:30, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY. Θα ακολουθήσει η ταφή 
στο κοιμητήριο του Χέντον. Για λουλούδια, αποταθείτε στο 
Demetriou & English μέχρι τις 9πμ. 

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε μέσω 
email, στο AndreasNicholasdelta@gmail.com

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Andreou 
(from Parekklisia - Limassol)  

It is our sad duty to inform the community of the death 
of our mother, sister, friend, and confidante Maria 
Andreou on 25th July 2020.  

Born in Pareklisha and coming to the UK in the 1950’s, 
she fought with all her spirit to bring up two sons; Costas 
and Andreas as a single mother.  

She was an accomplished author, actress, artist and ac-
tivist. Her poems about her beloved Cyprus and her 
books of love and fantasy brought happiness to many. 

Her warmth and kindness was felt by everybody who 
met her.  Her electric personality and magnetism made 
people feel an instant connection with her. Her wonder-
ful open and kind heart drew strangers and made them 
family. To her, family simply meant people she loved.   

Maria is survived by her two sons Costas and Andreas 
Dakoutros, their partners and two loving grandchildren; 
Gaia and Max. She leaves behind loving sisters and a 
huge adopted family; including Loukia, Andreas, and 
Sofia.   

The beautiful light of her personality will shine on in our 
hearts forever.    

The funeral will be at St John the Baptist Church, 
Wightman Road, London N8 0LY on 11th August 2020 
at 12:30 with a burial to follow at Hendon Cemetery. 
Flowers to: Demetriou and English by 9AM on the 11th. 

 
For further information: 
AndreasNicholasdelta@gmail.com

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ευαγγελία Ποταμίτη 
(από Δάλι, Λευκωσία)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο 

της πολυαγαπημένης μας και αφοσιωμένης 

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής μας 

Ευαγγελίας Ποταμίτη που απεβίωσε την 

Κυριακή 19 Ιουλίου σε ηλικία 81 ετών. 
 

Αφήνει τα 4 της παιδιά, νύφη, γαμπρό, 7 

εγγόνια, 5 αδέλφια, συγγενείς και φίλους. 
 

Η Ευαγγελία γεννήθηκε στο Δάλι της 

επαρχίας  Λευκωσίας και είναι γόνος της 

οικογένειας Χείλη. Ήταν ένα από τα 9 

αδέλφια. 
 

Ήρθε στην Αγγλία σε ηλικία 18 ετών, όπου 

συνάντησε και παντρεύτηκε τον Γιώργο 

Ποταμίτη.  
 

Η Ευαγγελία ήταν ένα πολύ ευγενικό και 

στοργικό άτομο. Πάντοτε ήταν πρόθυμη να 

βοηθάει τους άλλους, κάτι που την 

ικανοποιούσε ιδιαίτερα. 
 

Η κηδεία έγινε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 

από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 

Αποστόλου Ανδρέα και η ταφή στο 

κοιμητήριο Islington και St Pancras.

†DEATH ANNOUNCEMENT 

Evangelia Potamitis  
(from Dhali, Nicosia)  

Our loving and devoted mother, grand-

mother and sister Evangelia Potamitis 

passed away on Sunday 19th July at the 

age of 81.  
 

She leaves her 4 children, daughter-in-law, 

son-in-law, 7 grandchildren, 5 brothers and 

sisters, relatives and friends.  
 

Evangelia was born in Dhali, Nicosia to the 

Chilis family and was one of 9 siblings. 
 

She came to England at the age of 18, 

where she met and married George 

Potamitis.  
 

Evangelia was a very kind and caring indi-

vidual who found joy in helping others.  
 

The funeral took place on Wednesday 5th 

August at St Andrew’s Greek Orthodox 

Church, and the burial at Islington and St 

Pancras Cemetery.30.07.1939 – 19.07.2020
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Ο Γιώργος Τριμικλινιώτης γεννήθηκε στο Πέρα Πεδί της Κύπρου και 

ήταν ένα από τα 7 παιδιά της οικογένειας. Μέχρι τα είκοσι του χρόνια  

ταξίδεψε σε όλη την Κύπρο στο πλαίσιο της εργασίας του στο 

Υπουργείο Γεωργίας. Τη δεκαετία του 1950, ταξίδεψε στην Αφρική 

διασχίζοντας τον ισημερινό με αεροπλάνο, κάτι που το έκαναν λίγοι 

εκείνη την εποχή γι’ αυτό και έδωσαν σε όλους τους επιβάτες από  ένα 

αναμνηστικό πιστοποιητικό. Ο Γιώργος εργάστηκε στην Τανζανία, στην 

Κένυα και σε άλλα μέρη της Ανατολικής Αφρικής πριν έλθει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Εγκαταστάθηκε στο Βορειοδυτικό Λονδίνο και 

εργάστηκε στην British Rail, ενώ πήγαινε νυχτερινό σχολείο για να 

σπουδάσει μηχανικός κατασκευών. 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του και πήρε δουλειά στο πρώην Greater 

London Council (GLC). 

Ο Γιώργος ήταν αφοσιωμένος στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ήταν 

ιδρυτής ελληνικών σχολείων (που δεν σχετίζονται με την εκκλησία) στο 

Λονδίνο και βοήθησε στην ίδρυση και στη διαχείριση του τοπικού 

σχολείου του στο Brent, τη δεκαετία του 1980. Ίδρυσε και διεύθυνε το 

Ελληνικό Κέντρο Νεολαίας και έπειτα το Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, 

και τα δύο στο Μπρεντ. 

Ο Γιώργος καταλείπει τη σύζυγό του, 3 παιδιά, 3 εγγόνια ανίψια και 2 

αδέλφια. 

Είναι πολύ αγαπητός και θα μας λείψει πολύ.  

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 10.45πμ στον Τίμιο 

Σταυρό και στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ, The 

Riding, Golders Green, NW11 8HL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Αντωνίου Τριμικλινιώτης
(από Πέρα Πεδί, Λεμεσό) 

27.09.1926 - 22.07.2020

Husband, father, grand-father, son, brother and uncle 

George Trimikliniotis was born in Pera Pedi, Cyprus and was one of 7 

siblings. He travelled all over the island in his twenties whilst working 

for the agricultural department. He flew to Africa in the 1950s, crossing 

the equator by plane which was something only done by so few at the 

time that they gave travellers a certificate. George worked in Tanzania 

and Kenya and other parts of East Africa before travelling to the UK. 

He settled in North West London and worked on British Rail while 

putting himself through night school studying to become a structural 

engineer. 

He completed his studies and got a job at the now disbanded Greater 

London Council (GLC). 

George was committed to the Greek Cypriot community. He was a 

founder of the (non-church-related) Greek schools in London and 

helped found and run his local school in Brent in the 1980s. He also 

founded and ran a Greek youth Centre and then a Greek community 

Centre, both in Brent. 

George leaves behind his wife, 3 children, 3 grand-children a number 

of nephews and nieces and 2 siblings. 

He is much loved and will be missed. 

 The funeral will be held on Tuesday 11th August at 10.45am at The 

Holy Cross and St Michael Greek Orthodox Cathedral, The Riding, 

Golders Green, NW11 8HL
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