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Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει τις 
συμφωνίες για τη διπλή φορολο-
γία μονομερώς εάν δεν βρει κα-
τανόηση από τους εταίρους της, 
δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, 
Βλαντιμίρ Πούτιν... 
                        Σελ 6

Κύπρος: Διπλή φορολογία 
Τα 20 εκατομμύρια αγγίζουν 
πλέον τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα στον πλανήτη. Στην 
κούρσα για την παρασκευή εμ-
βολίου, η Ρωσία διεκδικεί πρω-
τιά, με την ανάπτυξη του «Sput-
nik V»...

       Σελ 8&17

Eμβόλιο κατά του COVID-19 Η ιστοσελίδα της ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ
Η εφημερίδα Παροικιάκη είναι στην 
ευχαρίστηση θέση να ανακοινώσει 
ότι η ιστοσελίδα της, έφτασε τις εκ-
πληκτικές προβολές του ενός εκα-
τομμυρίου επισκεπτών κατά τους 
πρώτους έξι μήνες του 2020...  
 
                Σελ 2&19
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Μεγάλη αύξηση 
των κρουσμάτων 

COVID-19  
σε Ελλάδα και 

Κύπρο

Μεγάλη αύξηση 
των κρουσμάτων 

COVID-19  
σε Ελλάδα και 

Κύπρο

σελ  σελ 6,7 & 17

«Ηθικό καθήκον» το άνοιγμα των σχολείων 

το Σεπτέμβριο, λέει ο Μπόρις Τζόνσον ( Σελ 3 & 17) 

 

Στις 730.000 έχει ανέλθει ο αριθμός των 

ανθρώπων που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς  

εργασίας από την αρχή της πανδημίας  

στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Συρρίκνωση 20,4% της οικονομίας το  

δεύτερο τρίμηνο του 2020 (Σελ 3)

«Ηθικό καθήκον» το άνοιγμα των σχολείων 

το Σεπτέμβριο, λέει ο Μπόρις Τζόνσον ( Σελ 3 & 17) 

 

Στις 730.000 έχει ανέλθει ο αριθμός των 

ανθρώπων που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς  

εργασίας από την αρχή της πανδημίας  

στο Ηνωμένο Βασίλειο.  

Συρρίκνωση 20,4% της οικονομίας το  

δεύτερο τρίμηνο του 2020 (Σελ 3)

Βρετανία

Στο «κόκκινο» η τουρκική  
προκλητικότητα

Στο «κόκκινο» η τουρκική  
προκλητικότητα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ  (ΣΕΛ 7)

ΠΕΛΑΓΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ: ΟΙ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΣΕΛ 6)

   Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ NAVTEX ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ «ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΙΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (ΣΕΛ 6)
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  Επιστολή από Foreign Office με τις βρετανικές θέσεις 
για Κυπριακό και Τουρκία  

Επιστολή-απάντηση προς τον 

Πρόεδρο της Ένωσης Κυπρια-

κών Προσφυγικών Σωματείων 

(ΕΚΕΚΑ) στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, Λεωνίδα Λεωνίδου με ανα-

φορά στις βρετανικές θέσεις επί 

ζητημάτων που αφορούν την 

Κύπρο και την Τουρκία, έχει 

στείλει το αρμόδιο τμήμα του 

Foreign Office. 

Με την αρχική επιστολή του 

προς τον Υπουργό Εξωτερικών 

Ντόμινικ Ράαμπ ο κ. Λεωνίδου 

ζητούσε την επανεξέταση από 

τη βρετανική κυβέρνηση της 

σχέσης με την Τουρκία. Η επι-

στολή είχε συνταχθεί με αφορμή 

τη 46η μαύρη επέτειο της πα-

ράνομης τουρκικής εισβολής και 

κατοχής της Κύπρου. 

Το Foreign Office επισημαίνει 

ότι τα γεγονότα του 1974 «συ-

νεχίζουν να ρίχνουν μια μακριά 

σκιά πάνω από την Κύπρο». 

Προσθέτει ότι ο καλύτερος τρό-

πος για να αντιμετωπιστούν 

αυτά τα ζητήματα είναι μέσω 

μιας δίκαιης και με διάρκεια λύ-

σης του Κυπριακού, με τη βρε-

τανική στήριξη σε αυτή να πα-

ραμένει «ακλόνητη». 

Τονίζεται ότι το Ηνωμένο Βασί-

λειο στηρίζει πλήρως όλα τα 

σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας, περιλαμβανο-

μένων των 550 και 789 για την 

περίκλειστη πόλη της Αμμοχώ-

στου. 

Σε ό,τι αφορά τις παράνομες 

τουρκικές γεωτρήσεις, επανα-

λαμβάνεται πως το Λονδίνο 

ήταν από την αρχή ξεκάθαρο 

ότι «αποδοκιμάζει τις τουρκικές 

γεωτρήσεις στα ύδατα γύρω 

από την Κύπρο». 

Χαρακτηρίζεται ως «κρίσιμο» 

για τη σταθερότητα στη Μεσό-

γειο και για την ακεραιότητα του 

βασισμένου σε κανόνες διε-

θνούς συστήματος, «διαφορές 

σαν αυτή να επιλύονται όχι 

μέσω βίας, στρατικοποίησης ή 

εξαναγκασμού, αλλά μέσω δια-

λόγου και σύμφωνα με το διε-

θνές δίκαιο». 

Ως προς τις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, η επιστολή του Foreign 

Office αναφέρει πως η βρετα-

νική κυβέρνηση προτρέπει σε 

αποκλιμάκωση μέσω διμερούς 

διαλόγου. «Περαιτέρω εντάσεις 

μεταξύ των δύο συμμάχων και 

φίλων μας στο ΝΑΤΟ δεν είναι 

προς το συμφέρον κανενός. 

Παραμένουμε επίσης δεσμευ-

μένοι στην υποστήριξη των 

προσπαθειών Ελλάδας και 

Τουρκίας να διαχειριστούν απο-

τελεσματικά τη μετανάστευση 

και εργαζόμαστε τόσο διμερώς 

όσο και με τους διεθνείς εταί-

ρους μας προς αυτόν το 

σκοπό», σημειώνεται. 

Στο θέμα της μετατροπής της 

Αγίας Σοφίας σε τέμενος, επα-

ναλαμβάνεται πως αν και έχει 

σημειωθεί η ανησυχία που έχει 

προκληθεί από την απόφαση 

του Προέδρου Ερντογάν, πα-

ρόλα αυτά η βρετανική κυβέρ-

νηση θεωρεί το θέμα ως «κυ-

ριαρχικό ζήτημα» για την 

Τουρκία. 

Στην επιστολή σημειώνεται ότι 

το Λονδίνο αναμένει να παρα-

μείνει η Αγία Σοφία προσβάσιμη 

για όλους ως μέρος της παγκό-

σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO, ως μαρτυρία της 

παγκόσμιας πολιτιστικής και 

ιστορικής σημασίας του μνη-

μείου, αλλά και της πλούσιας 

και ποικιλόμορφης ιστορικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Τουρκίας, καθώς και να συντη-

ρηθούν τα πολύτιμα αριστοτε-

χνήματα. 

Στο πλαίσιο αυτό το Λονδίνο κα-

λωσορίζει τις δημόσιες δηλώ-

σεις Τούρκων ηγετών προς 

αυτή την κατεύθυνση, κάτι που 

συνάδει με τις πρόνοιες του 

τουρκικού συντάγματος περί 

ελευθερίας συνειδήσεων και 

ανεξιθρησκίας.  

Ευρύτερα στο ζήτημα των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων, το For-

eign Office επισημαίνει ότι συ-

νιστούν ένα σημαντικό κομμάτι 

της βρετανικής πολιτικής έναντι 

της Τουρκίας. Το Λονδίνο έχει 

ενθαρρύνει την Άγκυρα να ερ-

γαστεί για την πλήρη προστα-

σία θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

ιδίως στον τομέα της ελευθερίας 

της έκφρασης, υπογραμμίζεται. 

Τονίζεται επίσης ότι η Βρετανία 

«παραμένει ανήσυχη» για τη 

στρατιωτική εμπλοκή της Τουρ-

κία στη Λιβύη, ζήτημα που έθιγε 

στην επιστολή του ο κ. Λεωνί-

δου. Αυτή η στρατιωτική δράση 

διακινδυνεύει περαιτέρω ένταση 

της κρίσης και οι βρετανικές 

ανησυχίες έχουν μεταφερθεί 

στην τουρκική κυβέρνηση, προ-

σθέτει η επιστολή. Συμπληρώ-

νει ότι το Λονδίνο καλεί όλες τις 

πλευρές σε αποκλιμάκωση, σε 

στήριξη μιας εκεχειρίας και σε 

επιστροφή σε πολιτικό διάλογο 

υπό τα Ηνωμένα Έθνη. 

Διατυπώνεται επίσης στην επι-

στολή η βρετανική αντίθεση 

προς την τουρκική στρατιωτική 

«παρέμβαση» στη ΒΑ Συρία, αν 

και επισημαίνεται η «τεράστια 

γενναιοδωρία» της Τουρκίας με 

τη φιλοξενία 3,6 εκατομμυρίων 

Σύρων προσφύγων. 

Αναφορικά με την τουρκική 

στρατιωτική δράση στο βόρειο 

Ιράκ, οι αξιωματούχοι του βρε-

τανικού Υπουργείου Εξωτερι-

κών αναφέρουν ότι το θέμα έχει 

θίξει ο Βρετανός πρέσβης στην 

Άγκυρα, διατυπώνοντας ανησυ-

χία για τις αναφορές περί νε-

κρών αμάχων.

Παροικιάκη προσεγγίζει ένα  
εκατομμύριο θεατές σε έξι μήνες

Η εφημερίδα Παροικιάκη είναι στην ευχαρίστηση θέση να ανακοινώσει 
ότι η ιστοσελίδα της, έφτασε τις εκπληκτικές προβολές του ενός εκα-
τομμυρίου επισκεπτών κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020. 
Ο ιστότοπός μας ευδοκιμεί και αυξάνεται συνεχώς στις προβολές, με 
συνεχείς ενημερώσεις για νέα, τοπικά και παγκόσμια νέα. 
Στον ιστότοπος, μπορούν να παρακολουθήσουν τις ειδήσεις που αναρ-
τούμε άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι κάτι που συ-
μπληρώνει τώρα την εφημερίδα μας και δίνει την ευκαιρία για άμεση 
και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. 
 Η ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ, είναι μια εφημερίδα που για πολλά χρόνια, παρά τις 
δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισε κατά καιρούς, εξυπηρετεί τις 
κυπριακές και ελληνικές κοινότητες σε περισσότερα από 300.000 
άτομα , ενώ εδρεύουμε στο Κυπριακό Κέντρο Κοινοτήτων, Earlham 
Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαφημίζουν τα προϊόντα τους 
στους ελεύθερους χώρους του ιστότοπού μας με έναν σύνδεσμο προς 
τους δικούς τους ιστότοπους. 
Έχουμε επίσης μεγάλη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουμε πάνω 
από 30.000 εγγεγραμμένους επισκέπτες και 30.000 φτάνει την ημέρα 
κατά μέσο όρο στο Facebook, το Twitter και το Instagram με την ετικέτα 
@parikiaki, το οποίο επίσης ενημερώνουμε συνεχώς με όλα τα νέα. 
Ανανεώνουμε συνεχώς τον ιστότοπό μας με τακτικά βίντεο εκδηλώ-
σεων και συνεντεύξεις με διάφορα μέλη της κοινότητάς μας. Τα βίντεό 
μας έχουν προσεγγίσει κοινό από 500 έως πάνω από ένα εκατομμύριο! 
Το πιο δημοφιλές βίντεό μας είχε 1,7 εκατομμύρια προβολές, 1,9k κοι-
νοποιήσεις, 6,5k likes, 528 σχόλια και έφτασαν τα 2,8 εκατομμύρια. 
Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας είναι παγκοσμίως με τη νούμερο ένα 
χώρα να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούμενη από την Κύπρο 
και μετά τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Νορβη-
γία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και τον Καναδά. 
Παρόλο που η εφημερίδα δημοσιεύεται κυρίως στην ελληνική γλώσσα, 
η κυκλοφορία της αγγλικής μας ενότητας σήμαινε ότι έχουμε αυξήσει 
την αναγνωσιμότητα μας ώστε να συμπεριλάβουμε εκείνους των 
οποίων η πρώτη γλώσσα είναι τα αγγλικά. 
Η εφημερίδα κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη με 24 έως 40 σελίδες σε κάθε 
τεύχος και περίπου το 60% της εφημερίδας αφιερώνεται σε ειδήσεις 
και χαρακτηριστικά με το υπόλοιπο να διατίθεται για προβολή διαφη-
μίσεων. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όποιον θέλει να συνδεθεί 
με τη μεγάλη κοινότητά μας. 
Έχουμε πολλά διαφημιστικά πακέτα που περιλαμβάνουν την εφημε-
ρίδα, τον ιστότοπο, τα διαφημιστικά βίντεο και το Φεστιβάλ Kυπριακού 
Κρασιού που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα μας, ή επιλέξτε αυτό 
που απευθύνεται στις ανάγκες της επιχείρησης / της εταιρείας σας. 
Η επωνυμία μας είναι πολύ ισχυρή εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και 
της κοινότητάς μας, και γι 'αυτό, λαμβάνουμε διαφημίσεις από την κυ-
βέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, τα τοπικά συμβούλια και το NHS 
μεταξύ άλλων. 
Μην χάνετε χρόνο - επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσω email mar-
keting@parikiaki.com ή καλέστε στο 0208 341 5853.
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Ανεργία Οικονομία

Σημαντική μείωση της  
απασχόλησης στο Ην. Βασίλειο  

Στις 730.000 έχει ανέλθει ο αριθμός των ανθρώ-

πων που έχουν βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας 

από την αρχή της πανδημίας στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο. 

Νεότερα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατι-

στικής δείχνουν ότι τον περασμένο μήνα ακόμα 

81.000 εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός μισθολογίου 

εταιρειών, ενώ στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 

220.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκτός αγοράς ερ-

γασίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αντίστοιχη 

μείωση σε ένα τρίμηνο από την περίοδο Μαΐου-

Ιουλίου του 2009, τότε λόγω του αντίκτυπου της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Όλα αυτά παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να ισχύει 

το κυβερνητικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα δια-

τήρησης θέσεων εργασίας με κάλυψη του μεγα-

λύτερου ποσοστού των απολαβών περίπου 9,5 

εκατομμυρίων εργαζομένων που τελούν υπό ανα-

στολή εργασίας. Ο αριθμός των ανέργων αναμέ-

νεται να αυξηθεί τον Οκτώβριο, όταν λήξει αυτό 

το κυβερνητικό πρόγραμμα. 
Για την ώρα, πάντως, το επίσημο ποσοστό ανερ-
γίας παραμένει στο 3,9%. Αυτό οφείλεται στο ότι 

πολλοί από εκείνους που βρέθηκαν εκτός μισθο-

λογίου δεν αναζητούν ενεργά εργασία, οπότε τυ-

πικά δε χαρακτηρίζονται άνεργοι. Την περασμένη 

εβδομάδα η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε 

ότι το ποσοστό ανεργίας μπορεί να αυξηθεί στο 

7,5% έως το τέλος του έτους. 

Επίσης, στους παραπάνω αριθμούς βρίσκονται 

άνθρωποι που βγήκαν στη σύνταξη. 

Ο αριθμός εκείνων που διεκδικούν το ενιαίο κρα-

τικό επίδομα Universal Credit, το οποίο περιλαμ-

βάνει το επίδομα ανεργίας, αυξήθηκε κατά 

116,8% σε 2,7 εκατομμύρια μεταξύ Μαρτίου και 

Ιουλίου. 

Επίσης, για πρώτη φορά από το 2001 καταγρά-

φηκε μείωση του ύψους του μέσου μισθού στη 

χώρα, συγκεκριμένα κατά 0,2% κατά το τρίμηνο 

έως και τον Ιούνιο. 

Ο Τζόναθαν Άθοου, αναπληρωτής εθνικός στατι-

στικολόγος για οικονομικά στατιστικά στο ONS, 

δήλωσε ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών 

που έχουν μείνει χωρίς δουλειά και που δεν ανα-

ζητούν νέα εργασία, παρά το ότι θέλουν να δου-

λέψουν. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν επίσης περισ-

σότεροι άνθρωποι που δηλώνουν ότι δεν κάνουν 

βάρδιες στη δουλειά τους και επομένως δεν πλη-

ρώνονται.  

Επισήμανε δε ότι η πτώση στην απασχόληση 

αφορά περισσότερο τους νέους και τους πιο ηλι-

κιωμένους, καθώς και τους χαμηλής ειδίκευσης 

εργαζόμενους. Στα ενθαρρυντικά των στοιχεία εί-

ναι ότι για πρώτη φορά εδώ και μήνες αυξήθηκαν 

οι  διαθέσιμες θέσεις εργασίας που διαφημίζονται, 

έστω και αν δεν έχουν επιστρέψει στα προ παν-

δημία επίπεδα. Αυτές εστιάζονται ιδίως σε μικρές 

επιχειρήσεις και σε τομείς όπως η εστίαση.

«Ηθικό καθήκον» χαρακτήρισε με άρθρο του στη 

Mail on Sunday την πλήρη επαναλειτουργία των 

σχολείων το Σεπτέμβριο ο Μπόρις Τζόνσον. 

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ση-

μείωσε ότι η ζημιά στην ψυχική υγεία και στο μέλ-

λον των μαθητών αν μείνουν περισσότερο καιρό 

μακριά από τις τάξεις τους θα είναι μεγαλύτερη 

από τον κίνδυνο που συνιστά για αυτούς ο κο-

ρωνοϊός. 

«Το να κρατήσουμε τα σχολεία μας κλειστά έστω 

και μια στιγμή περισσότερο από όσο ήταν απο-

λύτως απαραίτητο είναι κοινωνικά μη ανεκτό, οι-

κονομικά μη βιώσιμο και ηθικά μη υπερασπί-

σιμο», έγραψε ο κ. Τζόνσον. 

Η τοποθέτησή του ακολουθεί σειρά δημοσιευμά-

των που αναφέρουν πως τα συνδικάτα που εκ-

προσωπούν τους εκπαιδευτικούς προτίθενται να 

εμποδίσουν το σχέδιο της κυβέρνησης για πλή-

ρες άνοιγμα την σχολείων στην Αγγλία από τις 7 

Σεπτεμβρίου. 

Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών επικαλούνται 

ειδικούς που λένε ότι χωρίς ένα αποτελεσματικό-

τερο σύστημα ιχνηλάτησης των επαφών επιβε-

βαιωμένων φορέων του κορωνοϊού δάσκαλοι και 

μαθητές εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο και θα 

συνιστούν απειλή για την ευρύτερη δημόσια 

υγεία. 

Την Τρίτη ο Μπόρις Τζόνσον επισκέφθηκε σχο-

λεία και αναμένεται να επικαλεστεί στοιχεία που 

δείχνουν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού μεταξύ 

των μαθητών είναι χαμηλός. 

Συγκεκριμένα, έρευνα του οργανισμού Δημόσια 

Υγεία Αγγλίας σε 100 σχολεία κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων που γίνονταν το καλοκαίρι κατέ-

δειξε πως «υπάρχουν λίγες αποδείξεις ότι ο ιός 

μεταδίδεται στα σχολεία». 

Το πόρισμα αυτό, που κοινοποιήθηκε μέσα στο 

Σαββατοκύριακο, συνοδεύεται από το επιχείρημα 

ότι αν το φθινόπωρο υπάρξει νέα έξαρση κρου-

σμάτων του κορωνοϊού τα σχολεία θα πρέπει να 

μείνουν ανοιχτά και αντίθετα να κλείσουν οι παμπ 

και άλλα καταστήματα και επιχειρήσεις που δεν 

παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες. 

Τη θέση αυτή έχει υποστηρίξει τόσο η Επίτροπος 

Παιδιών Αν Λόνγκφιλντ όσο και ο Αρχίατρος της 

Αγγλίας καθηγητής Κρις Γουίτι. 

Η Επίτροπος Παιδιών, εξάλλου, δήλωσε ότι από 

το Σεπτέμβριο θα πρέπει να γίνεται τακτική εξέ-

ταση δασκάλων και μαθητών, ώστε να εντοπίζεται 

το συντομότερο δυνατό ένα κρούσμα κορωνοϊού. 

Αυτοί οι τακτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι, πάντως, 

δεν περιλαμβάνονται στα κυβερνητικά σχέδια. Ο 

Υφυπουργός Παιδείας Νικ Γκιμπ είπε ότι τα δια-

γνωστικά τεστ θα γίνονται μόνο σε περίπτωση 

εκδήλωσης συμπτωμάτων. 

Εν το μεταξύ σε 1.148 ανέρχονται τα κρούσματα 

κορωνοϊού του τελευταίου 24ώρου στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουρ-

γείου Υγείας, ενώ συνολικά τα επιβεβαιωμένα πε-

ριστατικά ανέρχονται πλέον σε 312.789.

«Ηθικό καθήκον» το άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβριο, λέει ο Μπόρις Τζόνσον  
Δηλώσεις Μπόρις Τζόνσον

Συρρίκνωση 20,4% της οικονομίας το  
δεύτερο τρίμηνο του 2020

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους η βρετανική 
οικονομία κατέγραψε ύφεση ρεκόρ -20,4%, έπειτα 
από ένα -2,2% του ΑΕΠ κατά τους τρεις πρώτους 
μήνες του 2020, εξαιτίας της κρίσης της επιδημίας 
του κορωνοϊού. Σύμφωνα με την εθνική στατι-
στική υπηρεσία, η βρετανική οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με την «χειρότερη ύφεση που έχει 
καταγραφεί ποτέ». Η μεγαλύτερη υποχώρηση του 
ΑΕΠ καταγράφηκε τον Απρίλιο, οπότε βρίσκονταν 
σε ισχύ μέτρα σχεδόν ολικού lockdown, με σχεδόν 
πλήρη παύση της οικονομικής δραστηριότητας 
και μείωση της παραγωγής κατά 20%. Τον Μάιο, 
με την επανέναρξη της λειτουργίας των εργοτα-
ξίων και της μεταποιητικής δραστηριότητας, το 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανέκαμψε κατά 
2,4%, για να ακολουθήσει επιτάχυνση κατά 8,7% 
τον Ιούνιο. Πρόκειται για την μεγαλύτερη ύφεση 
που καταγράφει η βρετανική οικονομία από την 
έναρξη των τριμηνιαίων στατιστικών μετρήσεων 
το 1955, επισημαίνει η εθνική στατιστική υπηρε-
σία. Οι ιστορικές διαστάσεις αυτής της ύφεσης 
αντανακλούν τους περιορισμούς στις μετακινήσεις 
και της οικονομικής δραστηριότητας που ίσχυσαν 

με την επιβολή του lockdown στις 23 Μαρτίου. Η 
βρετανική υπηρεσία στατιστικής διευκρινίζει ότι 
κατά τα δύο τρίμηνα ύφεσης, το βρετανικό ΑΕΠ 
υποχώρησε κατά 22,1%, λίγο λιγότερο από το -
22,7% που καταγράφηκε στην Ισπανία, αλλά πε-
ρισσότερο από το διπλάσιο του -10,6% που κα-
ταγράφηκε στις ΗΠΑ την ίδια χρονική περίοδο. 
Ειδικά κατά το δεύτερο τρίμηνο, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο εμφανίζει την χειρότερη επίδοση στην Ευ-
ρώπη, χειρότερη από το -18,5% της Ισπανίας και 
πολύ χειρότερη από το -13,8% της Γαλλίας. Σύμ-
φωνα με την υπηρεσία, η μεγαλύτερη ύφεση στο 
Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες εξηγείται από την μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια ισχύος των μέτρων του lock-
down.  
Αυτή η επίδοση του Ηνωμένου Βασιλείου, που 
έχει καταγράψει επίσης τον υψηλότερο αριθμό 
θανάτων από την Covid-19, μπορεί επίσης να 
αποδοθεί στον υψηλό βαθμό εξάρτησης από τον 
τομέα των υπηρεσιών, κυρίως στην κατάρρευση 
την κατανάλωσης κατά την διάρκεια του lockdown 
«και στον υψηλό βαθμό απασχόλησης γονέων, 
οι οποίοι αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τις ερ-
γασίες τους για να φροντίσουν τα παιδιά τους», 
σύμφωνα με τους αναλυτές.  
Δεν περνά σχεδόν μέρα χωρίς την ανακοίνωση 
κατάργησης χιλιάδων θέσεων εργασίας από τις 
επιχειρήσεις που ανησυχούν για το προγραμμα-
τισμένο για τον Οκτώβριο τέλος του προγράμμα-
τος επιδότησης της απασχόλησης. Για το σύνολο 
του έτους, η Τράπεζα της Αγγλίας προβλέπει μεί-
ωση του ΑΕΠ κατά 9,5%, αλλά αναμένει βραδύ-
τερη ανάκαμψη το 2021 και επιστροφή στους προ 
της πανδημίας ρυθμούς το 2022.

Σκωτία

Εκτροχιασμός τρένου στη Σκωτία

Τρένο εκτροχιάσθηκε χθες Τετάρτη στην περιοχή 

του Στόουνχεβεν της βορειοανατολικής Σκωτίας 

ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία, ενώ η πρω-

θυπουργός Νίκολα Στέρτζον έκανε λόγο για «εξαι-

ρετικά σοβαρό» συμβάν με άγνωστο ακόμη απο-

λογισμό θυμάτων. 

«Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν», έγραψε 

στο Twitter η Νίκολα Στέρτζον. «Αν και τώρα αρ-

χίζουν να φθάνουν στοιχεία, φοβάμαι ότι σύμ-

φωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν σο-

βαροί τραυματισμοί». Ωστόσο, το Sky News 

μετέδωσε ότι υπάρχουν δύο θύματα, μεταξύ των 

οποίων ο οδηγός της αμαξοστοιχίας. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 ασθενοφόρα και 

οχήματα της Πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο.  

Η αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό κο-

ντά στο Στόουνχεβεν, μια πόλη που απέχει 15 χι-

λιόμετρα από το Αμπερντίν, στις 9:40.  

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

δείχνουν πυκνό καπνό να αναδύεται από το ση-

μείο. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη διάρκεια της νύ-

χτας σημειώθηκαν στην περιοχή πλημμύρες.



 4    | Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Σε ‘προεκλογική περίοδο’ τα κατεχόμενα για τις 
 «προεδρικές» της 11ης Οκτωβρίου

Εκλογές στα κατεχόμενα

Άρχισε χθες η δίμηνη “προεκλογική περίο-

δος” στα κατεχόμενα ενόψει των «προεδρι-

κών εκλογών» της 11ης Οκτωβρίου, με τις 

τελικές υποψηφιότητες να ανακοινώνονται 

μέσα Σεπτεμβρίου. 

Υποψήφιοι στις «προεδρικές», που ανα-

βλήθηκαν τον περασμένο Απρίλη λόγω της 

πανδημίας, είναι ο Μουσταφά Ακιντζί, ο Ερ-

σίν Τατάρ, ο Κουντρέτ Οζερσάι, ο Τουφάν 

Ερχιουρμάν, ο Ερχάν Αρικλί και τελευταίος 

ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του ως ανε-

ξάρτητος πριν λίγες ημέρες, ο Σερντάρ 

Ντενκτάς. Ερσίν Τατάρ, Τουφάν Ερχιουρμάν 

και Ερχάν Αρικλί είναι κομματικοί υποψήφιοι 

ως πρόεδροι των κομμάτων τους, ΚΕΕ, 

ΡΤΚ και κόμμα Αναγέννησης, αντίστοιχα. 

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, στις 

απαγορεύσεις από σήμερα εντάσσονται οι 

προσλήψεις στο «δημόσιο», οι προαγωγές, 

η παραχώρηση «υπηκοοτήτων» και αδειών 

ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων (Τ), οι άδειες 

οπλοφορίας, οι τελετές για κατάθεση θεμέ-

λιου λίθου, εγκαινίων, η χρήση υπηρεσια-

κών οχημάτων για προεκλογικές περιοδείες, 

ούτε θα μπορούν να συνοδεύουν «δημόσιοι 

υπάλληλοι» στις περιοδείες τους υποψηφί-

ους. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου θα υποβληθούν οι υπο-

ψηφιότητες και θα οριστικοποιηθούν με 

ανακοίνωση από το «ανώτατο εκλογικό 

συμβούλιο» στις 14 του μήνα. 

Η προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων 

αρχίζει επίσημα στις 15 Σεπτεμβρίου και 

λήγει στις 10 Οκτωβρίου. Οι δημοσιοποι-

ήσεις δημοσκοπήσεων και προεκλογικών 

μετρήσεων επιτρέπονται μέχρι τις 26 Σε-

πτεμβρίου. 

Σημειώνεται ότι ανακοινώθηκε πως ο αριθ-

μός των “εγγεγραμμένων ψηφοφόρων” είναι 

198.867. 

Από χθές και για δύο μήνες απαγορεύεται 

επίσης η διανομή γης, οικιστικής ή αγροτι-

κής, επιβάλλεται οι μαθητές σε όλες τις βαθ-

μίδες της εκπαίδευσης όπως και οι εκπαι-

δευτικοί να παραμείνουν ουδέτεροι, 

απαγορεύεται η διανομή προεκλογικού υλι-

κού σε χώρου του «δημοσίου» ή από μέσα 

που ανήκουν στο ‘δημόσιο». 

Ο πρώτος που παρουσίασε το λογότυπό 

του για τις «εκλογές» και μάλιστα μέσα από 

τα ΜΚΔ είναι ο Σερντάρ Ντενκτάς. Την 

Τρίτη, ανέβασε μια φωτογραφία όπου σε 

άσπρο φόντο γράφεται το μικρό του όνομα 

με κεφαλαία γράμματα, έχει σήμα το αστέρι 

με πολύχρωμη ουρά τριών παράλληλων 

γραμμών και το #yenizamanlar που σημαί-

νει «νέες εποχές».

Τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου 
Αναστασιάδη με Ελληνα Πρωθυπουργό 

για την ελληνοτουρκική κρίση 

Για την κατάσταση που επικρατεί στην υφαλοκρηπίδα και την 

ΑΟΖ της Ελλάδας, μετά τις τελευταίες τουρκικές έκνομες ενέργειες 

ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο 

Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε τηλε-

φωνική επικοινωνία τους την Τρίτη το απόγευμα. 

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος 

Κούσιος αναφέρει ότι «κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο 

Πρωθυπουργός της Ελλάδας ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αναστα-

σιάδη για την κατάσταση που επικρατεί στην υφαλοκρηπίδα και 

την ΑΟΖ της Ελλάδας, μετά τις τελευταίες τουρκικές έκνομες ενέρ-

γειες, καθώς επίσης και για τις διάφορες επαφές που είχε με Ευ-

ρωπαίους αξιωματούχους και ηγέτες κρατών και Κυβερνήσεων, 

για παρεμπόδιση των τουρκικών παραβατικών ενεργειών που 

αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας». 

Προσθέτει ότι «κατά τη συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας υπήρξε συντονισμός των 

δύο ηγετών για τα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 

αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας, και οι δύο ηγέτες 

συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή».
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Σε παγερή μοναξιά Κύπρος – Ελλάδα! 
   Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΑ NAVTEX ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΟΙΟ «ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΙΣ» ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Δηλώσεις ΑΚΕΛ για Νavtex

Το σκηνικό έντασης που έχει στήσει και πάλιν η 

Τουρκία εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προ-

καλεί έντονη ανησυχία, αναφέρει σε γραπτή δή-

λωση της η Ελένη Μαύρου, Μέλος του Πολιτικού 

Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ και προσθέτει:  

Η τουρκική Νavtex, σύμφωνα με την οποία το 

Oruç Reis, συνοδεία μάλιστα πολεμικών σκαφών, 

θα διεξάγει σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Με-

σόγειο, αναβιώνει την ένταση στην περιοχή αλλά 

ταυτόχρονα δοκιμάζει τις αντοχές και τις ανοχές 

της διεθνούς και της ευρωπαϊκής κοινότητας. 

Θα πρέπει να αναζητηθούν επειγόντως τρόποι 

αποκλιμάκωσης της έντασης. Είναι φανερό όμως 

ότι η επιθετικότητα και η παράνομη δραστηριότητα 

της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα 

αναχαιτιστεί, αν δεν υπάρξει οριστική και πραγμα-

τική επίλυση των προβλημάτων της περιοχής η 

οποία να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι 

πρέπει να επιδιωχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 

υλοποίηση μιας πολιτικής η οποία θα ανοίγει το 

δρόμο για δίκαιη και ορθή επίλυση των προβλη-

μάτων που προκαλεί η Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτό 

θα πρέπει και η κυπριακή κυβέρνηση να αναπτύξει 

μια ολοκληρωμένη και συγκροτημένη πολιτική που 

να προτάσσει τον στόχο του λαού μας, την απε-

λευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας, τον 

τερματισμό της κατοχής και της διαίρεσης. Η λύση 

του Κυπριακού θα μπορούσε να συμβάλει στην 

αποκλιμάκωση, στη βελτίωση των ελληνοτουρκι-

κών σχέσεων, στην επίλυση άλλων προβλημάτων 

της περιοχής, στη σταθερότητα και την ειρήνη στην 

Ανατολική Μεσόγειο. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Με το θερμόμετρο να κτυπά 40άρια και τον ήλιο 
να κατακαίει, οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύ-
πρου αισθάνονται παγερή μοναξιά με την Τουρ-
κία να θερμαίνει επικίνδυνα τα νερά της Ανατο-
λικής Μεσογείου ενώ οι περιβόητοι στρατηγικοί 
εταίροι δεν δείχνουν διατεθειμένη να κουνήσουν 
έστω το παραμικρό δακτυλάκι τους έστω κι αν 
διαπιστώνουν πως η Άγκυρα παραβιάζει κάθε 
κανόνα του διεθνούς δικαίου. 
Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων γκρεμί-
ζουν όπως τον χάρτινο πύργο το οικοδόμημα 
των εξωτερικών σχέσεων των δυο χωρών οι Δε-
ξιές κυβερνήσεις των οποίων ελέγχονται για μο-
νοδιάστατη εξωτερική πολιτική που έχει εγκλω-
βίσει τις χώρες μέσα στα πλοκάμια της 
αιμοσταγούς βορειοατλαντικής συμμαχίες, τη 
γνωστή λυκοφωλιά του ΝΑΤΟ όπου σημαντικό-
τερος εταίρος, ελέω οικονομικών και όχι μόνο 
συμφερόντων, είναι η Τουρκία, έστω κι αν διοι-
κείται από ένα αυταρχικό ηγέτη που γέμισε τις 
φυλακές με δημοκράτες και πατριώτες. 
Ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις δυο 
χώρες είναι η επικοινωνιακού χαρακτήρα ειδη-
σιογραφία στα ελεγχόμενα από τις δυο κυβερ-
νήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο: Αναγάγουν σε 
μείζονα θέματα τα περί συντονισμού των δυο 
χωρών την ώρα που το Τουρκικό Πολεμικό 
Ναυτικό αλωνίζει μέσα στην ΑΟΖ και της Κύ-
πρου και της Ελλάδας! 
Δεν είναι τυχαίο που καμιά από τις μεγάλες διε-
θνείς δυνάμεις της Δύσης, (Ε.Ε., ΗΠΑ, Γερμα-
νία) δεν κινήθηκε για να τιθασεύσει τον νεο-
σουλτάνο της Άγκυρας, τον Ταγίπ Ερντογών με 
εντολές του οποίου η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX 
για το ερευνητικό πλοίο «Ορούτς Ρέις», για πε-
ρίπου ίδια περιοχή που περιγραφόταν σε προ-
ηγούμενη ΝΑVΤΕΧ που είχε εκδώσει προ 
20ημέρου, για το ίδιο πλοίο, το οποίο, ωστόσο, 
τότε δεν έπλευσε προς τη συγκεκριμένη πε-
ριοχή. 

Το «Ορούτς Ρέις» απέπλευσε συνοδευόμενο 
από τα βοηθητικά πλοία και αριθμό μονάδων 
του τουρκικού στόλου. 
Σύμφωνα με το διεθνές ειδησεογραφικό πρα-
κτορείο Ρόιτερς το τουρκικό ναυτικό εξέδωσε 
navtex, στην οποία αναφέρει ότι το «Ορούτς 
Ρέις» θα διεξάγει σεισμικές έρευνες στην Ανατο-
λική Μεσόγειο κατά τις επόμενες δύο εβδομά-

δες, «μια κίνηση, εκτιμά το «Ρόιτερ, που πιθα-
νότητα θα αναβιώσει τις εντάσεις με τη 
σύμμαχο-χώρα στο ΝΑΤΟ, Ελλάδα». 
Το Ρόιτερς αναφέρεται σε παρόμοια navtex που 
είχε εκδοθεί τον περασμένο μήνα, προκαλώ-
ντας ένταση μεταξύ των δύο χωρών που απο-
σοβήθηκε μετά από παρέμβαση της Καγκελα-
ρίου της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ. 
Ωστόσο, προστίθεται, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή 
ότι η Τουρκία επαναρχίζει τις έρευνες για υδρο-

γονάνθρακες στην περιοχή, επικαλούμενος μη 
τήρηση των υποσχέσεων από την Ελλάδα επί 
του θέματος. 
 
ΕΥΡΩ - ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ  
ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ… 
Ενώ η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στην Ανα-
τολική Μεσόγειο με εχθρικές ενέργειες εναντίον 

χωρών – μελών της, της Κύπρου και τη Ελλά-
δας, η Ε.Ε.,περιορίζεται σε ευχολόγια τα οποία 
όμως δεν αγγίζουν τον Ταγίπ Ερντογάν… 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, των αναποτελεσματι-
κών δηλώσεων, ο  Ύπατος Εκπρόσωπος της 
ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ 
απηύθυνε «προειδοποίηση» πως η ναυτική κι-
νητοποίηση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαι-
ρετικά ανησυχητική και  πως δεν θα συμβάλουν 
στην εξεύρεση λύσεων».  
Μίλησε γενικά για τη «ναυτική κινητοποίηση» 

χωρίς καν να κατονομάσει τον ταραξία που είναι 
η Τουρκία…  
 Ο Ύπατος Εκπρόσωπος σημειώνει ότι «τα θα-
λάσσια όρια πρέπει να καθοριστούν μέσω δια-
λόγου και διαπραγματεύσεων, όχι μέσω μονο-
μερών δράσεων και κινητοποίησης ναυτικών 
δυνάμεων» και υπενθυμίζει την ετοιμότητα της 
ΕΕ να συμβάλει στις διαπραγματεύσεις. 
(Και πάλι δεν «ρίχνει» τον Ταγίπ Ερντογάν, 
αφού δεν τοποθετείται επί της ουσίας, για το 
ποιά χώρα έχει με το μέρος της το διεθνές δί-
καιο και ποιά το παραβιάζει!) 
Συγκεκριμένα, σε γραπτή ανακοίνωση που εξέ-
δωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει τα 
εξής: Οι τελευταίες ναυτικές κινητοποιήσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ανησυχητι-
κές. 
Προειδοποιεί μάλιστα ότι «δεν θα συμβάλουν 
στην εξεύρεση λύσεων», ενώ «αντίθετα, θα 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δυ-
σπιστία». 
«Τα θαλάσσια όρια πρέπει να καθοριστούν 
μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, όχι 
μέσω μονομερών δράσεων και κινητοποίησης 
ναυτικών δυνάμεων», ξεκαθαρίζει ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος.  
«Οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο", τονίζει και διευκρινίζει ότι "η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθήσει 
στην επίλυση τέτοιων διαφορών και διαφωνιών 
σε αυτόν τον τομέα ζωτικού ενδιαφέροντος για 
την ασφάλεια». 
«Ως Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξω-
τερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ, 
θα καταβάλω όλες τις προσπάθειες που απαι-
τούνται για την αποκατάσταση ενός τέτοιου δια-
λόγου και για τη διευκόλυνση της επανασύνδε-
σης. Η παρούσα πορεία δράσης δεν θα 
εξυπηρετήσει ούτε τα συμφέροντα ούτε της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Τουρκίας. Πρέπει 
να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στη Μεσό-
γειο», καταλήγει.

ΑΚΕΛ: Επίγει η αποκλιμάκωση της έντασης αλλά και η οριστική επίλυση των προβληματων  
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 Επίτροπος Προστασίας δεδομένων

COVID-19

Πτήσεις προς Κύπρο από οκτώ βρετανικά αεροδρόμια 
αρχίζει η Jet2 

Αύξηση νέων κρουσμάτων του  
κορωνοϊού στην Κύπρο 

Τηλεφωνική 
 επικοινωνία ΥΠΕΞ  
Κύπρου - Ελλάδας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν 

χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών 

Κύπρου και Ελλάδας, Νίκος 

Χριστοδουλίδης και Νίκος Δέν-

διας, ενόψει του έκτακτου Συμ-

βουλίου Εξωτερικών Υποθέ-

σεων που θα συνέλθει μέσω 

τηλεδιάσκεψης την Παρα-

σκευή. 

 

Σε ανάρτησή του στο Twitter, 

ο κ .Δένδιας έγραψε: «Σε τη-

λεφωνική επικοινωνία με τον 

Υπουργό Εξωτερικών της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας Νίκο 

Χριστοδουλίδη συζητήσαμε 

για την τουρκική παραβατικό-

τητα ενόψει του έκτακτου 

ΣΕΥ». 

 

Εξάλλου σε άλλο tweet του 

χθες, ο κ. Δένδιας ανέφερε 

πως είχε συνάντηση με τον 

Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελ-

λάδα, Γιόσι Αμράνι,  και πως 

στο επίκεντρο της συζήτησης 

ήταν τα διμερή θέματα των 

χωρών τους και η τουρκική 

παραβατικότητα.

Πτήσεις Jet 2

Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει συμφωνίες για διπλή φορολογία μονομερώς εάν 
δεν βρει κατανόηση, λέει ο Πούτιν 

Ικανοποίηση εκφράζει το κυπριακό Υπουργείο Οικο-

νομικών για την ολοκλήρωση συνομιλιας της 10ης Αυ-

γούστου, μετά από εκτενή διαπραγμάτευση, της επι-

καιροποίησης της Σύμβασης για την Αποφυγή της 

Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας 

και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, η ρωσική πλευρά 

απαίτησε τροποποίηση σε δυο βασικά άρθρα της Σύμ-

βασης, έτσι ώστε να αυξηθεί ο φόρος που παρακρα-

τείται σε εισοδήματα από μερίσματα και από τόκους 

στο 15% αντίστοιχα. 

Η κυπριακή πλευρά διασφάλισε, μεταξύ άλλων, την 

εξαίρεση από την υπό αναφορά παρακράτηση, είδους 

ρυθμισμένων οντοτήτων, όπως είναι τα ταμεία συντά-

ξεως και οι ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και εισηγμέ-

νες εταιρείες με συγκεκριμένη μετοχική διαβάθμιση. 

Επιπλέον μεταξύ άλλων εξαιρούνται του φόρου παρα-

κράτησης πληρωμές τόκων από εταιρικά και κυβερνη-

τικά χρεόγραφα καθώς και ευρωομόλογα.  

Η κυπριακή πλευρά παράλληλα διασφάλισε τη διατή-

ρηση του φόρου που παρακρατείται στα δικαιώματα 

στο 0%. 

Η Ρωσία μπορεί να τερματίσει τις συμφωνίες για τη δι-

πλή φορολογία μονομερώς εάν δεν βρει κατανόηση 

από τους εταίρους της, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος, 

Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας σε συνάντηση με κυβερ-

νητικά στελέχη σχολιάζοντας την αναφορά του Ανα-

πληρωτή Πρωθυπουργού Αλεξέι Οβερτσούκ για τις 

τροποποιήσεις που έγιναν στη σχετική συμφωνία με 

την Κύπρο. 

«Είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η δουλειά με τους 

εναπομείναντες εταίρους, με μια προσέγγιση συνεται-

ρισμού, για να ενημερώσουμε τους συναδέλφους εγκαί-

ρως, να κάνουμε προτάσεις που θα είναι ξεκάθαρες 

σε όλους, θα είναι ορθές. Ωστόσο εάν δεν βρούμε κα-

τανόηση σε σχέση με τις θέσεις μας διατηρούμε το δι-

καίωμα να τερματίσουμε αυτές τις συμφωνίες μονομε-

ρώς», είπε ο Πούτιν. 

Πρόσθεσε πως η Μόσχα έχει το δικαίωμα να αποσυρ-

θεί από συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας μο-

νομερώς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις ίδιες τις 

συμφωνίες.

Νέα 25 κρούσματα του κορω-
νοϊού καθώς και ένα ακόμα νε-
κρό από τη νόσο στην Κύπρο 
ανακοίνωσε την Τρίτη το 
υπουργείο Υγείας της χώρας. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
του υπουργείου, ο συνολικός 
αριθμός των θανάτων σε 
ασθενείς θετικούς στον ιό 
SARS-CoV-2 ανέρχεται σε 27, 
και οι θάνατοι με τελική αιτία 
τη νόσο COVID-19 ανέρχονται 
στους 20, 14 άντρες και 6 γυ-
ναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 
71 έτη. 
Σε ό,τι αφορά στα νέα περι-

στατικά της νόσου COVID-19, 
σύμφωνα με τα δεδομένα από 
τη Μονάδα Επιδημιολογικής 
Επιτήρησης του Υπουργείου 
Υγείας, από σύνολο 4,024 ερ-
γαστηριακών διαγνώσεων 
εντοπίστηκαν 25 κρούσματα 
του ιού SARS-CoV-2. 
Με βάση τα μέχρι τώρα δεδο-
μένα, ο συνολικός αριθμός 
των θετικών κρουσμάτων 
ανέρχεται στα 1,277. 
Επιπρόσθετα, στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αμμοχώστου νοση-
λεύονται σε θάλαμο πέντε 
ασθενείς.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Έχασε τη μάχη για τη ζωή το 

14μηνο κοριτσάκι που είχε πέ-

σει σε πισίνα στο Παραλίμνι 

και νοσηλευόταν διασωληνω-

μένο στο Μακάριο Νοσοκο-

μείο. 

  

Σύμφωνα με την Αστυνομία 

γύρω στις 08.30 το πρωί της 

Παρασκευής 7 Αυγούστου, 

κάτω από συνθήκες που διε-

ρευνώνται, το αγγλοκύπριο 

κοριτσάκι έπεσε στην πισίνα 

του εξοχικού στο Παραλίμνι, 

όπου διέμενε για διακοπές με 

τους γονείς του. 

Οι γονείς μαζί με γείτονες ανέ-

συραν το κοριτσάκι από την 

πισίνα και του παρείχαν τις 

πρώτες βοήθειες. 

  

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 

Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώ-

στου, αλλά λόγω της κατάστα-

σής του κρίθηκε αναγκαία η 

μεταφορά του στο Μακάρειο, 

όπου νοσηλευόταν διασωλη-

νωμένο στη Μονάδα Εντατι-

κής Θεραπείας.  

Ωστόσο, την Τρίτη το πρωί το 

κοριτσάκι έχασε τη μάχη για  

τη ζωή. 

 

Τη νεκροτομή διενήργησε στο 

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 

η Ιατροδικαστής Αγγελική Πα-

πέττα, ωστόσο λόγω της πο-

λυπλοκότητας της υπόθεσης 

και επειδή το κοριτσάκι νοση-

λεύτηκε για αρκετές μέρες 

στην ΜΕΘ του Μακάριου Νο-

σοκομείου, δεν έγινε κατορ-

θωτό να εντοπιστούν τα αίτια 

θανάτου. Από τη σορό του κο-

ριτσιού λήφθηκαν δείγματα τα 

οποία θα αποσταλούν για πε-

ραιτέρω επιστημονικές εξετά-

σεις που θα καταδείξουν και 

την αιτία θανάτου.

Διακοπές εξελίχθη-
καν σε πένθος

Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει ξανά τις πτήσεις 

από τη Βρετανία προς την Κύπρο η βρετανική 

Jet2, που είχε αναστείλει το πρόγραμμά της στην 

αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Στις 30 Ιουλίου η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως 

«δεν είχε επιλογή» από το να ακυρώσει τα ταξίδια 

προς την Κύπρο έως τις 17 Αυγούστου, λόγω 

των «απαγορευτικών περιορισμών εισόδου» στη 

χώρα, αναφερόμενη στην υποχρέωση αρνητικού 

διαγνωστικού τεστ και συμπλήρωσης εγγράφων 

που απαιτούνται από τους επισκέπτες από τη 

Βρετανία. 

Από την επόμενη εβδομάδα η Λάρνακα και η Πά-

φος θα εξυπηρετούνται από πτήσεις της Jet2 

από τα αεροδρόμια του Μπέρμιγχαμ, των East 

Midlands (στην πόλη Ντάρμπι), του Εδιμβούρ-

γου, της Γλασκώβης, του Λιντς/Μπράντφορντ, 

του Στάνστεντ του Λονδίνου, του Μάντσεστερ και 

του Νιούκαστλ. 

Η εταιρεία έχει αναφέρει αύξηση ενδιαφέροντος 

για την Κύπρο τις τελευταίες εβδομάδες. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Jet2 Στιβ Χίπι δή-

λωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που ξαναρχίζουμε 

τις πτήσεις μας και το πρόγραμμα διακοπών στην 

Κύπρο από τις 17 Αυγούστου και κοιτώντας τη 

ζήτηση είναι πολύ ξεκάθαρο πόσο αδημονούν οι 

πελάτες μας για τις διακοπές που αξίζουν στην 

κυπριακή λιακάδα». 

Ο κ. Χίπι συμπλήρωσε ότι προσφέρεται μεγάλη 

επιλογή πτήσεων και πακέτων διακοπών προς 

την Κύπρο από τις οκτώ βρετανικές βάσεις της 

Jet2, καθώς επίσης «φανταστικές» προσφορές. 

Παραδέχθηκε ότι η μεγάλη αβεβαιότητα αυτής 

της χρονιάς δημιούργησε προκλήσεις, αλλά δια-

βεβαίωσε τους πελάτες της Jet2 ότι έχει δοθεί 

μεγάλη προσοχή στον καταρτισμό των πακέτων 

διακοπών της εταιρείας. 

Μείωση στις αφίξεις τουριστών  

Ετήσια μείωση 96,7% καταγράφηκε στις αφίξεις 

ταξιδιωτών στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2020 σε 

σχέση με τον Ιούνιο πέρσι. Η ετήσια μείωση αφί-

ξεων το πρώτο εξάμηνο ήταν 75,4%, σύμφωνα 

με στοιχεία τα οποία δίνει στη δημοσιότητα η Στα-

τιστική Υπηρεσία. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στα-

τιστικής Υπηρεσίας οι αφίξεις ταξιδιωτών κατά 

τον Ιούνιο 2020 έφτασαν τις 21.939 σε σύγκριση 

με 661.970 τον Ιούνιο 2019, παρουσιάζοντας μεί-

ωση της τάξης του 96,7%.
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Ένταση στην ανατολική Μεσόγειο

Εύβοια: Οκτώ νεκροί και μεγάλες καταστροφές
Φυσικές Καταστροφές

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της μπροστά στη σοβαρή υγειονομική και 
οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη

Στο πένθος βύθισε η κακοκαιρία την Εύβοια, με 

ολόκληρες περιοχές να "εξαφανίζονται" κάτω 

από τα νερά. Οκτώ νεκροί, εκ των οποίων ένα 

βρέφος, και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές είναι ο 

μέχρι στιγμής απολογισμός της έντονης βροχό-

πτωσης που έπληξε το νησί τα ξημερώματα της 

Κυριακής (09/08), με τα νερά να παρασέρνουν 

τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Το πρωί της Δευτέρας, αναγνωρίστηκε από τους 

οικείους του ο 72χρονος, που αγνοείτο από την 

Κυριακή, στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου 

στη Χαλκίδα.  Ο 72χρονος εντοπίστηκε νεκρός 

και περισυνελέγη το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 

των Αγ. Αποστόλων Καλάμου. 

Σημειώνεται ότι ο 72χρονος όπως και μία 

73χρονη είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα από 

υπερχείλιση του ποταμού Λήλαντα. Η 73χρονη 

εντοπίστηκε την Κυριακή σώα και περισυνελέγη 

στη θαλάσσια περιοχή του Λευκαντίου από 

πλωτό του Λιμενικού Σώματος. 

Στην πληγείσα περιοχή την Δευτέρα ο πρωθυ-

πουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την αυτο-

ψία που πραγματοποίησε στις περιοχές εξέ-

φρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να δώσει 

τις αποζημιώσεις στους πληγέντες της θεομη-

νίας. 

Ήδη εγκρίθηκε ποσό 1,2 εκατ. ευρώ για την ενί-

σχυση των δήμων. 

"Το νερό που έπεσε στην κεντρική Εύβοια είναι 

απερίγραπτο. Όλη η κακοκαιρία χτύπησε ακρι-

βώς το ίδιο σημείο. Όλη η νεροποντή βρέθηκε 

πάνω από την κεντρική Εύβοια και όλο το νερό 

συσσωρεύτηκε στον ποταμό Λήλαντα. Είχε γίνει 

και  πριν από 15 χρόνια αν θυμάμαι καλά, αλλά 

αυτή τη φορά μιλάμε για πενταπλάσια κατα-

στροφή", δήλωσε ο Πάνος Αγιαννίτης. 

Και ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ήδη 

από την Πέμπτη προειδοποιούσε για τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα που επρόκειτο να πλήξουν 

την Εύβοια τα ξημερώματα της Κυριακής, ο κρα-

τικός μηχανισμός αποδείχθηκε για μία ακόμη 

φορά ανεπαρκής να προστατεύσει τις ζωές και 

τις περιουσίες των πολιτών. 

Πολλές ήταν και οι καταγγελίες στα social media 

ότι ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112 δεν λειτούρ-

γησε, αφήνοντας τους κατοίκους εκτεθειμένους 

στην κακοκαιρία και στους κινδύνους. Μάλιστα, 

αρκετοί κατήγγειλαν ότι δεν έβρισκαν ανταπό-

κριση σε κλήσεις για βοήθεια που επιχείρησαν 

να κάνουν από τα ξημερώματα του Σαββάτου. 

Απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προ-

στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδα-

λιάς, ο οποίος για το 112 ανέφερε: «Αν λειτουρ-

γούσε θα είχαμε εκατόμβη, έχουμε πέντε 

νεκρούς, τρεις πνίγηκαν στην προσπάθειά τους 

να διαφύγουν (σ.σ. τόσοι ήταν την ώρα των δη-

λώσεων). Είχαμε ετοιμάσει το 112. Είναι επιχει-

ρησιακό εργαλείο, δεν είναι πανάκεια».

 
Σκηνικό έντασης στήθηκε από 
την Δευτέρα το πρωί στην ανα-
τολική Μεσόγειο, στην περιοχή 
νοτίως του Καστελλόριζου και 
δυτικά της Κύπρου, με την 
Τουρκία να εκδίδει Navtex, βγά-
ζοντας για έρευνες το πλωτό γε-
ωτρύπανο «Oruc Reis», και την 
Ελλάδα να απαντά με αντι-Nav-
tex επικαλούμενη την... αναρ-
μοδιότητα του σταθμού τής Ατ-
τάλειας να «αγκαζάρει» τη 
συγκεκριμένη περιοχή. Λίγες 
ώρες αργότερα, η Τουρκία 
ανταπάντησε με ακόμη μία Nav-
tex, επικαλούμενη με τη σειρά 
της την... αναρμοδιότητα του 
σταθμού του Ηρακλείου - και 
έπεται συνέχεια. Πάντως, το 
«Oruc Reis» έχει φτάσει, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, στην 
επίμαχη περιοχή, εντός ελληνι-
κής υφαλοκρηπίδας, συνοδευό-
μενο από τουρκικά πολεμικά 
πλοία.  Όχι τόσο για να ψάξει 
για υδρογονάνθρακες, όσο για 
να επιδείξει η Τουρκία τις δικές 
της «κόκκινες» γραμμές ανατο-
λικά του 28ου μεσημβρινού. 
Η Ελλάδα έχει θέσει σε ετοιμό-
τητα τις  Ένοπλες Δυνάμεις, και  

 
κυρίως τον στόλο, σε μια προ-
σπάθεια να αποτρέψει τετελε-
σμένα σε μια περιοχή που δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη συμ-
φωνία με το Κάιρο, ενώ τόσο ο 
πρωθυπουργός όσο και ο 
υπουργός Εξωτερικών έσπευ-
σαν να ενημερώσουν Ευρω-
παϊκή  Ένωση και ΝΑΤΟ για την 
τουρκική προκλητικότητα. Δεν 
έλειψε, μάλιστα, και η επικοινω-
νιακή διαχείριση της έντασης 
στο εσωτερικό, με τον αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο να 
εμφανίζεται στην έκτακτη συνε-
δρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο 
Μαξίμου με στολή παραλλαγής 
- για να στείλει το σήμα του ετοι-
μοπόλεμου. 
Να σημειωθεί ότι οι τόνοι ανέ-
βηκαν από την πλευρά της  
Άγκυρας ως αντίδραση στη 
συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου 
για τον καθορισμό των θαλάσ-
σιων ζωνών νότια της Κρήτης, 
μια συμφωνία που η Τουρκία τη 
χαρακτήρισε από την πρώτη 
στιγμή «άκυρη», καθώς διεμβο-
λίζει τη δική της -«παράνομη», 
όπως επιμένει η Αθήνα- συμ-
φωνία με την κυβέρνηση της 
Τρίπολης.

Μετά τη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου

«Η επιλεκτική αυστηρότητα και η υπο-

χρέωση αρνητικού τεστ για ορισμένες 

μόνο χώρες και για συγκεκριμένες «πύ-

λες εισόδου», ούτε βοηθά ούτε «θωρα-

κίζει» αποτελεσματικά τη χώρα. Η προ-

στασία της Δημόσιας Υγείας απαιτεί σο-

βαρό σχέδιο, συνέπεια στους χειρισμούς 

και όχι πειραματισμούς υπό το φόβο της 

ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού », τονί-

ζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του 

ΣΥΡΙΖΑ: 

Μετά από 3 μήνες επανάπαυσης, υπο-

τίμησης του κινδύνου αναζωπύρωσης 

της πανδημίας και παλινωδιών στο άνοι-

γμα της οικονομίας και του τουρισμού, η 

κυβέρνηση πανικόβλητη «τρέχει και δεν 

φτάνει». 

Ακόμα και αυτό όμως το κάνει με προ-

χειρότητα, με αντιφάσεις, χωρίς ξεκά-

θαρη επιδημιολογική στρατηγική και ενι-

αία κριτήρια για τον έλεγχο των 

επισκεπτών. Η επιλεκτική αυστηρότητα 

και η υποχρέωση αρνητικού τεστ για ορι-

σμένες μόνο χώρες και για συγκεκριμέ-

νες «πύλες εισόδου», ούτε βοηθά ούτε 

«θωρακίζει» αποτελεσματικά τη χώρα. 

Η προστασία της Δημόσιας Υγείας απαι-

τεί σοβαρό σχέδιο, συνέπεια στους χει-

ρισμούς και όχι πειραματισμούς υπό το 

φόβο της ανεξέλεγκτης διασποράς του 

ιού και του συνεπαγόμενου κόστους 

στην υγεία, στην αγορά, στην απασχό-

ληση και στα εισοδήματα των εργαζομέ-

νων. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να ανα-

λάβει τις ευθύνες της μπροστά στη σο-

βαρή υγειονομική και οικονομική κρίση 

που είναι σε εξέλιξη.

Καλπάζει ο κορωνοϊός σε όλη 
την Ελλάδα και πλέον Αττική 
και Κεντρική Μακεδονία βρί-
σκονται στο επίκεντρο με 
πολλά νέα κρούσματα.  
Είναι ενδεικτικό ότι ένα στα δύο 
κρούσματα (ποσοστό 45%) 
αφορά άτομα ηλικίας 0 έως 39 
χρόνων. Την ίδια στιγμή, όμως 
η επίπτωση της λοίμωξης 
Covid-19 είναι πολύ σοβαρή 
στους μεγαλύτερους, αφού από 
τους 26 διασωληνωμένους οι 
13 είναι ηλικίας 65 χρόνων και 
άνω και οι 11 είναι ηλικίας 40 
έως 64 χρόνων. 
Την τελευταία εβδομάδα κατα-
γράφηκαν 961 επιπλέον ενεργά 
κρούσματα, όπως ανέφερε 
κατά τη εβδομαδιαία ενημέ-
ρωση που έγινε την Τρίτη, ο 
υφυπουργός Πολιτικής Προ-
στασίας, κ.Νίκος Χαρδαλιάς, 
σημειώνοντας μάλιστα πως ο 
αριθμός τους διπλασιάστηκε σε 
σχέση με την προηγούμενη 
εβδομάδα, γι’αυτό και ανακοι-
νώθηκαν κάποια νέα μέτρα 
προστασίας από τον ιό. Κάποια 
από τα μέτρα είναι η υποχρεω-
τική προσκόμιση αρνητικού 
τεστ από Σουηδία, Τσεχία, Βέλ-
γιο, Ισπανία και Ολλανδία, η 
αναστολή σε ολόκληρη τη 
χώρα για κάθε δημόσια εκδή-
λωση, καθώς και απαγόρευση 
λειτουργίας των καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα.

Covid-19

Παράνομες επαναπροωθή-
σεις προσφύγων στην Τουρκία 
αποδίδει στην Αθήνα το Βερο-
λίνο, γεγονός που συνιστά αλ-
λαγή στάσης της γερμανικής 
κυβέρνησης στο ζήτημα. 
Σύμφωνα με επιστολή του 
Γερμανού υφυπουργού Άμυ-
νας, Πέτερ Τάουμπερ, πληρώ-
ματα του γερμανικού πολεμι-
κού ναυτικού έγιναν τους 
τελευταίους μήνες, σε δύο πε-
ριπτώσεις, μάρτυρες παράνο-
μων επαναπροωθήσεων στα 
τουρκικά ύδατα στο Αιγαίο. 
«Η γερμανική κυβέρνηση βρί-
σκεται σε συνεχή επαφή με 
την ελληνική κυβέρνηση και 
εφιστά την προσοχή στους 
ισχύοντες κανόνες του Διε-
θνούς Δικαίου», σημειώνει ο 
Τάουμπερ, σύμφωνα με την 
ελληνική έκδοση της Deutsche 
Welle.

Προσφυγικό
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Στο χάος βυθίζεται ο Λίβανος
Τα 20 εκατομμύρια αγγίζουν 

πλέον τα επιβεβαιωμένα κρού-

σματα στον πλανήτη έχοντας 

διπλασιαστεί μέσα σε έξι εβδο-

μάδες με τις Ηνωμένες Πολι-

τείες και τη Βραζιλία να κατέ-

χουν τις δυο πρώτες θέσεις. 

Στην κούρσα για την παρα-

σκευή εμβολίου, η Ρωσία διεκ-

δικεί πρωτιά, με την ανάπτυξη 

του «Sputnik V» το οποίο έγινε 

δεκτό με επιφυλάξεις. Αμερικα-

νοί επιστήμονες αποθαρρύ-

νουν πάντως τα προεκλογικά 

σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ ο 

οποίος έχει συνδέσει το εμβό-

λιο με τις εκλογές της 3ης Νο-

εμβρίου. Οι πέντε φαρμακευτι-

κές εταιρίες σε όλο τον κόσμο 

που διενεργούν κλινικές δοκι-

μές, έχουν δώσει χρονοδιά-

γραμμα έως τα τέλη του έτους, 

ενώ προβληματισμός επικρατεί 

για το τι σημαίνει «έτοιμο» εμ-

βόλιο και για ποια ομάδα αν-

θρώπων. 

«Μόλις ένα από τα πειραματικά 

εμβόλια εγκριθεί, θα ξεκινήσει 

η παραγωγή 100 εκατομμυ-

ρίων δόσεων με τελικό στόχο 

τα 500 εκατομμύρια» ανακοί-

νωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ 

Τραμπ μιλώντας για νέα σύμ-

βαση με την φαρμακευτική εται-

ρεία Moderna. ‘Εναντι τιμήμα-

τος 1,5 δισεκ. δολαρίων, η 

αμερικανική κυβέρνηση απο-

κτά τίτλο ιδιοκτησίας για τα ανα-

μενόμενα εμβόλια από την εται-

ρεία βιοτεχνολογίας Moderna 

στην οποία συνολικά έχει επεν-

δύσει 2,48 δισεκ. δολάρια. Ο 

Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη συμ-

φωνήσει να αγοράσει 100 εκα-

τομμύρια δόσεις εμβολίων από 

τις εταιρείες Johnson & 

Johnson, Novavax, Pfizer και 

Sanofi, καθώς και 300 εκατ. δό-

σεις του υποψήφιου εμβολίου 

της AstraZeneca. 

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν τις προ-

ηγούμενες 24 ώρες άλλους 

τουλάχιστον 1.413 θανάτους 

εξαιτίας της COVID-19, με τον 

απολογισμό της πανδημίας του 

κορωνοϊού  να φθάνει τους του-

λάχιστον 164.592 νεκρούς, 

σύμφωνα με την καταμέτρηση 

του πρακτορείου ειδήσεων Ρόι-

τερς, που βασίζεται στις ανα-

κοινώσεις των υγειονομικών 

αρχών των πολιτειών. 

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν 

τουλάχιστον 52.751 κρού-

σματα, με το σύνολο των περι-

πτώσεων να φθάνει ως αυτό 

το στάδιο τα 5,16 εκατομμύρια 

ανθρώπους. Στην κομητεία του 

Λος Άντζελες, την πολυπληθέ-

στερη των ΗΠΑ (10+ εκατ. κά-

τοικοι) ξεπεράστηκε το «τρα-

γικό ορόσημο» των 5.000 

θανάτων εξαιτίας της COVID-

19, με 63 το προηγούμενο.

Εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου 

Χασάν Ντιάμπ ανακοίνωσε το 

βράδυ της Δευτέρας την παραί-

τηση της κυβέρνησής του, αφού 

πολλοί Υπουργοί τον εγκατέλει-

ψαν, υπό την πίεση των διαδη-

λωτών που κατηγορούν την πο-

λιτική ελίτ της χώρας για την 

καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι 

της Βηρυτού. 

Ο Ντιάμπ, που είχε αναλάβει 

καθήκοντα πρωθυπουργού μό-

λις τον περασμένο Ιανουάριο, 

έκανε την ανακοίνωση αυτή σε 

μια ομιλία του προς το έθνος, 

έξι ημέρες μετά την πολύνεκρη 

έκρηξη που ισοπέδωσε το λι-

μάνι και ένα μέρος της πρω-

τεύουσας. «Σήμερα (Δευτερα 

10.08) ανακοινώνω την παραί-

τηση αυτής της κυβέρνησης», 

είπε, καταγγέλλοντας τη "δια-

φθορά" που οδήγησε «σε αυτόν 

τον σεισμό που έπληξε τη 

χώρα». Ο Ντιάμπ είχε αναλάβει 

τον σχηματισμό κυβέρνησης 

μετά τις λαϊκές κινητοποιήσεις, 

πέρσι το φθινόπωρο, που οδή-

γησαν στην παραίτηση του 

προκατόχου του, του Σαάντ Χα-

ρίρι. 

Την ώρα που ο Ντιάμπ εκφω-

νούσε την ομιλία του, συγκρού-

σεις ήταν σε εξέλιξη στο κέντρο 

της πόλης, κοντά στο κοινοβού-

λιο, για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. 

Οι διαδηλωτές εκτόξευαν πέ-

τρες εναντίον των δυνάμεων 

ασφαλείας που απάντησαν με 

δακρυγόνα, ανέφερε ένας φω-

τορεπόρτερ του Γαλλικού Πρα-

κτορείου. Οι διαδηλωτές ζητούν 

την ανανέωση όλης της πολιτι-

κής τάξης, που εδώ και μήνες 

την κατηγορούν για διαφθορά 

και ανικανότητα. 

«Ακόμη και με την παραίτηση 

του Χασάν Ντιάμπ, υπάρχουν 

άλλοι 128 κλέφτες στο κοινο-

βούλιο. Πρέπει να παραιτηθούν 

κι αυτοί, διαφορετικά μένουμε 

στον ίδιο φαύλο κύκλο», είπε 

μια διαδηλώτρια, η Λαγιάλ. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της 

Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, σε 

μια πρώτη αντίδραση, ζήτησε 

να σχηματιστεί γρήγορα κυβέρ-

νηση που θα ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες των πολιτών, 

όσον αγορά τις μεταρρυθμίσεις 

και τη διακυβέρνηση. 

Η έκρηξη της 4ης Αυγούστου, 

από την οποία σκοτώθηκαν 

τουλάχιστον 160 άνθρωποι και 

πάνω από 6.000 τραυματίστη-

καν, ήρθε να προστεθεί στα 

δεινά των κατοίκων που ήδη 

βιώνουν μια οικονομική κρίση 

άνευ προηγουμένου και την 

πανδημία της Covid-19. Μετά 

τις διαδηλώσεις που οργανώ-

θηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, 

τέσσερις υπουργοί υπέβαλαν 

τις παραιτήσεις τους. Ο Ντιάμπ 

είχε δηλώσει το Σάββατο ότι εί-

ναι πρόθυμος να παραμείνει 

στο αξίωμά του για δύο μήνες, 

μέχρι να διοργανωθούν εκλογές 

σε μια χώρα που κυριαρχείται 

από το σιιτικό κίνημα της Χεζ-

μπολάχ, τον σύμμαχο του Ιράν 

και του συριακού καθεστώτος 

του Μπασάρ αλ Ασαντ. Οι πρό-

ωρες εκλογές δεν περιλαμβά-

νονται στα αιτήματα του δρό-

μου, δεδομένου ότι το 

κοινοβούλιο ελέγχεται από τις 

παραδοσιακές πολιτικές δυνά-

μεις που έχουν περάσει έναν 

εκλογικό νόμο ο οποίος εξυπη-

ρετεί τα συμφέροντά τους. «Να 

φύγουν όλοι» «Ολοι, σημαίνει 

όλοι», φώναζαν οι διαδηλωτές, 

απαιτώντας την αποχώρηση 

όλων των ηγετικών στελεχών 

από την πολιτική ζωή. Ομοι-

ώματα ορισμένων -όπως του 

προέδρου Μισέλ Αούν και του 

ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν 

Νασράλα- κρεμάστηκαν από 

θηλιές κατά τη διάρκεια των συ-

γκεντρώσεων. "Ενας άνθρωπος 

μόνος του ελέγχει αυτή τη 

χώρα, ο Χασάν Νασράλα", είπε 

ο Ναντίμ Γκεμαγιέλ, ένας από 

τους εννέα βουλευτές που πα-

ραιτήθηκαν. «Για να εκλεγεί ο 

πρόεδρος, να οριστεί ο πρωθυ-

πουργός (...) χρειάζεται το πρά-

σινο φως και η έγκριση του Χα-

σάν Νασράλα», εξήγησε. 

Στο μεταξύ, καθώς συμπληρώ-

νεται μία εβδομάδα από την 

έκρηξη, οι διασώστες έχουν χά-

σει κάθε ελπίδα να βρουν επι-

ζώντες στα χαλάσματα, προς 

μεγάλη απογοήτευση των οικο-

γενειών των αγνοουμένων (επι-

σήμως, είναι 20). Πολλοί κατη-

γορούν τις αρχές ότι 

καθυστέρησαν να ξεκινήσουν 

τις έρευνες. «Ζητάμε να συνε-

χιστούν οι έρευνες», έγραψε 

στο διαδίκτυο η Εμιλι Χασρούτι, 

ο αδελφός της οποίας θάφτηκε 

κάτω από τα συντρίμμια.
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Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ – ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1970
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 11ο  
Η αντίστροφη μέτρηση για το  
Γιωρκάτζη 

Γ
 ια το Μακάριο, ο βασικός ύπο-
πτος για τη δολοφονική του 
απόπειρα, ήταν ο πρώην 

Υπουργός  Εσωτερικών, Πολύκαρ-
πος Γιωρκάτζης. Έδωσε οδηγίες για την άμεση σύλ-
ληψή του αλλά ο  Αρχηγός της Αστυνομίας δίσταζε 
να προβεί στη σύλληψη!  Στην απόγνωση που βρι-
σκόταν ο Γιωρκάτζης προσπάθησε να επικοινωνήσει 
με το Μακάριο για να δικαιολογηθεί ότι ήταν αμέτο-
χος και αθώος αλλά ο Μακάριος ούτε καν ήθελε να 
τον ακούσει. Την ίδια ώρα προσπάθησε να επικοι-
νωνήσει και με τον Παπαποστόλου. Στις 13 Μαρτίου 
1970 ο Γιωρκάτζης παρουσιάστηκε στο δικαστήριο 
και κατηγορήθηκε ότι μετά από έρευνα στο διαμέρι-
σμά του, βρέθηκαν δύο πιστόλια. Απλά του επιβλή-
θηκε πρόστιμο £150 λίρες. 
Ο Γιωρκάτζης παραιτήθηκε από Οργανωτικός Γραμ-
ματέας του Ενιαίου κόμματος και προσπάθησε να 
φύγει από την Κύπρο. Ο Παπαποστόλου και οι ανώ-
τεροι Ελλαδίτες αξιωματικοί που γνώριζαν το πα-
ρελθόν και τη συμπεριφορά του Γιωρκάτζη ανησύ-
χησαν ότι θα έλεγε τα πάντα στο Μακάριο, δηλαδή 
ότι οι Ελλαδίτες αξιωματικοί ήταν μπλεγμένοι στην 
υπόθεση της δολοφονίας. Όταν ο Γιωρκάτζης επι-
βιβάστηκε σε αεροπλάνο για να φύγει από τη Κύπρο 
για τη Βηρυτό, την τελευταία στιγμή ο Μακάριος 
που είχε πληροφορηθεί για την προσπάθεια του να 
φύγει, έδωσε εντολή στο αεροδρόμιο να σταματήσει 
το αεροπλάνο. Αστυνομικοί  τον οδήγησαν έξω από 
το αεροπλάνο. Η πολιτική του καριέρα ήταν πλέον 
στο τέλος της.  
Η δολοφονία του Γιωρκάτζη έξω από το χωριό 
Μια Μηλιά 
Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Κ. Πα-
τατάκο, ο Γιωρκάτζης επικοινώνησε με τον  Δ. Πα-
παποστόλου και κανόνισε να συναντηθούν κρυφά 
στο χωριό Τύμπου. Αργότερα είπε στον Πατατάκο 
ότι ήθελε να μάθει περισσότερα για το πραξικόπημα 
που ετοίμαζαν κάποιοι αξιωματικοί. Έδωσε στον 

Πατατάκο ένα φάκελο και του ζήτησε να τον κρύψει 
στην Αγλαντζιά (προάστιο της Λευκωσίας) γιατί πε-
ριείχε λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο για το στρα-
τιωτικό πραξικόπημα.  
Το βράδυ της Κυριακής, 15 Μαρτίου 1970, ο Γιωρ-
κάτζης κανόνισε να συναντήσει τον  Παπαποστόλου 
έξω από το χωριό Μια Μηλιά, κοντά στη Λευκωσία. 
Αργότερα, σύμφωνα με τη δήλωση του Πατατάκου 
στον ιατροδικαστή, με το αυτοκίνητό του Γιωρκάτζη, 
λίγο έξω από το χωριό Μια Μηλιά, όταν ο Γιωρκά-
τζης εντόπισε το σταθμευμένο αυτοκίνητο που πε-
ρίμενε, έδωσε εντολή στον Πατατάκο να περιμένει 
έξω από το αυτοκίνητο. Ήταν μια απόσταση περί-
που 200 μέτρα μακριά. Ο Γιωρκάτζης οδήγησε το 
αυτοκίνητό  μόνος του προς το σταθμευμένο αυτο-
κίνητο και έπειτα ακούστηκαν πυροβολισμοί. Το 
σταθμευμένο αυτοκίνητο τότε ανέπτυξε ταχύτητα 
προς την Κυθρέα. Ο Πατατάκος έτρεξε προς το αυ-
τοκίνητο, η μηχανή του δούλευε ακόμη αλλά ο Γιωρ-
κάτζης ήταν ήδη νεκρός.  
«Εκτελέστηκε γιατί γνώριζε πάρα πολλά» 
Ο Πατατάκος μετά γύρισε στη Λευκωσία και μαζί με 
τον Κληρίδη πήγαν να δουν το Μακάριο για να του 
πουν τι έγινε. Του είπαν επίσης και για τη συνωμοσία 
για το στρατιωτικό πραξικόπημα και στη συνέχεια ο 
Κληρίδης και ο Πατατάκος πήγαν στην Αγλαντζιά 
για να φέρουν τον κρυμμένο φάκελο με το σχέδιο. 
Το ίδιο βράδυ ο Μακάριος κάλεσε τον Έλληνα Πρέ-
σβη, ο οποίος είπε  ότι δεν  γνώριζε τίποτε σχετικά 
με κάποια συνωμοσία. Κανένας δε συνελήφθη για 
τη δολοφονία του Γιωρκάτζη. Μερικές εφημερίδες 
την επόμενη μέρα μετά τη δολοφονία του έγραψαν 
ότι "εκτελέστηκε γιατί γνώριζε πάρα πολλά"!  
Εκλογές μετά από δέκα χρόνια 
Οι πρώτες Βουλευτικές εκλογές έγιναν το 1960. 
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι  εκλογές θα έπρεπε 
να γίνονται κάθε πέντε χρόνια συνεπώς οι επόμενες 
εκλογές κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει το 1965. 
Τόσο το Υπουργικό Συμβούλιο όσο και η Βουλή των 
Αντιπροσώπων θεωρούσαν την ανώμαλη πολιτική 
κατάσταση που επικρατούσε μετά τα γεγονότα του 
1963, σαν κύρια αιτία  για την αναβολή των εκλογών. 
Ο Τουρκοκύπριος αντιπρόεδρος και οι 15 Τουρκο-
κύπριοι βουλευτές είχαν αποσυρθεί έτσι δεν υπήρχε 
διαφωνία στη Βουλή για την άμεση διεξαγωγή Βου-

λευτικών εκλογών. Η παράταση της θητείας γινόταν 
χρόνο με το χρόνο αλλά αυτό  δεν μπορούσε να 
συνεχίσει γιατί ήταν και προκλητικά παράνομο και 
αύξανε την  ανυποληψία του Σώματος.  
Ο Γρίβας και το Ενωτικό ζήτημα 
Στις αρχές του 1970 ο Γρίβας είχε αποφασίσει να 
δραστηριοποιηθεί για τον Ενωτικό αγώνα και για το 
σκοπό αυτό είχε αναθέσει στον Κροίσο Χριστοδου-
λίδη να οργανώσει ένοπλες ομάδες και κρησφύγετα. 
Το Μάρτιο 1970 επανεκδόθηκε η εφημερίδα «Πα-
τρίς» που προπαγάνδιζε την Ένωση. Ο Γρίβας σε 
ομιλία του στην Αθήνα στις 5 Απριλίου 1970 με την 
ευκαιρία της επετείου της ΕΟΚΑ, κατηγορούσε την 
Κυπριακή ηγεσία για την υπογραφή των Συμφωνιών 
Ζυρίχης – Λονδίνου και για την πολλαπλή απόρριψη 
προτάσεων για την Ένωση (εννοούσε τα Σχέδια 
Μπολ – Άτσενσον). Δήλωνε επίσης ότι δεν θα ησυ-
χάσει μέχρι να ευοδωθεί ο αγώνας που έταξε ως 
σκοπό της ζωής του. 
Η απόφαση να διεξαχθούν Βουλευτικές εκλογές στις 
5 Ιουλίου 1970 είχε εξοργίσει το Γρίβα  γιατί πίστευε 
ότι αυτό θα οδηγούσε στη μονιμοποίηση της Ανε-
ξαρτησίας και όχι της Ένωσης. Με δηλώσεις του 
στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1970, καταδίκαζε τις 
εκλογές, τις θεωρούσε παγίδα,  κατηγορούσε το 
Μακάριο και καλούσε τον Κυπριακό λαό σε αποχή. 
Στη δήλωση αυτή   προμηνούσε και την επιστροφή 
του για να συνέχισει τον αγώνα για την Ένωση:  
«Ελληνικέ Λαέ της Κύπρου! Δεν ζης υπό αληθή Δη-
μοκρατίαν αλλά υπό Δικτατορίαν, εφ’ όσον εκείνοι 
οι οποίοι κυρίως δικαιούνται να ομιλούν περί του 
Κυπριακού κρατούνται μακράν της Πατρίδος των…
. Δια τούτο, αι προσεχείς βουλευτικαί εκλογαί, υφ’ 
ας συνθήκας θα διεξαχθούν, με ευρίσκουν αντίθετον 
και μη ευνοούντα.....  Μακράν του εκλογικού οργίου 
και αδέσμευτος, θα έχω την δυνατότητα, εάν η δο-
θησομένη λύσις δεν είναι η πραγματική Ένωσις, να 
ευρεθώ και πάλιν επί των επάλξεων του αγώνος, 
αποφασιστικός, απτόητος, ώστε με τους τίμιους Έλ-
ληνας που θα με ακολουθήσουν, να δυνηθώμεν 
μίαν ημέραν να την ανατρέψωμεν και να παραδώ-
σωμεν τους νεκροθάπτας της Ενώσεως εις την κρί-
σιν του Ελληνισμού και της αδεκάστου Ιστορίας».  
(Σ. Παπαγεωργίου: Από την Ζυρίχην εις τον Αττίλαν 
Αττίλα. Τόμος Γ’  σελ. 241).  

Η Χούντα «ερωτοτροπεί» με την Τουρκία 
Στην Τουρκία, στις 12 Μαρτίου 1971  ο Νιχάτ Ερίμ 
ανάλαβε πρωθυπουργός της χώρας αντικαταστώ-
ντας τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Ο Ερίμ που σχετιζόταν 
με το Κυπριακό από το 1955 και γνώριζε για την 
αδιάλλακτη στάση του Μακαρίου στις ενδοκοινοτικές 
συνομιλίες, αποφάσισε να επιδιώξει συνεργασία με 
τη Χούντα για την επίλυση του προβλήματος. Ο 
Ντεκτάς που τώρα συνεργαζόταν με τον Ερίμ, είχε 
υποβάλει ορισμένες προτάσεις για αυτονομία στην 
τοπική διοίκηση αλλά ο Μακάριος τις απέρριπτε ενώ 
η  Χουντική κυβέρνηση τις θεωρούσε λογικές και 
πίεζε το Μακάριο να τις αποδεχτεί. Σε μια συνέ-
ντευξη που παραχώρησε ο δικτάτορας Παπαδό-
πουλος στην Τουρκική εφημερίδα «Μιλιέτ» στις 29 
Μαϊου 1971, έλεγε ότι «οι εξελίξεις οδηγούν προς 
μιαν Ομοσπονδίαν Τουρκίας και Ελλάδος. Τούτο 
ίσως πραγματοποιηθεί μετά 20 ή 50 έτη. Όμως θα 
πραγματοποιηθεί». 
Η Συμφωνία της Λισαβόνας 
Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην πρωτεύουσα 
της Πορτογαλίας τη Λισαβόνα την 1η  Ιουνίου 1971 
συναντήθηκαν  ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 
Οσμάν Ολτζάι και ο Χριστιανός Ξανθόπουλος Πα-
λαμάς, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και 
συζήτησαν για μια συνεργασία ανάμεσα στις δύο 
κυβερνήσεις. Στη συνάντηση της Λισαβόνας ο Πα-
λαμάς είχε υποβάλει στον Ολτζάι πρόταση του Πα-
παδόπουλου για λύση συνομοσπονδίας στην Κύ-
προ. Στις 12 του ίδιου μήνα η Χουντική κυβέρνηση 
έστειλε διακοίνωση στο Μακάριο καλώντας τον να 
δεχτεί τις προτάσεις του Ντεκτάς που είχε δώσει 
στον Κληρίδη. Ο Μακάριος και το Υπουργικό Συμ-
βούλιο απέρριψαν  τη διακοίνωση  γιατί θεωρούσαν 
τις προτάσεις Ντεκτάς ότι οδηγούσαν στη διχοτό-
μηση. Στις 19 Ιουνίου 1971 στάληκε στη Λευκωσία 
από την Αθήνα ο πρέσβης  Άγγελος Χωραφάς με 
προσωπικό μήνυμα από τον Παπαδόπουλο για να 
πείσει τον Μακάριο να δεχτεί τις τουρκικές προτάσεις 
αλλά ο Μακάριος ήταν ανένδοτος. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο 020 8360 
7968 ή στο e-mail:  Tofallis@greekinstitute.co.uk
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Τα πάντα ρει 
Τ

α 
π ά -
ν τ α 

ρει. Δύο 
φ ο ρ έ ς  
κανείς δεν 
μπορεί να 
μπει στο  
ίδιο πο-
τάμι. 

Αυτή είναι μια από τις αλή-
θειες που υποστήριζε ο κο-
ρυφαίος υλιστής  φιλόσοφος 
της αρχαίας Ελλάδας, Ηρά-
κλειτος ο Εφέσιος (γεννή-
θηκε στην πόλη Έφεσο 
στην Ιωνία που βρίσκεται 
στη σημερινή Τουρκία) ο 
οποίος ήταν πολύ εμπνευ-
σμένος άνθρωπος και ένας 
από τους ιδρυτές της διαλε-
κτικής. 
Ο Ηράκλειτος ο Εφέσιος και 
η φιλοσοφία του, το θέμα.  
Κατά τον Ηράκλειτο είναι λά-
θος να εγκλωβιζόμαστε σε 
μια ψευδαίσθηση σταθερό-
τητας που  δημιουργούμε 
επειδή δεν βλέπουμε τις συ-
νεχείς αλλαγές στις οποίες 
υπόκεινται τα πάντα γύρω 
μας. 
Ο Ηράκλειτος, που δικαίως  
θεωρείται από πολλούς ως 
ο φιλόσοφος του αιώνιου γί-
γνεσθαι, ήταν αυτοδίδακτος. 
"Εξερεύνησα τον εαυτό 
μου" έλεγε. Με βάση τις αρ-
χαίες πηγές δεν υπήρξε μα-
θητής κανενός. Άφησε ανε-
ξίτηλη σφραγίδα και 
αναγνωρίζεται   ως εξέ-
χουσα μορφή όχι μόνο της 
ελληνικής, αλλά και της πα-
γκόσμιας φιλοσοφίας. 
Τιτάνας ο Ηράκλειτος με τον 
οποίο πρέπει ν' αναμετρη-
θούν όλοι οι κατοπινοί της 
σκέψης και των ιδεών. 
Ο Ηράκλειτος καταγόταν 
από αριστοκρατική οικογέ-
νεια. 
Γενάρχης του ο  πρίγκιπας 
Άνδροκλος. Ήταν απόγονος 
του πρίγκιπα Ανδρόκλου. 
Ο μύθος λέει πως ιδρυτής 
της πόλης της Εφέσου στην 
Ιωνία της Μικράς Ασίας(ση-
μερινή Τουρκία) ήταν ο Άν-
δροκλος γιος του βασιλιά 
της Αθήνας Κόδρου στον 
τόπο όπου υπέδειξε το μα-
ντείο των Δελφών.  
Στην πόλη Έφεσο γεννή-
θηκε ο Ηράκλειτος γύρω 
στο 554 π.Χ. 
και εκεί πέθανε γύρω στο 
480 π.Χ. Γνωστός ως ο 
Ηράκλειτος ο Εφέσιος από 
το όνομα της εν λόγω πό-
λης.  
Η Έφεσος (διέθετε και λι-
μάνι) όπως και οι άλλες πό-
λεις της ιωνικής ακτής της 
Μεσογείου υπήρξε σημα-
ντικό εμπορικό, βιοτεχνικό, 
ναυτικό και πολιτιστικό κέ-
ντρο την εποχή του δουλο-
κτητικού κοινωνικό-οικονο-
μικού συστήματος, κυρίες 
τάξεις του οποίου ήταν οι 
δουλοκτήτες από τη μια και 
οι δούλοι από την άλλη.  
Ο Ηράκλειτος έζησε περί-
που 66 χρόνια(554 - 480 
π.Χ. περίπου).Ύποψη ότι 
τότε το προσδόκιμο ζωής 
δεν ξεπερνούσε τα 40 χρό-
νια γιατί βασικά υπήρχε 
ψηλή βρεφική και παιδική 
θνησιμότητα καθώς και 
απώλειες νέων από τους 
πολέμους. 
Βάσει ερευνών φαίνεται ότι 
οι περισσότεροι Έλληνες φι-

λόσοφοι ζούσαν λιτά και 
ήταν χορτοφάγοι. Βέβαια 
άλλο λιτός βίος και άλλο λι-
τότητα και η χορτοφαγική 
τους δίαιτα, θα ήταν μάλλον 
μια ισορροπημένη διατροφή  
που περιελάμβανε και ψάρι.  
Ο Ηράκλειτος ανήκει στους 
προσωκρατικούς φιλόσο-
φους Προσωκρατικός 
επειδή υπήρξε πριν τον Σω-
κράτη, προηγήθηκε του Σω-
κράτη.  
Όλοι οι αρχαίοι Έλληνες φι-
λόσοφοι πριν τον Σωκράτη 
ονομάζονται προσωκρατι-
κοί.  
Ο Σωκράτης που γεννήθηκε 
στην αρχαία πόλη Αλωπεκή 
και πέθανε στην Αθήνα, 
έζησε από το 470 π.Χ. μέχρι 
το 399 π.Χ. Ήρθε στον κό-
σμο περίπου 10 χρόνια 
μετά το θάνατο του Ηράκλει-
του και έζησε 71 χρόνια.  
Υλιστής ο Ηράκλειτος(όπως 
υλιστές  και οι άλλοι μεγάλοι 
αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι,  
Θαλής ο Μιλήσιος,  Δημό-
κριτος και Επίκουρος) δίδα-
σκε ότι "ο κόσμος είναι ένας 
στην ολότητά του, δεν δημι-
ουργήθηκε από κανένα 
Θεό, ούτε από κανένα άν-
θρωπο αλλά ήταν, είναι και 
θα  είναι μια φωτιά αιώνια 
ζωντανή, που ανάβει και 
σβήνει σύμφωνα με καθο-
ρισμένους νόμους". 
Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο 
το "πυρ", η φωτιά  είναι το 
πρωταρχικό στοιχείο των 
πραγμάτων, είναι η πρώτη  
δύναμη. 
Ειρήσθω εν παρόδω, σύμ-
φωνα με τον Θαλή τον Μι-
λήσιο, το νερό είναι η βάση 
όλων των πραγμάτων. Ο δε  
Αναξίμανδρος, ο άλλος με-
γάλος της Σχολής της Μιλή-
του, υποστήριζε ότι τα μόρια 
της άπειρης ύλης στην κί-
νησή τους δημιουργούν όλα 
τα πράγματα της φύσης. 
Ο Ηράκλειτος μένει στο 
"πυρ", στη φωτιά ως τη 
βάση των πάντων.  
Με τις μεταβολές του πυ-
ρός, η ύλη μεταβάλλεται 
από τη μια υπόσταση, 
μορφή στην άλλη, και έτσι 
από το ένα το πρωταρχικό, 
δημιουργούνται τα πολλά, 
το όλο. 
Το όλο μεταβάλλεται στο 
"Εν" στο ένα, ξαναγυρίζει 
στην αρχική του υπόσταση, 
στην αρχική του μορφή, στη 
φωτιά. 
Το "πυρ" είναι το συστατικό 
στοιχείο, η υπόσταση όλων 
των πραγμάτων, ο συνδετι-
κός κρίκος όλων των μετα-
βολών.  
Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, 
ο κόσμος βρίσκεται σε μια 
διαρκή δημιουργία και κατα-
στροφή, " τα πάντα ρει", 
τα πάντα αλλάζουν συνεχώς 
και μεταβάλλονται. 
Όπως αναφέρουν οι αρ-
χαίες πηγές ο Ηράκλειτος 
απέκλειε από το σύμπαν 
την ηρεμία, την ακινησία. 
Αυτά, έλεγε, είναι ιδιότητες 
του θανάτου. " Όλα τα πρά-
γματα κινούνται. Τα αιώνια 
πράγματα αλλάζουν, μετα-
βάλλονται αιωνίως, τα 
φθαρτά πράγματα κινούνται  
προσκαίρως. Τα πάντα έρ-
χονται σε αντιθέσεις, σε 
αμοιβαία πάλη, όλα επι-
δρούν πάνω σ' όλα και αλ-
λάζουν, μεταβάλλονται αμοι-

βαία. Έτσι λοιπόν η παρου-
σία μιας αντίθεσης δημιουρ-
γεί τις προϋποθέσεις μιας 
νέας αντίθεσης". 
Ο Ηράκλειτος διδάσκει επί-
σης ότι οι αντιθέσεις και η 
πάλη τους είναι η πηγή της  
ανάπτυξης, της αλλαγής. 
Όλες οι αλλαγές υπόκεινται 
σε αυστηρούς νόμους, και 
η ζωή του κόσμου δεν κα-
τευθύνεται από τους θεούς. 
"Όλα δημιουργούνται ανα-
γκαστικά, ύστερα από την  
πάλη των αντιθέσεων". 
Αυτή η αναγκαιότητα που εί-
ναι το ουσιαστικό γνώρισμα 
της υλικής πραγματικότητας 
ονομάζεται απ' τον Ηρά-
κλειτο "λόγος". Ο περιορι-
σμένος χαρακτήρας της δια-
λεκτικής του Ηράκλειτου 
οφείλεται στην περιορι-
σμένη ανάπτυξη της επιστή-
μης της εποχής του. Η κί-
νηση, η αλλαγή, η μεταβολή 
της φύσης περιορίζεται στην 
κυκλική επιστροφή της. 
Η ιδέα της προοδευτικής 
ανάπτυξης της φύσης του 
ήταν ξένη. Ο Ηράκλειτος 
υπήρξε υλοζωιστής. Υλοζωι-
σμός από τις λέξεις ύλη και 
ζωή. Σύμφωνα με τον υλο-
ζωισμό,  το φαινόμενο της 
ζωής και η ικανότητα προς 
αίσθηση είναι συμφυείς, 
σύμφυτες, εκ  φύσεως ιδιό-
τητες όλων των υλικών πρα-
γμάτων μέσα στη φύση. 
Απέδιδαν μια δυνατότητα, 
μια ικανότητα για αίσθηση 
και σκέψη σε κάθε μορφή 
της ύλης. Βέβαια, στην πρα-
γματικότητα, η αίσθηση, η 
σκέψη και συνείδηση κ.ά. εί-
ναι ιδιότητες μιας, σε υψηλό 
βαθμό οργανωμένης,  
οργανικής ύλης. 
Οι πρώτοι Έλληνες υλιστές 
φιλόσοφοι ήταν υλοζωιστές. 
Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο αρ-
χαιότερος φιλόσοφος που  
γνωρίζει η ιστορία και ο 
πρώτος των επτά σοφών 
της αρχαιότητας, ήταν υλο-
ζωιστής. 
Υλοζωιστές ήταν και μερικοί 
μ.Χ. μετά Χριστόν Γάλλοι 
υλιστές. 
Στο γνωσιολογικό πρό-
βλημα, ο Ηράκλειτος υπο-
στήριζε την άποψη ότι η 
γνώση πηγάζει από τις αι-
σθήσεις, σε συνδυασμό με 
τη λογική. 
"Πρέπει να ενεργούμε σύμ-
φωνα με τη φύση" και ότι 
οφείλουμε να ερευνάμε τη 
φύση στην πορεία της 
ανάπτυξής της. Ο αυτοέλεγ-
χος είναι η σημαντικότερη 
αρετή και σοφία είναι να λέει 
κάποιος την αλήθεια και να 
ενεργεί σύμφωνα με τη 
φύση, αφού αποκτήσει βα-
θιά γνώση γι' αυτή. 
Ο Ηράκλειτος ήταν εχθρός 
της δημοκρατίας της εποχής 
του και απολογητής των 
δουλοκτητικών συμφερό-
ντων. 
ΥΓ Δύο τα υστερόγραφα 
μου. Το πρώτο σχετικό με 
το θέμα. 
Το δεύτερο άσχετο αλλά 
πρέπει να το γράψω όπως 
μου έρχεται  
1. Γνωσιολογία = Από τις λέ-
ξεις γνώση και λόγος. Η με-
λέτη, η θεωρία της γνώσης.  
Γνωσιολογία είναι  φιλοσο-
φική θεωρία σχετικά με τη 
δυνατότητα που έχει ο άν-
θρωπος να γνωρίσει την  

πραγματικότητα, να ανακα-

λύψει την αλήθεια. 

Θεωρία για τις πηγές της 

γνώσης και των μορφών 

που παίρνει η διαδικασία 

μέχρι να φτάσουμε στη 

γνώση.   

Η υλιστική γνωσιολογία, 

φιλοσοφία ξεκινά από το 

αξίωμα ότι τα αντικείμενα, 

τα πράγματα, τα σώματα, τα 

φαινόμενα (η ίδια η φύση, 

σ' όλες τις εκφάνσεις της, ο 

πλανήτης μας, το ηλιακό  

μας σύστημα, ο γαλαξίας 

μας, το σύμπαν) υπάρχουν 

έξω και ανεξάρτητα από 

μας, ότι τα αισθήματά μας 

είναι εικόνες του εξωτερικού 

κόσμου.  

Η ιδεαλιστική γνωσιολογία, 

φιλοσοφία υποστηρίζει ή  

α)ότι η γνώση είναι η αντα-

νάκλαση της ιδέας 

(αντικειμενικός ιδεαλισμός 

του Έλληνα  Πλάτωνα, του 

Γερμανού Χέγκελ κ.ά.) ή  

β) ότι ο κόσμος γεννιέται 

από την ανθρώπινη νόηση, 

ότι τα αντικείμενα, ο εξωτε-

ρικός κόσμος δεν είναι παρά  

συμπλέγματα αισθημάτων  

(υποκειμενικός ιδεαλισμός 

του Άγγλου επισκόπου 

Μπέρκλεϋ, του Αυστριακού 

φυσικού Μαχ κ.ά.) ή  

γ)τέλος αρνιέται τη δυνατό-

τητα να γνωρίσουμε τον κό-

σμο(αγνωστικισμός του 

Σκοτσέζου αστού οικονομο-

λόγου Χιουμ, του Γερμανού 

Καντ κ.ά.) 

2.Το δεύτερο υστερόγραφο, 

άσχετο με το θέμα. 

Δύο οι κύριες κοινότητες της  

Κύπρου, Ελληνοκύπριοι και  

Τουρκοκύπριοι. Ένας λαός 

όχι δύο λαοί.  

Ενάντια σε κάθε λογής φα-

σιστικές εθνικιστικές κατα-

στάσεις και στις δύο κοινό-

τητες. Ταξικό εν τελευταία 

αναλύσει  το περιεχόμενο 

αυτών των αντικυπριακών 

καταστάσεων, αλλά  και των  

απεχθών  εγκλημάτων που 

διέπραξαν σε βάρος Ελλη-

νοκυπρίων και Τουρκοκυ-

πρίων, σε βάρος του λαού, 

πληρωμένοι και απλήρωτοι 

υπηρέτες των ξένων και 

από τις δύο κοινότητες. Δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος, 

όπως το διπλό έγκλημα το 

1974, οργανωμένο και σχε-

διασμένο. 

Υπέρ της απελευθέρωσης 

του λαού και του τόπου από 

την Τουρκία. Υπέρ της επα-

νένωσης του λαού και του 

τόπου. Υπέρ της ειρηνικής 

συνύπαρξης και συμβίωσης 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκο-

κυπρίων σε μια επαινεμένη 

πατρίδα χωρίς την παρου-

σία της Τουρκίας.  

Ελληνοκυπριακές ηγεσίες 

διέπραξαν λάθη, ασυζητητί. 

Ωστόσο, όποιος ασχολείται 

με το Κυπριακό, και περνά 

κάτω από το χαλί το μεγάλο 

αγκάθι, που είναι η Τουρκία 

και οι σύμμαχοί της, κυρίως 

οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, 

κάνει μεσάνυχτα, κατ' ακρί-

βειαν μαύρα μεσάνυχτα.

του 
Βασίλη Κωστή 

Μ
ια Ευρωπαϊκή 
Χώρα που στά-
θηκε στα ύψη 

της  και ακόμη είναι εκεί  
για χρόνια τώρα, δεν  
είναι  καμία άλλη από 
την Γαλλία. 
Ο Σουλτάνος και η 
Αρμενική Γενοκτονία  
Πριν μερικά χρόνια η 

Γαλλία αναγνώρισε την Αρμενική Γενο-
κτονία από τους Τούρκους και ως εκ τού-
του αντιμετώπισε φοβέρες και απειλές 
από τον σημερινό Σουλτάνο Ερντογάν 
και επιθέσεις  στην καρδιά του Παρισιού,  
από φανατικούς Μουσουλμάνους και 
τρομοκράτες, διότι εκ των υστέρων βλέ-
πουμε ότι η Τουρκία συνεργάζεται με την 
ISIS και που πρέπει ο άλλος να είναι 
εντελώς τυφλός η άσχετος να μη το έχει 
καταλάβει μέχρι τώρα. 
Πρέπει να ευχαριστούμε τον Εμμανουήλ 
Μακρόν (δεν είμαι θεολόγος να ερμη-
νεύσω  τι σημαίνει το όνομα   “Εμμα-
νουήλ”) και τη Γαλλία που είχε κάνει δη-
λώσεις γύρω από τον τρόπο που είχε  
χειρισθεί ο Σουλτάνος Ερντογάν το θέμα 
της Αγίας Σοφίας.  Κρίμα που δεν είδαμε 
την ίδια ανταπόκριση από βουλευτές και 
Ευρωβουλευτές. Είναι λυπηρό που 
έχουν μείνει πάρα πολλοί σιωπηλοί. 
Μόνο η ομάδα του Δικτύου Αιρετών  Αυ-
τοδιοίκησης της Ευρώπης που αποτε-
λείτε από Έλληνες  και Ελληνοκύπριους 
Δημοτικούς Συμβούλους ανά την Ευ-
ρώπη έστειλαν προς κάθε κατεύθυνση, 
ισχυρές δηλώσεις γύρω από τον χειρι-
σμό της Αγίας Σοφίας. Ένα μεγάλο 
μπράβο λοιπόν, σε αυτούς.   
Στις δύσκολες στιγμές βλέπει κανείς 
ποιοι πράγματι  είναι οι αληθινοί φίλοι 
και ποιοι είναι οι υποκριτές και χαφιέδες. 
Πράγματι μας άνοιξαν τα μάτια ποιους 
πρέπει να εμπιστευόμαστε και ποιους 
πρέπει να περιφρονούμε. Ιδιαίτερα μετά 
από τόσα και τόσα που έχει πράξει η 
Τουρκία εις βάρος του Κυπριακού και 
του Κουρδικού  λαού, καθώς και την 
εμπλοκή του Ερντογάν σε ότι είναι απάν-
θρωπο σε συνδιασμό με την απαράδε-
κτη συμπεριφορά του. 
Περισσότερη Ειλικρίνεια δεν κάνει 
ποτέ κακό  
Η  ειλικρινής  και γνήσια συμπεριφορά 
δεν αποκτά μόνο το σέβας και την εμπι-
στοσύνη, αλλά μπορεί να καταλάβει και 
ο άλλος τη θέση σου διότι αλλιώς θα έλ-
θει η ώρα  που όλη αλήθεια στο ποιος 
είσαι θα φανερωθεί. Tο σέβας και η εμπι-
στοσύνη πολύ δύσκολα αποκτώνται,  μα 
και αντιθέτως  πιο πολύ εύκολα χάννο-
νται, κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα.   
Όσον για τους υπόλοιπους  ήταν πολύ 
αργά, λίγο και  ασήμαντο να ανταποκρι-
θούν στις πράξεις που μου θυμίζει κάτι 
που δήλωσε ο Abraham Lincoln “Μπο-
ρείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο 
καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι 
όλους όλο τον καιρό.” 
Στα Γαλλικά έτσι από σέβας στον Γαλ-
λικό Λαό και στον Μακρόν  
ont pû tromper quelques hommes, ou 
les trompé tous dans certains lieux & en 
certains tems, mais non pas tous les 
hommes, dans tous les lieux & dans 
tous les siécles. 
Μπράβο στον Εμμανουήλ Μακρόν  
Πρώτη  χώρα  και Πρόεδρος  που έτρεξε 
προς βοήθεια  του Λιβάνου μετά τις βι-
βλικές καταστροφές  στην Βηρυτό  ως 
αποτέλεσμά της γιγαντιαίας έκρηξης  της 

περασμένης εβδομάδας,  ήταν η Γαλλία 
με τον   Emmanuel Macron, ο οποίος 
προσωπικά επισκέφθηκε τον λαό   του  
Λιβάνου και συμμερίστηκε μαζί τους την 
τραγωδία και τον πόνο και τους έδωσε 
κατά κάποιο τρόπο θάρρος και ελπίδα, 
αγκάλιασε τους πονεμένους και τους 
πληγωμένους μίλησε με τους πενθώ-
ντας  και χαρακτηριστικά ο Macron είπε.  
“Θα επιστρέψω τον Σεπτέμβριο και εύ-
χομαι τα πράγματα να έχουν αλλάξει μέ-
χρι τότε.” Αυτή η δήλωση ήταν ένα δυ-
νατό μήνυμα  στην Κυβέρνηση  του 
Λιβάνου   που σαν καρκίνος   κυκλο-
φορά στα σπλάχνα της χώρας  από μία 
εντελώς διεφθαρμένη Κυβέρνηση  που 
όλο και βαδίζει ολοταχώς σε αυτοκατα-
στροφή, εάν δηλαδή έμεινε κάτι όρθιο 
από  ηθικής, κοινωνικής, οικονομικής  η 
άλλης  φύσεως.  
Η Ευρώπη στα πρόθυρα  πολιτικού 
επεισοδίου  με την απαράδεκτη  
συμπεριφορά της Τουρκίας  
Ο Μακρόν έχει χάσει την υπομονή του 
με την Τουρκία που όπως έχει αποδει-
χθεί  ο Ερντογάν  σχεδιάζει να γίνει  ο 
αστυνόμος   της όλης περιοχής χωρία 
να λαμβάνει υπόψιν τι του λέει η ΕΕ η 
ακόμη πριν λάβει κάποιαν απόφαση και 
δεν υπολογίζει κανένα.  
Ξεχάστε το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
σημερινή Κυβέρνηση  Τζόνσον που  δεν 
μπορεί η χώρα αυτή η μάλλον η ίδια η 
Κυβέρνηση  δεν μπορεί να   λύσει τα 
δικά  της ασήκωτα  μα και δύσκολα  και 
άλυτα   προβλήματα. Εκτός τούτου πως 
μπορεί ένας απόγονος της γενιάς Οθω-
μανού κατά την Οθωμανική αυτοκρατο-
ρία θα μπορεί σήμερα να θυμώσει τον 
Σουλτάνο.  
Η Κυβέρνηση και η χώρα αντιμετωπίζει 
σοβαρά στοιχεία ρατσισμού. Και   είναι 
εκτός θέματος και εκτός Ευρώπης, οι 
Βουλευτές  του  Τζόνσον μας κοροϊ-
δεύουν με την ιδέα ότι θα συνεχίζουν να 
μας ξεγελούν, ειδικά από αυτούς όπου  
αντιπροσωπεύουν έδρες με αριθμό συ-
μπατριωτών  Θα σας παραπέμψω 
όλους ποιο πάνω  στο τι είπε ο Αβραάμ  
Λίνκολν.     
Η Γερμανία μόνο οικονομικές καταστρο-
φές έχει επιφέρει και στις δύο χώρες,  
Ελλάδα και Κύπρο με τον χειρότερο κου-
ρέα που γνώρισε η Κύπρος, με το κρό-
ταφο στο κεφάλι  κουρέα  και την ιστο-
ρική φράση “δεσμεύομαι.”  Κούνια που 
σας κούναγε.  
H Merkel είναι και αυτή δεσμευμένη βλέ-
πετε  διότι δεν θέλει να κακοφανίσει τον 
Σουλτάνο και αυτό ίσως να είναι ένα  
θέμα για  άλλο κεφάλαιο σε μία άλλη 
μελλοντική  έκδοση.  
Μπράβο στους Κύπριους και Έλλη-
νες   εθελοντές  που πέταξαν στην 
Βηρυτό  από Κύπρο και Ελλάδα 
Ένα εύγε στους  Ελληνοκύπριους και 
Έλληνες εθελοντές   που πέταξαν   στη  
Βηρυτό  να βοηθήσουν και να περιθάλ-
ψουν τον πάσχοντα Λιβανέζικο λαό και 
άλλους. Τόσον η Κύπρος όσον η Ελλάδα 
και η Γαλλία  έστειλαν βοήθεια και τα αε-
ροπλάνα AIR FRANCE καταφθάνουν με 
προσωπικό και τρόφιμα να δώσουν πά-
σαν βοήθεια   Αυτό είναι κάτι που τα 
σκυλιά του BBC δεν αναφέρουν  μα ούτε 
και πρόκειται  διότι δεν τους συμφέρει.   
Επειδή δεν έχω γράψει στα Αγγλικά   πα-
ραθέτω   κάτι που είπε ο Noel Howard 
“it's discouraging to think how many 
people are shocked by honesty and how 
few by deceit.” 

του  
Γιώργου Σάββα

Έχουμε γνήσιους και ειλικρινής Φίλους 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Ο καθένας βλέπει  
διαφορετικά τα πράγματα…

Της Έλισσα 
 Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

T
α περισσό-
τερα πρά-
γ μ α τ α 

στον φυσικό κό-
σμο είναι απλά. 

Απλά, απλούλια, αληθινά αφού 
συμβαίνουν γύρω μας και τα 
βλέπουμε με τα ίδια μας τα μά-
τια! 
«Μία πεταλούδα πέταξε από το 
ένα λουλούδι στο άλλο, ένα 
ηλιόλουστο πρωινό του Αυγού-
στου». Να μια όμορφη, κλασική 
εικόνα! 
Καθίσαμε και οι τέσσερις μας 
στο παγκάκι του πάρκου και εί-
δαμε την παραπάνω σκηνή. Εί-
ναι απλό, έτσι; Όλοι καταλάβαμε 
το ίδιο πράγμα. Ένα ζωντανό 
ον, η πανέμορφη πεταλούδα, 
πραγματοποίησε μία κίνηση, 
σύμφωνα με τους κανόνες της 
φυσικής, και διέγραψε μία τρο-
χιά από ένα σημείο, το οποίο 
και θεωρούμε σημείο αναφο-
ράς, σε ένα άλλο. Δεν μπορεί 
κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. 
Είναι μία αλήθεια. Καθήμενη 
λοιπόν και σκεφτόμενη αυτό, 
αναρωτήθηκα το εξής: 
– Εάν ζητήσεις από κάποιον να 
σου περιγράψει κάτι, ο,τιδήποτε 
κι αν είναι αυτό, όπως λόγου 
χάρη η παραπάνω σκηνή, τότε 
όλοι οι παρευρισκόμενοι θα πα-
ρουσίαζαν μία διαφορετική 
σκηνή της πραγματικότητας ο 
ένας με τον άλλο, παρόλο που 
όλοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες 
του ίδιου γεγονότος. Ο τάδε θα 
έλεγε πως το πρωινό δεν ήταν 
ηλιόλουστο, μάλλον συννεφιά 
είχε. Ο δείνα πως τα χρώματα 
των φτερών της πεταλούδας 
ήταν κοκκινωπά, χωρίς να ξέρει 
πως ο προλαλήσας τα περιέ-
γραψε ως κιτρινωπά, ο άλλος 
μπορεί ούτε καν να πρόσεχε τα 
χρώματά της. Πολύχρωμα ίσως 
θα έλεγε γιατί από ό,τι ξέρει οι 
περισσότερες ίσως πεταλούδες 
έχουν πολύχρωμα, πανέμορφα 
φτερά! 
Δεν είναι παράξενο; Πάντα με 
προβλημάτιζε αυτό. Γιατί άραγε 
και τα πιο απλά πράγματα, οι 
άνθρωποι τα αντιλαμβανόμαστε 
τόσο διαφορετικά; 
Κάποιος στην προκειμένη πε-

ρίπτωση θα μπορούσε να ισχυ-
ριστεί πως δεν έχουμε όλοι τον 
ίδιο βαθμό παρατηρητικότητας, 

επομένως είναι φυσιολογικό κά-
ποια πράγματα που κάποιος τα 
βλέπει πιο προσεκτικά, κάποιος 
άλλος να μη δίνει τόση σημα-
σία. 
Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτό. 
Αν πάμε ένα βήμα πιο πέρα, θα 
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί 
πως και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, μπορεί δύο άνθρωποι 
να είναι αναμεμιγμένοι σε μία 
υπόθεση και παρόλα αυτά, αν 
κάποιος ρωτούσε τον καθένα 
ξεχωριστά τι συνέβη, πάλι θα 
είχε την ευκαιρία να ακούσει δύο 
ή και περισσότερες διαφορετι-
κές ιστορίες για το ίδιο γεγονός. 
Συνεπώς, η αλήθεια διαφέρει. 
Κάθε γεγονός φιλτράρεται κι 
ύστερα αναπαράγεται με τρό-
πους αρκετά πολύπλοκους και 
διαφορετικούς για τον καθένα. 
Είναι φυσιολογικό, δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι. Κανείς δεν μοιάζει με 
τον άλλο όσο κι αν το θέλουμε. 
Θα μπορούσαμε να πούμε πως 
είμαστε κάτοπτρα με ένα διαφο-
ρετικό δείκτη διάθλασης. Καθέ-
νας από εμάς, έχοντας διαφο-
ρετικό δείκτη διάθλασης, 
επιτρέπει σε περισσότερο ή λι-
γότερο φως να σκεδαστεί* στο 
εσωτερικό του. Έτσι, λάμπουμε 
το φως που δεχόμαστε με δια-
φορετικό τρόπο ο καθένας. 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που 
αντιλαμβανόμαστε την πραγμα-
τικότητα διαφορετικά. Κύριος 
αυτών είναι ότι έχουμε διαφο-
ρετική ψυχοσύνθεση ο ένας 
από τον άλλο. Υπάρχουν άν-
θρωποι αρκετά ευαίσθητοι, κι 
άλλοι λιγότερο. Υπάρχουν άν-
θρωποι υπομονετικοί, οξύθυμοι 
κοκ. 
Σε αυτό το θέμα οι απόψεις διί-
στανται. Πολλοί υποστηρίζουν 
πως η ψυχοσύνθεσή μας είναι 
απόρροια της παιδείας που λά-
βαμε τα πρώτα χρόνια της ζωής 
μας και πως μέχρι την ηλικία 
των πέντε ετών, ο χαρακτήρας 
μας έχει πλέον διαμορφωθεί. 
Ότι γεννηθήκαμε δηλαδή ως 
carta blanca. Άλλοι πάλι, θα 
έλεγαν πως κουβαλάμε καταβο-
λές που χρονολογούνται τουλά-
χιστον εννέα γενεές πίσω από 
τη δική μας, και πως πολλά 

στοιχεία της προσωπικότητάς 
μας είναι εγγενή, με μικρό πο-
σοστό επίκτητων. 
Ίσως να είναι το πρώτο. Ίσως 
πάλι και το δεύτερο. Έχει ση-
μασία όμως; 
Τα πράγματα είναι ως είναι και 
είμαστε όπως είμαστε. Τα πρά-
γματα γίνονται τραγελαφικά, 
όταν ο ένας προσπαθεί να πεί-
σει τον άλλο για τη δική του αλή-
θεια. 
Είναι σαν να κοιτάζουν το ίδιο 
πράγμα δύο διαφορετικοί άν-
θρωποι και να προσπαθούν να 
το περιγράψουν, αποτυγχάνο-
ντας όμως παταγωδώς. Δεν εί-
ναι πως ο ένας είναι σωστός και 
ο άλλος λάθος. Η αλήθεια πά-
ντα μία είναι. Απλά ο καθένας 
μας ανάλογα με τη ψυχοσύν-
θεσή του, έχει την τάση να εξαί-
ρει τη μία ή την άλλη πλευρά 
αυτής. Διότι φυσικά είναι πολύ-
πλευρη η αλήθεια. Απλά οι άν-
θρωποι προσπαθούμε πάντα 
εν αγωνία να πούμε πως είναι 
μονόπλευρη, επιλέγοντας ο κα-
θένας μας μία πλευρά, την 
οποία και ονομάζει «δίκιο». 
Ακριβώς διότι η αλήθεια είναι 
πολύπλευρη, γι’ αυτό και λέγεται 
πως το δίκιο βρίσκεται «στη 
μέση». Αποτέλεσμα αυτής της 
επιμονής των ανθρώπων να 
αντιλαμβάνονται μοναχά την 
πλευρά της αλήθειας που τους 
ταιριάζει, κατονομάζοντας τις 
άλλες ως ψεύτικες ή μικρότερης 
σημασίας, είναι οι συγκρούσεις 
και οι παρεξηγήσεις. 
Οι άνθρωποι είναι οι ίδιοι που 
δημιουργούν τις διαφορές τους, 
από τη στιγμή που επιμένουν 
να είναι προσκολλημένοι και να 
υποστηρίζουν φανατικά τα δικά 
τους πιστεύω. Παρόλο βέβαια 
που το ξέρουν, δεν κάνουν ποτέ 
τίποτα για να το διορθώσουν. 
Είτε από εγωισμό οι μεν, είτε 
από απογοήτευση οι δε αφού 
καταλαβαίνουν πως οποι-
αδήποτε προσπάθεια προσπί-
πτει σε «τοίχο». «Σύρνω αυκά 
πας στον τοίχον, στην κυ-
πριακή». 
Έτσι υποκρινόμαστε. Προσπα-
θούμε να επιτύχουμε τους σκο-
πούς μας με τρόπους έμμε-
σους, διότι τελικά είναι καλύτερα 
έτσι για όλους μας. Εάν κατα-
φέρεις να ξεγελάσεις και όχι να 

πείσεις με επιχειρήματα ή με ει-

λικρίνεια κάποιον, τότε όλοι είναι 

«ευτυχισμένοι». 

Ο πρώτος διότι δεν αντιλαμβά-

νεται την κοροϊδία και πιστεύει 

πως κάθε γεγονός ή απόφαση 

είναι απόσταγμα της δικής του 

σκέψης και βούλησης – και συ-

νεπώς ο ίδιος άλλαξε οπτική και 

δεν του την άλλαξαν, ενώ ο τε-

λευταίος χαίρεται με την ικανό-

τητα που θεωρεί πως έχει και 

το ταλέντο να χειρίζεται τις κα-

ταστάσεις. 

Μέσα σε όλα τα αχρείαστα μέ-

χρι τώρα, αλλά χρήσιμα στο 

μέλλον (ελπίζω!), πράγματα 

που έχω διαβάσει κατά καιρούς, 

ήταν και το εξής: 

«Η τρέλα ενός ανθρώπου, μπο-

ρεί να αποτελεί την πραγματι-

κότητα κάποιου άλλου». 

Οπότε, μήπως τελικά δεν έχει 

και πολύ νόημα να ψάχνουμε 

την αλήθεια και το τι πραγματικά 

συμβαίνει κάθε φορά; Ποτέ δεν 

θα καταλήξουμε πουθενά. Ίσως 

απλά να πρέπει να ελπίζουμε 

πως θα συναναστρεφόμαστε 

ανθρώπους των οποίων η αλή-

θεια και η πραγματικότητα εν 

γένει είναι ίδιες, όσο τρελές κι 

ανούσιες κι αν φαίνονται σε κά-

ποιους άλλους. Ή έστω να ελ-

πίζουμε πως στην πλειοψηφία 

των θεμάτων που έχουμε να 

συζητήσουμε με τον ίδιο άν-

θρωπο, οι αλήθειες μας συμ-

φωνούν. 

Μια από τις μεγαλύτερες αλή-

θειες που υπάρχουν σε αυτή τη 

ζωή είναι το γεγονός ότι δεν 

μπορούμε κι ό,τι δεν έχει και 

νόημα να προσπαθούμε να πεί-

σουμε κανέναν για ο,τιδήποτε, 

εάν αυτός ο κάποιος δεν έχει τη 

διάθεση να το κάνει από μόνος 

του. 

Η προσπάθεια που θα καταβά-

λει ένας άνθρωπος να δει τα 

πράγματα και τις καταστάσεις 

μέσα από τα μάτια κάποιου άλ-

λου, παρόλο που μπορεί να μην 

συμφωνεί απόλυτα με τις σκέ-

ψεις και τις απόψεις αυτού, είναι 

από τα μεγαλύτερα δείγματα σε-

βασμού και εκτίμησης που μπο-

ρεί να δεχτεί κάποιος. Εάν κάτι 

τέτοιο δεν αποτελεί ούτε σκέψη 

στο μυαλό του, τότε απλά είναι 

καλύτερο να αποδέχεσαι τις κα-

ταστάσεις ως έχουν και τη δια-

φωνία ως μόνιμη κατάσταση. 

Υποσημείωση: 

(Στη Φυσική και ιδιαίτερα στην 

Οπτική με τον όρο σκέδαση ή 

σκέδαση του φωτός ονομάζεται 

ο διασκορπισμός των φωτεινών 

αχτίνων όταν προσπέσουν σε 

μικροσκοπικά σωματίδια, έτσι 

ώστε να διαχέονται στο χώρο 

χωρίς να φαίνονται. Η οπτική 

αντίληψη του γεγονότος αυτού 

ονομάζεται φαινόμενο σκέδα-

σης. Η σκέδαση είναι προϊόν 

πολλαπλής ανάκλασης. Πρόκει-

ται ουσιαστικά, για απορρό-

φηση του φωτός και επανεκπο-

μπή του από τα μικροσκοπικά 

σωματίδια πάνω στα οποία 

προσπίπτει, ενώ οι συχνότητες 

από τις οποίες αποτελείται το 

φως, παραμένουν αμετάβλη-

τες).

Αγαπητοί μου,  
 

Π
    ερνούμε δύσκολες μέρες και ο καθένας 
από εμάς κάνουμε ότι είναι δυνατό να 
επικοινωνήσουμε μεταξύ μας για να 

μοιραστούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουμε σε τούτες τις εσώκλειστες μέρες.  

Τούτες τις μέρες που η ζωή μας έχει τόσο 
πολύ αλλάξει, έχουμε την ευκαιρία να ερευ-
νήσουμε λίγο τον εαυτό μας και να κάνουμε 
κάποια ταξίδια μες το νου, και να προβλη-
ματιστούμε. Τα αναμενόμενα του νου γρά-

φουν τη δίκη τους ιστορία. Στη μεγάλη λεωφόρο οι διαβάτες δια-
νύουν ανενόχλητοι ο καθένας το δικό του ταξίδι.  
Ανεμπόδιστα οι ληστές αρπάζουν τις πραμάτειες των καλοκάγαθων 
πολιτών. Οι ληστές βασιλεύουν. Κάνουν ότι δεν είναι πιστευτό 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 καλοκάγα-
θων πολιτών και κάνει το βήμα προς αφύπνιση των πιστών και 
των άπιστων. Και φτάνει η αξίωση. Όλα είναι ίδια τώρα. Και για 
τους μεν και για τους δεν. 
Εσώκλειστες σκέψεις με τον κάθε ένα από εμάς να αναλογίζεται 
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 βασι-
λεύουν στην καθημερινότητα μας. Αναμένοντας τον πλαστή μας 
να φέρει τη Μεγάλη Ανάσταση! Το μόνο που απομένει είναι να κά-
νουμε ακόμα μια προσευχή.  
Κύριε των δυνάμεων ελέησον και σώσων υμάς από του πονηρού 
Αμήν. 
Περνούμε δύσκολες μέρες και νιώθουμε όλα να αλλάζουν γύρω 
μας. Ακόμα και ο χαρακτήρας μας και ο εσωτερικός και ψυχικός 
μας κόσμος. 
Όλα είχανε ξεφύγει. Η ανθρωπότητα δεν είχε τον Θεό της. Και ξα-
φνικά έπεσε ο κεραυνός. Τίποτα δεν σταματούσε την φυσική πρα-
γματικότητα. Ο Θεός όπου και να είναι, οποιαδήποτε 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 κατα-
στροφική 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 βυ-
θιστήκαμε βαθιά στα όνειρα μας. 
Κάναμε ταξίδια που δεν μας σταμάτησε κανείς. Συναντήσαμε τους 
καλούς και τους κακούς. Ξαφνιαστήκαμε που και σε τούτα τα ταξί-
δια όλα μοιάζανε. Ονειρευτήκαμε και είδαμε και πάλι ότι τα όνειρα 
τρομάζουν. Τρομάξαμε, σκύψαμε το κεφάλι, και  κάναμε την προ-
σευχή 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 
μα τον εαυτό μας.  
Από που έρχομαι. Ποιος είμαι, τι κάνω και τι θέλω. Πολλές οι ερω-
τήσεις 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 δύ-
σκολες μέρες. Μέρες βασανιστικές, που μας τρομάζουν.  
Το μόνο που απομένει λοιπόν είναι να κάνουμε ακόμα μια προ-
σευχή 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 σβήνουνε.  
Τα σ´αγαπώ  σου τα έχω μαζεμένα. 
Κί όλα τα λάθη τα κρατάω πια για μένα 
Τώρα που οι μνήμες με παιδεύουν, 
Ένα συγνώμη 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 όνειρα 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 ζορίζεσαι, 
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 σου 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 

Δύσκολες μέρες
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 Σαν Σήμερα

13 Αυγούστου 
1946- Κώστας Βιδάλης 

Ακροδεξιοί της συμμορίας 
Σούρλα δολοφονούν στη 
Θεσσαλία τον δημοσιο-

γράφο του «Ριζοσπάστη» 
Κώστα Βιδάλη. 

 
1922- Έπειτα από προπα-
ρασκευή πυροβολικού, τα 
τουρκικά στρατεύματα εξα-
πολύουν ευρείας κλίμακας 

αντεπίθεση στο μέτωπο της 
Μ. Ασίας εναντίον των ελλη-
νικών θέσεων. Η τουρκική 

επίθεση επικεντρώνεται στο 
νότιο τομέα του μετώπου, 
δυτικά του Αφιόν Καραχι-

σάρ. Η τουρκική αυτή ενέρ-
γεια θα οδηγήσει ύστερα 
από λίγες μέρες σε γενική 

υποχώρηση των ελληνικών 
δυνάμεων. 

 
1926- Γέννηση Φιντέλ 

 Κάστρο, ηγέτης της Κούβας 
από το 1959 έως το 2008. 

 
1913- Γέννηση Μακάριου Γ’, 
αρχιεπίσκοπος και πρώτος 

πρόεδρος της Κύπρου. 
 

14 Αυγούστου 

1996- Νέα ένταση στην  
Κύπρο. Τουρκοκύπριοι  

δολοφονούν εν ψυχρώ τον 
26χρονο Σολωμό Σολωμού, 
την ώρα που προσπαθεί να 

κατεβάσει την τουρκική  
σημαία στη Δερύνεια. 

 
2005- Αεροσκάφος Boeing 

737-400 της κυπριακής  
εταιρίας Helios, που είχε 

απογειωθεί από τη Λάρνακα 
με προορισμό την Αθήνα,  

συντρίβεται στο Γραμματικό, 
με αποτέλεσμα να σκοτω-

θούν και οι 121 επιβαίνοντες. 
 

16 Αυγούστου 
1960- Επίσημη ανακήρυξη 
της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας. Πρόεδρος αναλαμβά-
νει ο αρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος, με αντιπρόεδρο τον 
τουρκοκύπριο Κιουτσούκ. 

2005- Θάνατος 
Βίκυς Μοσχολιού, ελληνίδα 

λαϊκή τραγουδίστρια.  
 

18 Αυγούστου 
1936-  Φεδερίκο Γκαρθία 

Λόρκα. Εκτελείται από τους 
Φαλαγγίτες του Φράνκο ο 

ποιητής και θεατρικός 
 συγγραφέας Φεδερίκο 

Γκαρθία Λόρκα.

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 
Ο ματωμένος Αύγουστος του 1996

Η αεροπορική τραγωδία του Helios με 
τους 121 νεκρούς

Δ
ύο ημερομηνίες οι οποίες 
θα μείνουν χαραγμένες 
για πάντα σε όλους εκεί-

νους που απλά ΔΕΝ ΞΕ-
ΧΝΟΥΝ. 11 Αυγούστου 1996 & 
14 Αυγούστου 1996.  

Η εικόνα του άψυχου Σολωμού 

να πέφτει από τον ιστό, στην 

προσπάθειά του να υποστείλει 

την τουρκική σημαία, με το τσι-

γάρο στο στόμα, συγκλόνισε και 

συγκλονίζει μέχρι σήμερα, ενώ 

δεν άργησε να μετατραπεί σε 

σύμβολο αγωνιστικότητας. 

Σήμερα συμπληρώνονται 24 

ολόκληρα χρόνια από την άγρια 

δολοφονία του Τάσου Ισαάκ 

κατά τη διάρκεια αντικατοχικής 

διαδήλωσης στην περιοχή της 

νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια Αμ-

μοχώστου. 

Στις 11 Αυγούστου δολοφονείται 

από εξαγριωμένο πλήθος τουρ-

κοκυπρίων ο Τάσος Ισαάκ με-

ρικά μέτρα από τα συρματοπλέ-

γματα που χωρίζουν την Κύπρο 

στην Δερρύνεια, έπειτα από διε-

θνή μοτοσυκλετιστική πανευρω-

παϊκή πορεία για την ανάδειξη 

του κυπριακού προβλήματος. Ο 

Τάσος Ισαάκ προσπάθησε να 

γλιτώσει κάποιον άλλο από τα 

χέρια των μαινόμενων τούρκων 

οι οποίοι λυσασμένοι τον ξυλο-

κόπησαν μέχρι θανάτου με πέ-

τρες, κλωτσιές, λοστούς, σε όλο 

το κορμί του αλλά και το κεφάλι 

του. 

Τρεις μόλις μέρες αργότερα 

στην ίδια περιοχή, ο ξάδερφος 

του θύματος, Σολωμός Σολω-

μού, ξέφυγε από την ειρηνευ-

τική δύναμη και πέρασε στο 

τουρκικό φυλάκιο με σκοπό να 

κατεβάσει την σημαία του τούρ-

κου εισβολέα. Του δολοφόνου 

του Τάσου. 

Η κατάσταση δεν άργησε να 

βγει και τη μέρα εκείνη εκτός 

ελέγχου, όταν από το πουθενά 

την εμφάνισή τους στο σημείο 

έκαναν οι… συνήθεις ύποπτοι 

«Γκρίζοι λύκοι». Λίγα λεπτά αρ-

γότερα η περιοχή μετατράπηκε 

σε πεδίο μάχης. Ο πετροπόλε-

μος ήταν μόνο η αρχή. 

Με περίσσια παληκαριά και ενώ 

οι φίλοι του φώναζαν με απελ-

πισία “;που πας ρε μαλάκα θα 

σε σκοτώσουν”;, αυτός με το 

τσιγάρο να κρέμεται στο στόμα 

του έτρεξε λίγα μέτρα, και ξεκί-

νησε να ανεβαίνει τον ιστό όπου 

βρισκόταν η τούρκικη σημαία. 

Δύο μέτρα από το κυπριακό 

χώμα, ενώ ο Σολωμός ήταν στο 

κοντάρι του ιστού, ενώ έπεφτε 

νεκρός στο χώμα, χτυπημένος 

από πέντε σφαίρες στο πρό-

σωπο, το λαιμό και την κοιλιά. 

Οι συγκεντρωμένοι διαδηλωτές 

ήταν οι επόμενοι στόχοι των 

τουρκικών πυρών. 

Ένδεκα τραυματίες, ανάμεσά 

τους και μία γυναίκα που δεν 

βρισκόταν καν στη νεκρή ζώνη 

ήταν ο θλιβερός απολογισμός. 

Από τις ριπές των Τούρκων 

τραυματίζονται και κυανόκρανοι. 

Επικρατεί πανικός. Χρειάζεται 

να περάσουν 15 ολόκληρα λε-

πτά, προτού οι άνδρες της ει-

ρηνευτικής δύναμης καταφέ-

ρουν να προσεγγίσουν το 

άψυχο κορμί του Σολωμού που 

κείτονταν στο χώμα. 

Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης των 

Τουρκοκυπρίων παρακολου-

θούσε με καμάρι τα… «επιτεύ-

γματα» των κατοχικών στρατευ-

μάτων και των «Γκρίζων 

Λύκων», οι οποίοι, λίγο αργό-

τερα, ξεχύθηκαν σε πανηγυρι-

σμούς στα κατεχόμενα εδάφη. 

Τις επόμενες ημέρες, ομάδα 

ανακριτών του Αρχηγείου Αστυ-

νομίας και της Αστυνομικής Δι-

εύθυνσης Αμμόχωστου, μετά 

από συντονισμένες έρευνες, 

εντόπισε τους δράστες, ενα-

ντίον των οποίων εκδόθηκαν 

διεθνή εντάλματα σύλληψης. 

Μεταξύ των δολοφόνων του Σο-

λωμού ήταν ο Kενάν Aκίν, έποι-

κος, πρώην αξιωματικός του 

τουρκικού στρατού , υπουργός 

γεωργίας του κατοχικού καθε-

στώτος και πράκτορας των 

τουρκικών μυστικών Δυνάμεων. 

Τον Ακίν επικήρυξε η Λευκωσία 

έναντι του ποσού των 460.000 

ευρώ. 

Στις 24 Ιουνίου 2008 το ευρω-

παϊκό δικαστήριο βρήκε ένοχη 

την Τουρκία για την δολοφονία 

των Σολωμού και Ισαάκ. Σύμ-

φωνα με το δικαστήριο η Τουρ-

κία κρίθηκε ένοχη για την πα-

ραβίαση του άρθρου 2 της 

ευρωπαϊκής συνθήκης για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα γιατί δεν 

έγινε καμία έρευνα για να βρε-

θούν οι υπαίτιοι για τον θάνατο 

του.

Τ
ο χρονικό της 

μοιραίας πτή-

σης.  

Κυριακή 14 Αυγού-

στου 2005, παραμονή 

Δεκαπενταύγουστου 

και το αεροδρόμιο της 

Λάρνακας ήταν γε-

μάτο με οικογένειες, 

χαλαρούς τουρίστες, 

ευδιάθετους ταξιδιώ-

τες, που ετοιμάζονταν 

να φύγουν για τις δια-

κοπές τους. Το επιβα-

τικό αεροσκάφος Ολυ-

μπία, τύπου Μπόινγκ 

737 – 300, της κυ-

πριακής εταιρείας 

Ήλιος, με 121 επιβαί-

νοντες (115 επιβάτες 

και έξι μέλη του πλη-

ρώματος), ξεκίνησε 

για να πραγματοποι-

ήσει την υπ’ αριθμόν 

522 πτήση, από την 

Λάρνακα προς την 

Πράγα, με ενδιάμεσο 

σταθμό την Αθήνα. 

Κυβερνήτης ήταν ο 

Ανατολικογερμανός 

Χανς Γιούργκεν Μέρ-

τεν, 59 ετών, και συ-

γκυβερνήτης ο κύ-

πριος Πάμπος 

Χαραλάμπους, 49 

ετών. Στις 10:37 το 

αεροσκάφος βρίσκο-

νταν ήδη πάνω από 

την Αθήνα, μα δε μπο-

ρούσε να έρθει σε 

επαφή με τους ελε-

γκτές εναέριας κυκλο-

φορίας. Δόθηκε τότε 

εντολή να απογει-

ωθούν δύο μαχητικά 

F16, να εντοπίσουν το 

αεροπλάνο και να το 

οδηγήσουν στο αερο-

δρόμιο Ελευθέριος 

Βενιζέλος. Υπήρχε 

τότε έντονη ανησυχία 

και φόβος για τρομο-

κρατική ενέργεια, και 

οι ιθύνοντες υποψιά-

ζονταν πως επρόκειτο 

για αεροπειρατεία. 

Συγγενείς και φίλοι των 

νεκρών θρηνούν για το 

χαμό των αγαπημένων 

τους. 

Ώρα 11:05 τα μαχητικά 

απογειώνονται και στις 

11:18 έρχονται σε 

οπτική επαφή με το αε-

ροπλάνο. Οι πιλότοι 

τους, αντιλαμβάνονται 

πως κυβερνήτης και 

συγκυβερνήτης είναι 

αναίσθητοι, ενώ μέσα 

στο πιλοτήριο βρίσκο-

νται και δύο άλλοι άν-

θρωποι. Ένας είχε πά-

ρει μάλιστα τον έλεγχο 

του αεροσκάφους. Του 

κάνουν νεύμα να τους 

ακολουθήσει στο αερο-

δρόμιο, μα αυτός δεν 

υπακούει, και δείχνει 

με το χέρι του προς τα 

κάτω. Τα καύσιμα άρ-

χισαν να τελειώνουν, 

στις 11:50 σταμάτησε 

ο αριστερός κινητήρας, 

στις 11:59 ο δεξιός, και 

στις 12:05 το αεροσκά-

φος συνετρίβη στην 

ορεινή περιοχή του 

Γραμματικού, στην Βό-

ρεια Αττική, σε μη κα-

τοικημένη ευτυχώς πε-

ριοχή. 

Ξέσπασε μεγάλη φω-

τιά που έκαψε όλους 

τους επιβαίνοντες και 

σηματοδότησε την τε-

λευταία πράξη μιας 

ανείπωτης τραγωδίας, 

που στοίχησε τη ζωή 

σε 121 ανθρώπους, 

ανάμεσά τους και 22 

παιδιά ηλικίας 4 – 16 

χρονών. Το Γραμμα-

τικό πλυμμύρισε από 

τη μυρωδιά του θανά-

του, ενώ οι συγγενείς 

των θυμάτων άρχισαν 

να καταφθάνουν 

έντρομοι στην περιοχή, 

αφού είχαν μάθει από 

τις ειδήσεις της τηλεό-

ρασης για το δυστύ-

χημα. 

Τι συνέβη πραγματικά 

Το αεροσκάφος είχε 

ιστορικό προβλημάτων 

με το σύστημα κλιματι-

σμού. Ο συγκυβερνή-

της, Πάμπος Χαραλά-

μπους, που είχε 

πετάξει πολλές φορές 

με το συγκεκριμένο αε-

ροπλάνο και γνώριζε 

πως ήταν προβλημα-

τικό, είχε πει μάλιστα, 

μερικές μέρες πριν το 

ατύχημα, στη γυναίκα 

του: Θα μας σκοτώ-

σουν καμιά μέρα αυτοί! 

Στο αεροπλάνο είχε γί-

νει ελλιπής τεχνικός 

έλεγχος, που είχε 

εγκληματικές συνέ-

πειες. Πριν τη μοιραία 

πτήση, το αεροσκάφος 

ταξίδεψε από την Κύ-

προ στο Λονδίνο. Η 

προϊστάμενη Φανούλα 

Σαββίδου κατέγραψε 

πως οι επιβάτες τότε, 

άκουσαν δυνατούς θο-

ρύβους στην πίσω δε-

ξιά πόρτα, ενώ υπήρχε 

και πάγος στο στεγα-

νωτικό παρέβρυσμά 

της. Ο αρμόδιος μηχα-

νικός της εταιρείας 

πραγματοποίησε έναν 

ανεπαρκή έλεγχο, ενώ 

παράλληλα έκανε το 

ολέθριο λάθος να με-

τακινήσει τον διακόπτη 

του επιλογέα του συ-

στήματος συμπίεσης, 

στη θέση χειροκίνητο 

(manual), από τη θέση 

αυτόματο (auto) που 

ήταν πριν. Το σφάλμα 

αυτό δεν κατέστη αντι-

ληπτό από τους κυβερ-

νήτες και την ώρα της 

πτήσης έγινε απότομη 

αποσυμπίεση του εσω-

τερικού του αεροσκά-

φους. 

Γυναίκα αφήνει συγκι-

νημένη λουλούδια στον 

τόπο του δυστυχήμα-

τος. 

Μέχρι τα 10.000 πόδια, 

δηλαδή, το οξυγόνο 

στο αεροπλάνο ήταν 

επαρκές, αλλά μετά 

άρχισε να μειώνεται 

(εάν ο διακόπτης βρί-

σκονταν στην σωστή 

θέση θα είχε λυθεί αυ-

τόματα αυτό). Τότε 

έπεσαν οι μάσκες οξυ-

γόνου, οι οποίες παρεί-

χαν την κατάλληλη πο-

σότητα οξυγόνου μόνο 

για 15 λεπτά. Θεωρη-

τικά σε αυτά τα 15 λε-

πτά οι κυβερνήτες θα 

προλάβαιναν να εντο-

πίσουν και να διορθώ-

σουν την βλάβη, δυ-

στυχώς όμως δεν 

εξελίχθηκε έτσι η κατά-

σταση. Οι επιβάτες, 

όπως και οι κυβερνή-

τες, υπέστησαν υπο-

ξίας, χωρίς να το κατα-

λάβουν. Η υποξία 

μείωσε την πνευματική 

τους ικανότητα, επηρέ-

ασε την αντίληψη, την 

ετοιμότητα και την 

μνήμη τους, επέφερε 

μια ευφορία και μια 

ανεπαίσθητη νωχελικό-

τητα σε όλους. Στην 

ουσία, ο εγκέφαλός 

τους λιμοκτονούσε για 

οξυγόνο και επειδή 

αδυνατούσε να το λά-

βει, όλοι επήλθαν σε 

κωματώδη κατάσταση, 

που θα οδηγούσε στο 

θάνατο (δεν πρόλαβε 

να συμβεί αυτό, διότι 

όταν συνετρίβη το αε-

ροσκάφος δεν ήταν νε-

κροί ακόμα). Αυτό που 

βίωσαν, κατά πάσα πι-

θανότητα, ήταν ένα αί-

σθημα ζάλης και μέθης 

στην αρχή, μετά κόπω-

σης και τέλος ανάγκης 

για ύπνο. Δεν ξύπνη-

σαν βέβαια ποτέ.
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Μια συνέντευξη για το ευαίσθητο θέμα του μεταναστευτικού από ενεργό μέλος της Κίνησης υπεράσπισης δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών Πάτρας

Νικολας Παπαγεωργίου

Ποιος είναι ο οργανισμός σας και σε 
ποια/ποιες περιοχές δραστηριοποιήστε; 
Η οργάνωση μας λέγεται ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙ-
ΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΣΩΝ κ ΜΕ-
ΤΑΝΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ. Ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 
2007 όταν στην Πάτρα υπήρχε ένας καταυλισμός 
Αφγανών Προσφύγων. 
Την εποχή εκείνη, δεκάδες άνθρωποι ένωσαν τις 
δυνάμεις τους σε μια συλλογικότητα η οποία με 
οργάνωση δράσεων κ με πολιτικό αγώνα θα αντι-
μετώπιζε όχι μονό τα ζητήματα επιβίωσης των 
προσφύγων αλλά κ τις πολιτικές που αφορούσαν 
την τύχη τους. 
Είμαστε μια αυτοοργανωμένη οριζόντια συλλογι-
κότητα, δεν είμαστε ΜΚΟ, δεν χρηματοδοτούμα-
στε, με καμπάνιες κ δράσεις προσπαθούμε να 
επιλύσουμε δύσκολα προβλήματα επιβίωσης των 
προσφύγων. Στήριγμα μας εθελοντές αλληλέγ-
γυοι από την Πάτρα μαζί με την Δημοτική Αρχή, 
φίλοι της Κίνησης από την υπόλοιπη Ελλάδα, και 
δεκάδες εθελοντές από όλο τον κόσμο, κυρίως 
από την Ευρώπη που δραστηριοποιούνται μαζί 
μας. Βασική δραστηριότητα μας είναι οι άστεγοι 
πρόσφυγες της πόλης (170 άνθρωποι) και ανά-
λογα με τις δυνατότητες μας, με το κάμπ στην 
Κόρινθο (800 άτομα εκ των οποίων 280 παιδιά). 
Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με ένα τέ-
τοιο επάγγελμα/ τι σας παρότρυνε και πως 
πήρατε την απόφαση; 
Γνώρισα την Κίνηση στην δική των φραουλοπα-
ραγωγών της Μανωλάδας το 2014.Μια ανοιχτή 
συλλογικότητα, οριζόντια και με πάθος για το έργο 

που προσέφερε. Για μένα δεν ήταν μονάχα ο ου-
μανισμός κινητήρια δύναμη για την ενασχόληση 
μου στο πεδίο αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα καθήκον 
βαθιά πολιτικό κ ταξικό παλεύοντας ενάντια σε 
βιοπολιτικές που πετάνε στο περιθώριο της ζωής 
ανθρώπους, κοινωνίες, λαούς. 
Προσφέροντας τον χρόνο κ την ενέργεια σου μα-
θητεύεις έτσι στην Αλληλεγγύη, μια αντίληψη 
ζωής πέρα από την απάθεια, τον ατομισμό, στέ-
κεσαι διπλά τους, αναδεικνύεις ότι πάνω απ'όλα 
είναι ζήτημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρνείσαι 
στην πράξη την βαρβαρότητα των καιρών. 
Ποιος ο ρόλος και οι αρμοδιότητές σας; 
Ο ρόλος της Κίνησης είναι να στέκεται αρωγός 
πλάι στους πρόσφυγες. 
α) το πρόβλημα διατροφής σε συνεργασία με τη 
στήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
σε τρόφιμα. Κατόπιν με τις αλληλέγγυες κουζίνες 
που εδώ και τρία χρόνια λειτουργούν με εθελο-
ντές απ' όλο τον κόσμο που παρασκευάζουν και 
διανέμουν καθημερινά φαγητό. Τέλος η συγκινη-
τική προσφορά δεκάδων συμπολιτών, φορέων, 
συλλόγων και μαθητών που συνδράμουν στη 
συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης β) 
το πρόβλημα τού ρουχισμού και υπόδησης γ)το 
πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής τους κάλυψης 
δ) προβλήματα με τα έγγραφά τους, την Αστυνο-
μία. Σημαντικός άξονας δράσης μας είναι η εκμά-
θηση της Ελληνικής γλώσσας στους πρόσφυγες. 
Το «σχολείο εν κινήσει» λειτουργεί δέκα χρόνια 
τώρα με σημαντική δραστηριότητα. Είναι εκατο-
ντάδες οι μαθητές από το Αφγανιστάν, Κασμίρ, 
Ιράν, Πακιστάν, Σουδάν, Νιγηρία, Ινδία, Αλγερία, 
Λίβανο. 
Μαθητές μας αποφοιτούν από το Σχολείο Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας και πάνε για το ΓΕΛ, ενώ δύο μα-
θητές μας έδωσαν πανελλήνιες. Εχουμε και πολύ 
μικρούς μαθητές από το Ιράν που φοίτησαν σε 
Δημοτικό Σχολείο σε τάξη υποδοχής. 
Ποιοι είναι οι χώροι που στεγάζονται οι πρό-
σφυγες και σε τι κατάσταση βρίσκονται; 
Κατοικούν στα εγκαταλειμμένα εργοστάσια, στην 
παραλιακή της Πάτρας. Τελείως ανθυγιεινές συν-
θήκες, σκουπιδότοποι...Προσπαθούμε να οργα-
νώσουμε τους χώρους. 

Πώς είναι η καθημερινότητα μαζί τους; Τι χρει-
άζεστε περισσότερο για την αντιμετώπιση αυ-
τής της καθημερινότητας; 
Όσο περνά ο καιρός γίνεται πιο δύσκολη και βα-
σανιστική η καθημερινότητα τους. Παρόλο που 
τα καταφέρνουμε με κόπο στα θέματα επιβίωσής 
τους, όμως τα ψυχολογικά τους θέματα βγαίνουν 
στην επιφάνεια, αφού δυσκολεύονται να διαμορ-
φώσουν ένα Σχέδιο Ζωής στη χώρα που θα μεί-
νουν. 
Πώς επηρέασε το έργο σας και την προβολή 
του προσφυγικού προβλήματος, η πανδημία 
του Κορωνοϊού και πως την ζωή των μετανα-
στών στα καταλύματα σας; 
Στο ξεκίνημα της πανδημίας, η Κίνηση διαμόρ-
φωσε την θέση:"Κάποιοι δεν έχουν σπίτι για να 
μείνουνε Αλληλεγγύη δεν μένει σπίτι, δεν μπαίνει 
καραντίνα". 
Τους ενημερώσαμε για την πανδημία με αφίσες 
κ φυλλάδια στις γλώσσες που μιλάνε. Μοιράστη-
καν υλικά προστασίας, υγιεινής προφύλαξης, 
αντισηπτικά κ μάσκες, γάντια) 
Ξεκινήσαμε καμπάνια συλλογής των ειδών αυ-
τών, με μεγάλη συμμέτοχη συμπολιτών μας. Πρό-
σφεραν οργανώσεις από την Ευρώπη, που συν-
δέονταν με την No Name Kitchen(δουλεύουμε 
μαζί ενάμιση χρόνο ), οι MSF(Γιατροί χωρίς Σύ-
νορα), η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 
Από το κράτος δεν δόθηκε τίποτα 
Στη συνεχεία κ αφού ένα από τα αποτελέσματα 
της πανδημίας ήταν η έλλειψη εργασίας, είδαμε 
ότι οι πρόσφυγες που έμεναν σε σπίτια, χρόνια 
στην Ελλάδα, αλλά και οι μαθητές του σχολείου 
μας, αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα σίτισης. 
Έτσι ξεκινήσαμε κάθε Παρασκευή να ανοίγουμε 
το στέκι μας καλώντας τον κόσμο να φέρνει τρό-
φιμα. Σήμερα είμαστε στην ενδέκατη εβδομάδα, 
δίνοντας τρόφιμα σε 49 σπίτια που μένουν 162 
ανθρώποι, μεταξύ  των οποίων και 15 παιδιά. 
Δώσαμε αυτή την μάχη μαζί κ με συλλογικότητες 
νεολαίας που κάθε εβδομάδα συλλέγουν είδη 
πρώτης ανάγκης: Λέσχη ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ(νεολαια 
του ΝΑΡ ), ο Αυτοδιαχειριζόμενος Χώρος ΕΠΙ ΤΑ 
ΠΡΟΣΩ,η Δομή Κατάληψης Παραρτήματος Πά-
τρας. 
Συνεχίζουμε την προσπάθεια αυτή, καλούμε κό-
σμο κ οργανώσεις να συνδράμουν από την Ελ-

λάδα κ την Ευρώπη 
Στο ίδιο διάστημα μας απασχόλησαν τα ζητήματα 
καταστολής κ βίαιης συμπεριφοράς της Αστυνο-
μίας, τις φυλακίσεις σε κλειστά κέντρα (φυλακές), 
το θέμα της πρόσβασης στο Δημ.Σύστημα Υγι-
είας, και τα τεράστια προβλήματα στις υπηρεσίες 
ασύλου. 
Υπάρχει στήριξη από το Κράτος για εσάς που 
εθελοντικά και μόνο, καλύπτετε τις πρώτες 
τους ανάγκες και προασπίζεστε τα δικαιώ-
ματα των μεταναστών; 
Πολιτική στήριξη δεν υφίσταται από το κράτος. 
Κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν ότι οι πρόσφυ-
γες της Ακτής Δημαίων δεν έχουν το προφίλ του 
πρόσφυγα, ενώ τους αποκαλούσαν «ανθρώπινα 
σκουπίδια» που πρέπει να εκδιωχθούν για να 
έρθει η ανάπτυξη. Αρωγός μας είναι μόνο ο Δή-
μος Πατρέων. 
Υπάρχει κάποια δική τους ιστορία που σας 
έχει επηρεάσει προσωπικά; 
Πολλές ιστορίες, βιώματα, διαλυμένα όνειρα, τρα-
γωδίες....Μόνο τα μάτια τους να δεις όταν διη-
γούνται, καταλαβαίνεις. Εικοσάχρονα με ασπρι-
σμένα μαλλιά και ρυτιδιασμένα πρόσωπα που 
δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. 
Τι ελπίζετε για το μέλλον αυτών των ανθρώ-
πων; 
Ελπίζουμε σε αγώνα για ενότητα, και για τους 
πρόσφυγες και για όλους τους ανθρώπους που 
βιώνουν συνθήκες εξαίρεσης και αγωνίζονται 
για αξιοπρεπή ζωή και δικαιώματα. 
Συνέντευξη: Θεοδώρα Κυριάκου
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Επίσημα ποδοσφαιριστής της  
Λίβερπουλ ο Κώστας Tσιμίκας

Παίκτης της Λίβερπουλ είναι και επίσημα ο πρώην αριστερός 

μπακ του Ολυμπιακού Κώστας Τσιμίκας. 

Οι πρωταθλητές Αγγλίας ανακοίνωσαν τον ταλαντούχο Έλληνα 

ποδοσφαιριστή την Δευτέρα το απόγευμα. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι 

εδώ. Για μένα είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο. Είναι τιμή 

που βρίσκομαι εδώ. Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό  μου. Μου 

αρέσει πολύ το πρωτάθλημα εδώ. Το έβλεπα στην τηλεόραση 

και ήταν πάντα ένα όνειρο που είχα από παιδί να έρθω μία μέρα 

και να παίξω σε αυτό το πρωτάθλημα και να που έγινε αλήθεια. 

Με πολύ δουλειά και προσήλωση σε αυτό που κάνω και αυτό 

που θέλουν οι προπονητές και καθημερινή δουλειά στην προπό-

νηση μπορώ να βρίσκομαι στο ανώτατο επίπεδο. Θέλω να πετύ-

χουμε τους στόχους μας. Να κατακτήσουμε ξανά το πρωτάθλημα 

και το Champions League», ήταν τα πρώτα λόγια του Κώστα Τσι-

μίκα στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ, λίγο μετά τις υπογραφές 

με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

Η ποδοσφαιρική δράση για τους  
προημιτελικούς του Champions League 

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής 
του ποδοσφαιρικού  
Πρωταθλήματος, ανακοίνωσε η ΚΟΠ 

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού Πρωτα-

θλήματος Cyta ανακοίνωσε την Δευτέρα η ΚΟΠ. 

Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι αγώνες: 18:00 

Εθνικός Άχνας – Ένωση Νέων Παραλιμνίου,19:30 ΑΠΟΕΛ Λευ-

κωσίας – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών. 

Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι αγώνες: 18:30 Πά-

φος F.C. – Ομόνοια Λευκωσίας, 20:30 Απόλλων Λεμεσού – Δόξα 

Κατωκοπιάς. 

Την Κυριακή, 23 Αυγούστου, θα διεξαχθούν οι αγώνες 18:00 Ολυ-

μπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού, 19:30 Ανόρθωση Αμμοχώ-

στου – Ερμής Αραδίππου. 

Την Δευτέρα, 24 Αυγούστου, θα διεξαχθεί ο αγώνας 19:00 Νέα 

Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΕΚ Λάρνακας 

Σύμφωνα με την ΚΟΠ, την Παρασκευή 21 Αυγούστου και την 

Κυριακή 23 Αυγούστου είναι προγραμματισμένοι οι τελικοί του 

Europa και του Champions League. Σύμφωνα με τους κανονι-

σμούς της UEFA, οι αγώνες των τοπικών Πρωταθλημάτων θα 

πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη 

των τελικών.

Ένα μοναδικό τετραήμερο γε-

μάτο ποδοσφαιρική δράση, άρ-

χίσε χθες Τετάρτη, με τους προ-

ημιτελικούς του Champions 

League. Η μοναδικότητα, έγκει-

ται στην μορφή (σ.σ. Final 8) 

διεξαγωγής αυτής της τελικής 

φάσης της κορυφαίας διασυλ-

λογικής διοργάνωσης, δεδομέ-

νου ότι λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού, θα διεξαχθεί με 

«μονούς» αγώνες και σε ουδέ-

τερο έδαφος, μέχρι την κατά-

κτηση του τροπαίου. 

Επί πορτογαλικού εδάφους, λοι-

πόν, δεδομένου ότι η χώρα της 

Ιβηρικής χερσονήσου κρίθηκε -

μαζί με την Γερμανία όπου φι-

λοξενείται το Final 8 του Europa 

League- ως η ασφαλέστερη για 

την φιλοξενία των αγώνων, οι 

οκτώ καλύτερες ομάδες της 

«γηραιάς ηπείρου» θα διεκδική-

σουν τον τίτλο της κορυφαίας. 

Η αρχή έγινε την Τετάρτη (12/8) 

το βράδυ, με την Παρί Σεν Ζερ-

μέν και την Αταλάντα.  

Κατά τα λοιπά, στην σημερινή 

αναμέτρηση, η Ατλέτικο Μαδρί-

της του Ντιέγκο Σιμεόνε, έχει 

ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι 

στην Λειψίας, κυρίως λόγω 

εμπειρίας. 

Το σημαντικότερο ματς του Final 

8, θα γίνει αύριο Παρασκευή (14 

Αυγούστου) με την Μπάγερν 

Μονάχου να αντιμετωπίζει την 
Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί 

που έχασαν «μέσα από τα χέ-

ρια τους» την La Liga, θέλουν 

να αποδείξουν ότι παραμένουν 

ισχυροί, με του Λιονέλ Μέσι και 

Λουϊς Σουάρες, να καλούνται να 

σκοράρουν απέναντι στους 

Βαυαρούς, βάζοντας... δύσκολα 

στη γερμανική «μηχανή» του 

Χάνσι Φλικ. Ο Ρόμπερτ Λεβα-

ντόφσκι διανύει μία από τις κα-

λύτερες χρονιές της καριέρας 

του και θα ηγηθεί της «γραμμής 

κρούσης», ωστόσο η ομάδα του 

Μονάχου, έχει αποδείξει κατ΄ 

επανάληψη ότι είναι ένα σύνολο 

δυσκολοκατάβλητο. Σε κάθε πε-

ρίπτωση πάντως, το δεδομένο 

ότι η πρόκριση κρίνεται μέσα 

από ένα ματς, θα διαδραματίσει 

καταλυτικό ρόλο, όπως φυσικά 

και στις υπόλοιπες τρεις αναμε-

τρήσεις. 

Η προημιτελική φάση, θα κλεί-

σει το Σάββατο 15 Αυγούστου, 

ο αγώνας της Μάντσεστερ Σίτι 

με την Λιόν. Η ομάδα του Πεπ 

Γκουαρντιόλα, είναι το λογικό 

φαβορί, όμως κάτι τέτοιο ίσχυε 

και με τη Γιουβέντους, την οποία 

απέκλεισαν οι «Λιονέ» στην 

φάση των «16», ευελπιστώντας 

ότι θα το επαναλάβουν απένα-

ντι στους «πολίτες». Και όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της 

Αταλάντα, οι παίκτες της γαλλι-

κής ομάδας, έχουν μόνο να κερ-

δίσουν από αυτήν την αναμέ-

τρηση.

Στους προημιτελικούς του Europa League (Final-8) σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
              

(Ντίσελντορφ)   Iντερ-Μπάγερ Λεβερκούζεν           2-1 Τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης: 

(Κολωνία)       Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κοπεγχάγη   1-0 (στην παράταση) (16/8, Κολωνία)     νντερ-Σαχτάρ Ντόνετσκ   

(Ντούισμπουργκ) Γουλβς-Σεβίλλη                     0-1 (17/8, Ντίσελντορφ) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σεβίλλη 

(Γκελζενκίρχεν) Σαχτάρ Ντόνετσκ-Βασιλεία           4-1            Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 21 Αυγούστου στην Κολωνία. 

Στην παράταση του δεύτερου 
προημιτελικού του Final-8 του 
Europa League και μετά από το 
0-0 στον κανονικό αγώνα, οι 
«κόκκινοι διάβολοι» της Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκαν 
εντέλει το δρόμο προς τα δίκτυα 
με το πέναλτι του Φερνάντες 
στο 95` κι έστω και δύσκολα 
επικράτησαν με 1-0 της Κοπεγ-

χάγης, παίρνοντας την πρό-
κριση για τον ημιτελικό της 17ης 
Αυγούστου, που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Ντίσελντορφ. 
Η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλ-
σκιερ έχασε πάρα πολλές ευ-
καιρίες στο «Rhein Energy Sta-
dion» της Κολωνίας, έχοντας 
απέναντί της έναν απίστευτο 
Καρλ-Γιόχαν Γιόνσον, ο οποίος 
κατέβασε ρολά σε όλα τα σουτ 
που έφυγαν προς την εστία του. 
Την ίδια ώρα, οι Δανοί περίμε-
ναν υπομονετικά τη δική τους 
μεγάλη στιγμή και λίγο έλειψε 
να κάνουν τη «ζημιά» στο 66`, 
όμως το πλασέ του Οβιέδο από 
καλή θέση, αποκρούστηκε την 
τελευταία στιγμή από την άμυνα 
της Γιουνάιτεντ. 

Στο 63` το σουτ του Φερνάντες 

εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο 

δοκάρι του Γιόνσον, με τις δύο 

ομάδες να οδηγούνται εντέλει 

στην παράταση. Στο 94` ο Στά-

γκε ανέτρεψε τον Μαρσιάλ με 

τον διαιτητή Τουρπέν να δείχνει 

την άσπρη βούλα. Ο Φερνάντες 

δεν αστόχησε (παρότι έπεσε 

στην πορεία της μπάλας) και η 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (που 

είχε κι άλλο δοκάρι με τον Λί-

ντελοφ στο 105`) έκλεισε θέση 

για τον ημιτελικό, περιμένοντας 

πλέον τον νικητή του σημερινού 

(Τρίτη 11/8) προημιτελικού ανά-

μεσα στη Γουλβς και τη Σεβίλη. 

Στην παράταση πήρε την πρόκριση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00 

Η Φτώχεια Πάει στον Παράδεισο (1965). Δραμα-

τική ταινία με τους Κώστα Κακκαβά, Κλεώ Σκου-

λούδη, Θεόδωρο Μορίδη, Σπύρο Κωνσταντόπουλο, 

Τασσώ Καββαδία και Βασιλάκη Καίλα. Ο Ντίμης, 

γιος του επιχειρηματία Παύλου Ζαχαρούλη θα γνω-

ρίσει και θα ερωτευθεί την Ελένη, νεαρή και φτωχή 

υπάλληλο του Ορφανοτροφείου όπου πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  η μητέρα του 

Ντίμη. Οι γονείς του Ντίμη είναι αντίθετοι με αυτή 

την σχέση. Όταν ο Ντίμης φεύγει στο εξωτερικό για 

να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ιατρική, η μητέρα 

του θα καλέσει την Ελένη στο σπίτι τους έχοντας 

στο μυαλό της ένα πανούργο σχέδιο.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:10 

Τα Καμάκια της Συμφοράς (1988). Κωμωδία με 

τους Κώστα Καραγιώργη, Άκη Φλωρέντη, Τέτι Κων-

σταντά, Σάββα Τάσιου και Χρήστο Νέρη. Τρεις φίλοι 

αποφασίζουν να ξεκινήσουν καινούρια ζωή και να 

αναζητήσουν αλλού την τύχη τους. Έτσι, αρχίζουν 

την περιοδεία στα νησιά της Ελλάδος και γίνονται 

‘’Τα καμάκια της Συμφοράς’’.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:40 

Όλγα Αγάπη μου (1968). Δραματική ταινία με την 

Ζωή Λάσκαρη, Φαίδωνα Γεωργίτση, Ανδρέα Μπάρ-

κουλη, Μέλπω Ζαρόκωστα, Τασσώ Καββαδία, 

Γιώργο Τσιτσόπουλο, Δημήτρη Γούση. Η μητέρα 

της Όλγας, θέλει να την παντρέψει με τον πλούσιο 

παιδικό της φίλο, Αλέκο. Αυτή παραμένει πιστή στον 

Πέτρο, ο οποίος πήρε με άριστα το πτυχίο του πο-

λιτικού μηχανικού.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:35 

O Δυναστείας (1986). Κωμωδία με τους Σωτήρη 

Μουστάκα, Ρένα Παγκράτη, Νανά Βενέτη, Τόνυ 

Άντονι και Ηλία Κων-

σταντίνου. Η περιπε-

τειώδης ζωή ενός άν-

δρα, ο οποίος 

περιπλανήθηκε σ΄ 

όλον τον κόσμο, πέ-

ρασε αρκετά χρόνια 

της ζωής του στην 

Ζούγκλα ‘’παίζοντας’’ τον Ταρζάν, έγινε πολύ πλού-

σιος και τελικά επιστρέφει στον τόπο που γεννή-

θηκε.        

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00 

Θανάσης ο Βομβιστής (1990). Κωμωδία με τους 

Θανάση Βέγγο, Μπέττυ Μοσχονά, Άντα Πατρέλη 

και Νίκο Παπαχρήστο. Ο 

Θανάσης είναι receptionist 

σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο 

και κάθε μέρα ασχολείται με 

τα καπρίτσια και τις τρελές 

απαιτήσεις των πελατών. 

Μια μέρα ένας βομβιστής 

θα εισβάλλει στο ξενοδο-

χείο απειλώντας να το  ανα-

τινάξει, ενώ θα κρατήσει 

όμηρο τη κόρη του Θα-

νάση, μέχρι να ικανοποι-

ηθούν όλα του τα αιτήματα. 

KYΡIAKH 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:10 

Η Κόμησσα της Κέρκυρας (1972). Μουσική κω-

μωδία με την Ρένα Βλαχοπούλου, Αλέκο Αλεξαν-

δράκη, Μάκη Δεμίρη, Μανώλη Δεστούνη. Ο επιχει-

ρηματίας Σωτήρης Καρέλης έρχεται στην Κέρκυρα 

με σκοπό να βρει το κατάλληλο μέρος για να χτίσει 

την καινούρια ξενοδοχειακή του μονάδα. Θα κατα-

λήξει στο αρχοντικό της Αγιολίνας, όμως η γερο-

ντοκόρη που ζει κάνοντας μαθήματα μουσικής σε 

μικρά παιδιά, δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Έτσι 

ο Σωτήρης αποφασίζει να αλλάξει τακτική.  

KYΡIAKH 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:40 

Η Κάλπικη Λίρα (1955). Σπονδυλωτή Κωμωδία με 

τους Βασίλη Λογοθετίδη, Ορέστη Μακρή, Δημήτρη 

Χόρν, Έλλη Λαμπέτη, Μίμη Φωτόπουλο, Σπεράντζα 

Βρανά, Δημήτρη Μυράτ, Λαυρέντη Διανέλλο. Ο τε-

λευταίος τυχερός κάτοχος της κάλπικης λίρας αφη-

γείται την ιστορία της. Κατασκευαστής της ήταν ο 

Ανάργυρος Λαμπαδόπουλος, χαράκτης στο επάγ-

γελμα, τίμιος και φιλότιμος άνθρωπος που έπεσε 

θύμο του Ντίνου και της Φιφής και έδωσε όλες τις 

οικονομίες του για να αγοραστούν οι μηχανές πα-

ραχάραξης και κατασκευής κάλπικων λιρών.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:35 

Το Λεβεντόπαιδο (1969). Μουσική κωμωδία με 

τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Έλενα Ναθαναήλ, Νίκο 

Τσούκα, Παντελή Ζερβό, Μέλπω Ζαροκώστα. Ο 

Αρίστος το πρωί δουλεύει στο λιμάνι και το βράδια 

τραγουδά σε μια ταβέρνα για να μαζέψει λεφτά και 

να παντρευτεί την αγαπημένη του Φιλιώ. Η πλούσια 

Κατερίνα αποφασίζει να παίξει μαζί του και να τον 

κατακτήσει. Ο Αρίστος χωρίς να γνωρίζει ότι είναι 

πλούσια, θα την ερωτευθεί.  Θα εγκαταλήψει άραγε 

την Φιλιώ.  

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:35 

Η Μαρία της Σιωπής (1973). Δραματική ταινία με 

την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Πα-

ντελή Ζερβό, Σπύρο Καλογήρου και Λαυρέντη Δια-

νέλλο. Η Μαρία η κόρη του μπάρμπα-Λάμπρου, εί-

ναι η μουγκή του χωριού, που όλοι κοροϊδεύουν.  

Ο  νέος   δάσκαλος του χωριού, Γρηγόρης,  μόλις 

την γνωρίσει προθυμοποιείται να της μάθει την 

γλώσσα των κωφάλαλων.  

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00 

Κύριε Καθηγητά που Κοιμηθήκατε Χτες (1989). 

Κωμωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Παύλο 

Ευαγγελόπουλο, Λίντα Γίγα, Γιώργο Πετρόχειλο και 

Ισμήνη Καλέση. «Όσα είχατε ακούσει για το σεξ και 

δεν θέλατε να τα πιστέψετε». Αυτός είναι ο τίτλος 

που έγραψε ένας καθηγητής σεξολογίας και έγινε 

διάσημος. Διασκευαστικές ιστορίες, όπως τις έζησε 

από κοντά ο καθηγητής.                                                                                                                         

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:45 

Ο Ναύτης του Αιγαίου (1968). Μουσικοχορευτική 

ταινία με τους Γιάννη 

Μαλούχο, Ντίνα Τριά-

ντη, Αντώνη Παπαδό-

πουλο, Γιώργο Ζαχα-

ριάδη και Μαρί 

Πανατζή. Ένας νεαρός 

ανθυποπλοίαρχος στο 

ναύσταθμο ερωτεύεται 

την κόρη του διοικητή 

του.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
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06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα  
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου  
09.30 Ντοκιμαντέρ Παραδο-
σιακά Ζυμώματα και Άρτοι 
της Κύπρου «Ζυμώματα στο 
Κοιλάνι» 
10.00 Ντοκιμαντέρ Παραδο-
σιακά Ζυμώματα και Άρτοι 
της Κύπρου «Ζυμώματα 
στην Κυπερούντα» 
10:30 Ντοκιμαντέρ Παραδο-
σιακά Ζυμώματα και Άρτοι 
της Κύπρου «Ζυμώματα στο 
κατεχόμενο Λευκόνοικο» 
11.15 Κυπριακό Έργο «Η 
Λυμπουρκά»  
12.00 Από Μέρα σε Μέρα  
13:00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
16.00 Χρυσές Συνταγές  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/8 
06.00 Ντοκιμαντέρ «Αυτή εί-
ναι η Πατρίδα μας»  (Ε) 
07.00 Τηλεταινία «Βούττη-
μαν Ήλιου» (Ε) 
07.30 Ντοκιμαντέρ «Ει εισί 
Βωμοί, εισί και Θεοί» (Ε) 
08.30 Τηλεταινία «Το καλο-
καίρι του έρωτα μας» (Ε) 
10.00 Ντοκιμαντέρ «Ζω 
επειδή Ελπίζω» (Ε) 
11.00 Αμμόχωστος, Μνήμες 
και Προσδοκίες (Ε) 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα  

13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Η δασκάλα της ιστο-
ρίας (Ε) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/8 
05.15 Θεία Λειτουργία 
08.15 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
10.30 Κοίτα με στα Μάτια 
11.00 Φάκελοι (Ε) 
12.00 Προσωπογραφίες 
13.00 Γενιές της Σιωπής  
14.00 Mάθε Τέχνη (Ε) 
14.30 Χρονογράφημα (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/8 
06.00 Συναυλία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
09.00 Eu 4 U (Ε) 
10.00 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης (Ε) 
12.00 ΑrtCafe Ε) 
13.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
13.45 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
15.00 Μαζί/Birlikte (Ε) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/8  

08.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα (Ε) 
10.00 Σπιτομαγειρέματα 
10.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
11.30 Ντοκιμαντέρ «Αμμό-
χωστος» (Ε) 
12.45 Χρονογράφημα (Ε) 
13.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
13.25 Ιστορίες του Μιτση-

ορκή (Ε) 
14.00 Από Μέρα σε Μέρα 
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
17.00 Το Καφενείο (Ε) 
ΤΡΙΤΗ 18/8 

06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα  
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
09.30 Τετραλογία: Ο Τόπος 
ο Άνθρωπος «Σολέα- Η 
Χρυσή Κοιλάδα» (Ε) 
10.30 Χρονογράφημα (Ε) 
11.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.25 Ιστορίες του Μιτση-
ορκή (Ε) 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Το Καφενείο (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 
06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα (Ε) 
08.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε) 
08.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
09.30 Ντοκιμαντέρ «Τετρα-
λογία-Ες Γην εναλίαν»(Ε) 
10.30 Χρονογράφημα (Ε) 
11.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
11.25 Ιστορίες του Μιτση-
ορκή (Ε) 
12.00 Από Μέρα σε Μέρα 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
16.00 Χρυσές Συνταγές (Ε)

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.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου  
20:00 Ευθέως  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 
Θεσσαλονίκη - Πολιτιστικών Δρόμε-
νων, Ικαστικών 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Φτώχεια 
Πάει στον Παράδεισο (1965)   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου   
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ομο-
γένεια του Λονδίνου - Εισηγήτρια η 
Δρ. Άρτεμις Κοντού, Ειδικός Επι-
στήμονας του Ερευνητικού Κέντρου 
Αριστείας 'ΚΟΙΟΣ' με Θέμα: Έξυ-
πνες Υποδομές Ζωτικής Σημασίας 
21:10 Ελληνική Ταινία: Τα Καμάκια 
της Συμφοράς  
22:40 Ελληνική Ταινία: Όλγα Αγάπη 
μου  
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
Wine Festival 2019 - Ομογενείς 
Καλλιτέχνες από την Παροικία μας 
20:35 Ελληνική Ταινία: Ελληνική Ται-
νία: O Δυναστείας  
22:00 Ελληνική Ταινία: Θανάσης ο 
Βομβιστής   
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 

19:40 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή  
20:20 Ο Ακάληπτος Επ. 15 
21:10 Ελληνική Ταινία: Η Κόμησσα 
της Κέρκυρας 
22:40 Ελληνική Ταινία: Η Κάλπικη 
Λίρα  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου   
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:35 Ελληνική Ταινία: Το Λεβεντό-
παιδο  
22:55 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Η Μαρία της 
Σιωπής  
22:00 Ελληνική Ταινία: Κύριε Καθη-
γητά που Κοιμηθήκατε χτες (1989) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Στην Άκρη του Παράδεισου   
20:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Wine Festival 2019: Νεαροί 
Καλλιτέχνες της Παροικίας  
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Ναύτης 
του Αιγαίου 
22:15 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Ελληνική Πρεσβεία- Inter-
national Greek Languages  
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Greece calls Turkey’s seismic 
survey in eastern Med illegal

G
reece is imposing tough-

er restrictions following 

a spike in coronavirus 

cases. 

The government has announced 

new measures to curb the spread 

- ordering bars, restaurants and 

cafes in several regions to shut 

between midnight and 7am. 

Other measures include requir-

ing those arriving in the country 

from land borders, as well as those 

flying in from several European 

countries, to have proof of a     

negative coronavirus test. 

The test must be performed up 

to 72 hours before entering the 

country, and Greek citizens are 

also obliged to present a test. 

Every public event where people 

are standing, such as concerts 

and performances, is also being 

suspended throughout the country. 

Greece confirmed 126 new 

COVID-19 cases on Tuesday, 

bringing the total to 5,749. 

One more virus-related death 

also brought the total number of 

fatalities to 213 amid a surge in 

daily infections. 

Seventeen of the new cases 

were migrants who arrived on the 

eastern Aegean island of Lesbos 

who arrived from the nearby 

Turkish coast. 

On Monday, Greece's culture 

ministry closed down the Museum 

of the Ancient Agora - a major       

archaeological site in central 

Athens - for two weeks after a 

cleaner who worked there tested 

positive for the virus. 

Greece imposes curfew 
after spike in COVID cases

T
urkey dispatched a vessel 

to conduct a seismic  

survey in a disputed area 

in the eastern Mediterranean,  

a move which Greece said was 

illegal and is likely to heighten 

tensions between the two NATO 

allies. 

The advisory issued by the 

Turkish navy said the Oruc Reis 

vessel would operate in the area 

over the next two weeks. 

The two countries are at odds 

due to overlapping claims for       

hydrocarbon resources in the      

region. A similar advisory, or  

Navtex, last month prompted a 

dispute that was calmed after the 

intervention of German Chancellor 

Angela Merkel, leading Turkey to 

agree a pause in operations. But 

President Tayyip Erdogan said 

on Friday Turkey had resumed 

energy exploration work in the  

region as Greece had not kept its 

promises on the issue. 

Greek Prime Minister Kyriakos 

Mitsotakis chaired a meeting        

of the government council for      

defence issues on Monday which 

examined “ways of reaction to 

the Turkish provocation”, the con-

servative premier’s office said. 

After the meeting, Greece’s 

foreign affairs ministry issued a 

statement urging Turkey to “imme-

diately cease its illegal activities 

which undermine peace and       

security in the region.” 

Earlier, Minister of State George 

Gerapetritis told Greek state TV 

Athens was in full “political and 

operational readiness.” He reiter-

ated that Greece stood ready to 

engage in a constructive dialogue 

with Turkey on their differences. 

The NAVTEX, issued by the 

Turkish navy’s office of navigation, 

covered an area of sea south of 

Turkey’s Antalya and west of      

Cyprus. It will be in effect be-

tween Aug. 10-23. 

The Oruc Reis vessel has       

already reached the location where 

it will operate after leaving the 

area where it was anchored off 

Antalya, Turkish Energy Minister 

Fatih Donmez said on Twitter. 

Seismic surveys are part of 

preparatory work for potential      

hydrocarbon exploration. Turkey 

and Greece are also at odds over 

issues such as overflights in the 

Aegean Sea and ethnically divided 

Cyprus. 

Erdogan’s announcement of 

the new exploration work came 

after Egypt and Greece signed 

an accord last Thursday designa-

ting an exclusive economic zone 

between the two nations in the 

east Mediterranean. 

Diplomats in Greece said that 

agreement nullified an accord 

reached last year between Turkey 

and the internationally recognised 

government of Libya, but Erdogan 

said Turkey would maintain its 

agreement with Libya “decisively.”

P
resident Vladimir Putin 

said on Tuesday that 

Russia had become the 

first country in the world to 

grant regulatory approval to 

a COVID-19 vaccine after less 

than two months of human 

testing. 

The vaccine, which will be 

called “Sputnik V” in homage      

to the world’s first satellite 

launched by the Soviet Union, 

has however not yet completed 

its final trials.  

Moscow’s decision to grant 

approval before then has raised 

concerns among some experts. 

Only about 10% of clinical trials 

are successful and some scien-

tists fear Moscow may be putting 

national prestige before safety.  

Putin and other officials have 

said it is completely safe.  

The president said one of       

his daughters had taken it as       

a volunteer and felt good after-

wards.  

“I know that it works quite        

effectively, forms strong immu-

nity, and I repeat, it has passed 

all the necessary checks,” Putin 

told a government meeting.  

The Russian business    

conglomerate Sistema has said 

it expects to put the vaccine,   

developed by Moscow’s Gama-

leya Institute, into mass produc-

tion by the end of the year.  

More than 100 possible 

COVID-19 vaccines are being 

developed around the world. At 

least four are in final Phase III 

human trials, according to WHO 

data. 

Russia approves first 
Covid-19 vaccine

Schools must open in September says Prime Minister
P

rime Minister Boris 

Johnson said reopening 

schools in September 

was a social, economic and 

moral imperative and insisted 

they would be able to operate 

safely despite the ongoing 

threat from the pandemic. 

His comments follow a study 

earlier this month which warned 

that Britain risks a second wave 

of COVID-19 this winter twice as 

large as the initial outbreak if 

schools open without an improved 

test-and-trace system. 

Writing in the Mail on Sunday, 

Johnson said restarting schools 

was a national priority.  

“Keeping our schools closed a 

moment longer than absolutely 

necessary is socially intolerable, 

economically unsustainable and 

morally indefensible,” Johnson 

wrote. 

The economic costs for parents 

who cannot work if schools are 

shut are spiralling, and the country 

faces big problems if children 

miss out on education, the prime 

minister warned. 

The Sunday Times newspaper 

reported that he has ordered a 

public relations campaign to       

ensure schools open on time and 

told the meeting last week that 

they should be the last places to 

close behind restaurants, pubs 

and shops. 

Meanwhile, the education      

secretary has announced that      

A-level students in England will 

be able to use grades in mock 

exams to progress to university 

and college courses and employ-

ment. 

The change forms part of what 

Gavin Williamson has called a  

"triple lock" to give students con-

fidence in the moderation system, 

which can see predicted results set 

by teachers downgraded based 

on a school's previous record. 

Setting out the decision to press 

ahead with a moderated results 

process, Mr Williamson said: "Every 

young person waiting for their      

results wants to know they have 

been treated fairly. By ensuring 

students have the safety net of 

their mock results, as well as the 

chance of sitting autumn exams, 

we are creating a triple lock process 

to ensure they can have the      

confidence to take the next step 

forward in work or education." 

With exams unable to take 

place due to the coronavirus      

lockdown, 250,000 students will 

receive results today based on 

predictions set by teachers. 



G
reek Prime Minister      

Kyriakos Mitsotakis 

pledged immediate  

government support for those 

who suffered damages and loss 

due to thunderstorms and flash 

floods which hit Central Evia, 

northeast of Athens, over the 

weekend. 

Mitsotakis visited the flood-hit 

areas on Monday to assess      

the destruction caused by the 

torrential rain that left behind at 

least eight fatalities, including a 

baby, and destroyed at least 

3,000 homes. 

The prime minister said the 

timeframe for the compensation, 

with priority to those who lost 

their homes, business owners, 

and farmers would be announced 

after a full assessment of the 

damages. 

“The state will be by your side 

and will support those who lost 

their property – whether we are 

talking about households or 

businesses – in this unpreceden-

ted disaster,” said Mitsotakis. 

At the same time, EU Crisis 

Management Commissioner 

Janez Lenarcic said via his 

twitter account that the Euro-

pean Union was monitoring the 

situation and would be ready to 

provide emergency assistance 

needed. 

In the eye of the storm were 

the Central Eiva villages of       

Politika, Amfithea, and the area 

of Bourtzi. 

“We are faced with phenomena 

that we haven’t experienced  

before,” Deputy Civil Protection 

Minister Nikos Hardalias said 

from Evia, adding that climate 

change had made it difficult         

to predict the intensity of the 

rainfall, initially expected at 

63mm in 24 hours, which came 

to 350mm of rain, he said. 

Meanwhile, a prosecutor on 

the island has ordered an inves-

tigation to determine whether 

any person or body can be held 

responsible for the deaths of 

eight people, including an infant, 

due to the flash floods on      

Sunday. 

According to reports, two  

parallel investigations will be  

undertaken, one by the Fire 

Service, for omissions and errors 

in the handling of the situation, 

and the other by a criminal judge 

for any arbitrary structures and 

illegal earthworks in the riverbed 

of the River Lilantas. 

The Civil Protection authority 

has come under fire for not        

activating the 112 emergency 

number. 

The body of a 72-year-old 

man was found Monday in the 

sea area of Kalamos. The other 

victims were found in the areas 

of Politika, Bourtzi and Amfithea. 

The Fire Brigade evacuated 

82 flood victims – 54 on the 

ground and 28 by helicopter – 

while another 15 people were 

evacuated by the Joint Search 

and Rescue Coordination 

Center. 
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Greek PM pledges compensation 
for flood-hit Evia island

FO reiterates positions 

on Cyprus and Turkey

A
 Foreign Office letter      

addressed to the Presi-

dent of the Federation of 

Cypriot Refugees in the UK, 

Leonidas Leonidou, has summa-

rised the British government’s 

position on a number of issues 

relating to Cyprus and Turkey.  

In his letter just before the 46th 

tragic anniversary of Turkey’s 

invasion into Cyprus, addressed 

to Foreign Secretary Dominic 

Raab, Mr Leonidou was urging 

the UK Government to review 

its relationship with Turkey. The 

Foreign Office response letter 

comments that the events of 

1974 “continue to cast a long 

shadow over Cyprus.”  

The UK officials signing the 

letter state that “the best way to 

address these issues is through 

a just and lasting settlement on 

the island. The UK’s commitment 

to a deal on Cyprus remains 

unwavering.”  

The UK fully supports all rele-

vant Security Council resolutions, 

including Resolutions 550 and 

789 relating to Varosha, reads 

the letter.  

Regarding Turkey’s illegal   

actions in the Exclusive Eco-

nomic Zone of the Republic of   

Cyprus, the Foreign Official letter 

notes: “The UK has been clear 

from the start that we deplore 

Turkish drilling in the waters 

around Cyprus. We believe it is 

critical for stability in the Mediter-

ranean 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.”  

On relations between Greece 

and Turkey, the UK Government 

urges de-escalation through      

bilateral dialogue.  

“Further tensions between 

our two NATO allies and friends 

is not in anyone’s interests. We 

also remain committed to sup-

porting Greece and Turkey's     

efforts to manage migration     

effectively, and are working both 

bilaterally and with our interna-

tional partners to that end.”  

The letter also notes that 

human rights form an important 

part of London’s policy towards 

Turkey and that the UK has long 

encouraged Turkey to work     

towards the full protection of 

fundamental rights, particularly 

in the area of freedom of expres-

sion.  

Regarding Turkish military     

involvement in Libya, raised by 

Mr Leonidou, the Foreign Office 

wants that it risks further aggra-

vating the conflict.  

“We continue to call on sides 

to de-escalate, support a cease-

fire and a return to UN-led       

political talks. The UK is clear 

that lasting peace and stability 

in Libya will come only through 

an inclusive political settlement.”  

As for Turkey’s military activity 

in northern Iraq, it is stated that 

the British Ambassador in Ankara 

has spoken to the Turkish Mini-

stry of Foreign Affairs, including 

on reports of civilian casualties.  

The UK has also made clear 

its opposition to Turkey’s military 

intervention in north-east Syria. 

The letter notes, however, the 

“enormous generosity” of Turkey 

in hosting 3.6 million Syrian       

refugees. 

Lebanon’s government 
steps down in wake of blast
L

ebanon's Prime Minister 

Hassan Diab has announ-

ced the resignation of the 

country's government after say-

ing the explosion last week was 

the result of endemic corruption. 

Mr Diab also said "we are with 

the people in calling for trying 

those responsible for this crime" 

as he spoke at the presidential 

palace on Monday evening. 

Demonstrators had demanded 

political change after an explo-

sion in Beirut killed more than 

160 people and injured around 

6,000 last week. 

Lebanon's health minister 

Hamad Hassan had earlier  

confirmed the government had 

resigned when he spoke to       

reporters after a cabinet meet-

ing on Monday. 

The cabinet has been under 

increasing pressure after several 

ministers quit or expressed their 

intention to step down in recent 

days.  

Mr Hamad said: "The whole 

government resigned." 

Mr Diab's cabinet now            

assumes a caretaker role until 

a new government is formed. 

Justice minister Marie Claude 

Najm quit earlier on Monday, 

according to the state-run         

National News Agency, citing 

the conduct of the government 

in the aftermath of last week's 

blast. 

A Lebanese judge started 

questioning head of state          

security Major General Tony   

Saliba over the explosion, the 

news agency added. It gave      

no further details but other      

generals are said to be scheduled 

to be questioned. 

State security had compiled 

a report about the dangers of 

storing the material at the port 

and sent a copy to the offices 

of the president and prime      

minister on 20 July. 

An investigation is focused on 

how the ammonium nitrate came 

to be stored at the port and why 

nothing was done about it. 

About 20 people have been 

detained over the blast, including 

the head of Lebanon's customs 

department and his predecessor, 

as well as the head of the port. 

Dozens of people have been 

questioned, including two former 

cabinet ministers, according to 

government officials. 
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Parikiaki’s website reaches an amazing 

one million views in six months

P
arikiaki newspaper is 

pleased to announce its 

website reached an 

amazing one million views       

during the first six months of 

2020.  

Our website is thriving and 

escalating in views consistently, 

with continuous updates on 

community, local and worldwide 

news. 

The website, viewed globally, 

now supplements our newspaper; 

we are the leading Cypriot 

newspaper published in London 

which serves the Cypriot and 

Greek communities in excess 

of 300,000 people and are 

based at the Cypriot Community 

Centre, Earlham Grove, Wood 

Green, London N22 5HJ. 

Businesses are able to           

advertise their products on our 

website banners with a link to 

their own websites. 

We also have a large presence 

on social media. We have over 

30,000 followers and 30,000 

reaches a day on average on 

Facebook, Twitter and Instagram 

under the tag name @parikiaki 

which we also constantly update 

with all the news. 

We support our website with 

regular videos of events and      

interviews with various members 

of our community. Our videos 

have reached audiences from 

500 to over a million! Our most 

popular video had 1.7 million 

views, 1.9k shares, 6.5k likes, 

528 comments and reached  

2.8 million. 

Our website reach is world-

wide with the number one    

country being the UK, followed 

by Cyprus, then surprisingly        

the USA, Australia, Greece,  

Romania, Norway, Sweden, 

Germany and Canada. 

Parikiaki newspaper was        

established in 1974 with the      

object of responding to the 

growing needs of the Greek 

speaking communities in London 

and the UK. These were social, 

cultural, educational needs, as 

well as other information on areas 

of recruitment and community 

relations in general. 

It is a platform for a wide range 

of views and ideas, as well as   

a source of independent news 

concerning the above mentioned 

communities. 

Although the newspaper is 

published mainly in the Greek 

language, the launch of our 

English Section has meant we 

have increased our readership 

to include those whose first      

language of English. 

The newspaper is circulated 

every Thursday with 24 to 40 

pages in each issue and about 

60% of the paper is devoted to 

news and features with the      

remainder allocated to display 

adverts. 

Parikiaki is widely distributed 

in London and has a vast 

number of subscribers all over 

the UK, Cyprus, Greece, and 

various countries of the world. 

This is a great opportunity      

for anyone who would like to 

connect with our large commu-

nity following. Why not advertise 

with us and get in touch with our 

readers directly? 

We have several advertising 

packages that include the  

newspaper, website, videos     

advertorials, and the Cypriot 

Wine Festival which is under 

our umbrella, or select the one 

that appeals to the needs of 

your business/company. 

Our brand name is very 

strong within the UK and our 

community, and because of this, 

we receive adverts from the UK 

Government, local councils and 

the NHS amongst others. 

Don’t waste time – get in 

touch with us today via email 

marketing@parikiaki.com or call 

0208 341 5853.

Cypriot-Australian poet launches arts festival

R
eiss Yiasemi is thirteen, 

lives in Cockfosters and 

attends East Barnet 

School. He decided to put his 

dancing skills to good use and 

raise money for Chickenshed 

who are based in Southgate, 

Kensington and Chelsea. 

Reiss said he did the Dance-

athon for Chickenshed because 

he wants to keep the theatre 

company open: “I love to sing, 

dance and act, that’s why it’s so 

lovely for me and other children 

to go to and it’ll be sad if they 

close it.” 

In 2019, Chickenshed provided 

support, education, mentoring 

and a place to belong to over 

1,000 children and young people.  

Over 60% of the children       

and young people Chickenshed  

reach have experienced isolation 

and exclusion due to mental     

or physical ill-health, disability,  

bullying, gang pressure, being 

in the care system or being a 

young carer themselves – often 

a combination of these things. 

Chickenshed helps them to 

feel accepted, nurtured and 

valued, empowering them to 

achieve more than they ever 

thought possible. It gives them 

opportunities where they would 

otherwise fall through the 

cracks.  

Chickenshed needs to be able 

to continue its vital work in order 

to provide a lifeline to all of these 

children and young people. 

Unfortunately, the company       

is sadly facing huge financial   

difficulties and it would be heart 

breaking for the company to need 

to wind up having provided so 

much life changing positivity, 

hope and encouragement.  

We are all going through 

challenging times right now but 

if you can support Chickenshed 

by making a donation, it would 

be much appreciated. You can 

donate via www.justgiving.com/ 

fundraising/reiss-yiasemi?fbclid 

=IwAR1QCT51b5IKFfJT1ayxPi

mkC-bqVdZYHdWZp33jp Mzw 

Yr2hchzUk-dkE3Q

Reiss Yiasemi’s danceathon 
raises funds for Chickenshed

E
asyJet founder Sir Stelios 

Haji-Ioannou has backed 

a food delivery service 

being launched to challenge  

the supremacy of Deliveroo, 

Just Eat and Uber Eats. 

Easyfood has partnered with 

Lineten Delivery to have riders 

ready to launch as soon as 

enough operators are on board. 

Owner Jeewan Sagu said: 

"Other brands charge as much 

as 35% commission to busines-

ses selling food via their app, 

which has to be passed on to the 

customer. Our model reduces 

this fee to as little as £1.50 per 

transaction for takeaways, while 

restaurants can list their outlet 

on the app for free." 

As well as a delivery service 

the app will be free to use for 

operators looking to offer con-

tactless ordering and payment 

services for dine-in customers. 

The app will include a ‘track  

and trace' function to help fulfil       

government requirements around 

Covid-19. 

Easyfood, part of the Easy family 

of brands, has spent more than 

£1m developing the app, which 

can be downloaded on Apple 

and Android mobile devices. 

Sir Stelios said: "The govern-

ment's social distancing guidance 

makes many restaurant owners 

nervous about making it through 

this very difficult period. It's a great 

opportunity for those businesses 

that are being affected by the 

downturn to join Easyfood and 

transition to a delivery-based 

operation."

Sir Stelios Haji-Ioannou 
backs food app launch

Free catch-up lessons for London children

C
ypriot-Australian writer 

and actor Koraly Dimitria-

dis has launched a new, 

year-long online arts festival 

called "No, I am not washing 
your dirty plate Arts Festival", 
with the first event to be held 

online on Saturday 22 August 

2020, 2pm Cyprus time (12 

noon GMT).  

The world-first event "Aphro-

dite speaks: I am not making you 

your coffee (Οι εν σου κάμνω 

καφέ)", will feature Cypriot poets 

and musicians from around the 

world, coming together to share 

their voice on the theme.  

Hosted by Koraly Dimitriadis, 

the festival will include readings 

by Commonwealth short story 

prize winner, Constantia Soteriou 

(CY), and will be accompanied 

by singer Helen Yiotis Patterson 

(AUS).  

Other readers / authors / poets 

include Maria Petrides (CY), 

Maria Ioannou (CY), Manuella 

Mavromichalis (CY), Maria Taylor 

(UK), Maria Kouvarou (CY), 

Loukia Borrell (USA), Angela 

Costi (AUS), Marilena Zackheos 

(CY), Bahriye Kemal (UK), Helena 

Spyrou (AUS), Zoe Piponides 

(CY), Maria Petrides (CY), Ty 

Tzavrinou (USA) and Ellpetha 

Tsivicos (USA).  

"I created this festival in  

these uncertain times because 

I needed somewhere to not only 

channel my rage of the gender 

inequality and discrimination 

that we continue to see, particu-

larly in the diaspora where they 

are still stuck in the old ways, 

but also to help with my feelings 

of isolation.  

“I wanted to reach out, to con-

nect, I am so used to travelling, 

and in  Melbourne where I live, 

we have been in lockdown for 

much of the pandemic," Dimitria-

dis said.  

"The media and arts is still 

very much dominated by men, 

and they are seen as the Gods, 

and we are seen as the bad    

ethnic girls if we speak out, that 

need to be put in their place. 

Well, stuff that."  

"No, I am not washing your 

dirty plate Arts Festival" aims      

to bring together artists and 

thinkers, with a focus on the 

Cypriot, Greek, Italian and other 

non-Anglo European female 

and non-binary diaspora, and 

their supports and allies.   

Tickets for "Aphrodite speaks: 

I am not making you your coffee 

(Οι εν σου κάμνω καφέ)" can  be 

purchased at www.trybooking.com/ 

book/event?eid=646227&.  

A limited open mic will also 

be available for the event. 

T
he Invicta Academy        

London is a community 

initiative to help London 

children catch-up on lost           

education due to COVID-19. 

We are a team of four Londoners 

who thought we had to do 

something to help.  

I’m sure that you as parents 

are as concerned as we are 

about our children returning to 

school and having difficulty with 

math and English.  

Invicta Academy London is  

offering FREE catch-up classes 

in Maths and English for London 

children aged 5-16 years.  

Just go to www.invicta-

academylondon.com and   

click on the sign up button.      

Lessons started on Monday 

10th August and are filling up 

fast.  

Our lessons are taught by 

qualified teachers following       

the national curriculum and it’s 

a great way to get our children 

back into a learning environ-

ment. 

Let’s get London learning! 
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B
usinesses in Enfield are 

being encouraged to 

take advantage of a new 

pavement licensing process 

which could allow them to easily 

accommodate more customers. 

The new streamlined approach 

has already been taken up by 

several cafes, pubs and restau-

rants in the borough, allowing 

them to put tables and chairs 

outside their premises, helping 

to welcome more customers 

within safe, social distancing  

requirements.  

Enfield Council was one of the 

first local authorities out of the 

blocks, streamlining the licensing 

process by allowing businesses 

to put out tables and chairs while 

their application for a pavement 

licence was being processed. 

The administrative fee was also 

lowered to just  £100.  

Enfield Council’s Cabinet Mem-

ber for Licensing & Regulatory 

Services, Cllr George Savva 

visited the Little Green Dragon, 

a micro-pub in the west of the 

borough, to see how it was        

faring since applying for the 

new licence.  

Cllr Savva said: “We are liaising 

with local businesses, trying to 

establish what they need to      

get them through these unusual 

times. It’s fantastic that local 

businesses, such as the Little 

Green Dragon, are making best 

use of the current situation to 

welcome customers while being 

mindful of the current social  

distancing requirements. I wish 

them every success.” 

Richard Reeve, owner of the 

Little Green Dragon, said: “This 

has undoubtedly been a tough 

situation for all kinds of busines-

ses. Having been closed for over 

three months, I am really glad 

to not only be open again but able 

to ensure the safety and comfort 

of my customers by temporarily 

expanding my premises onto 

the pavement.” 

Businesses who are interes-

ted in taking advantage of the 

scheme should apply at 

www.enfield.gov.uk/covid19  

businesses where there are 

also the contact details of the 

licence team.  

Expand your Enfield business 
with a pavement licence

Panic (anxiety) Attacks

A
lthough panic attacks 

(often also called anxiety 

attacks) can produce 

some very disturbing symptoms, 

they are completely harmless. 

Furthermore, panic attacks are 

also a severe attack of anxiety 

and fear that occurs suddenly, 

often without warning, and for 

no apparent reason. In addition 

to the anxiety, various other 

symptoms may also occur       

during a panic attack. These      

include one or more of the         

following: 

• Palpitations and thumping 

heart 

• Sweating and trembling 

• Hot flushes and chills 

• Feeling shortness of breath 

• Chest pains 

• Feeling sick  

• Feeling dizzy and faint 

• Fear of dying and going 

crazy  

• Numbness, pins, and needles  

• Feelings of unreality, or 

being detached from yourself 

 

The physical symptoms that 

occur with panic attacks do not 

mean there is a physical problem 

with the heart, chest, etcetera. 

The symptoms mainly occur   

because of an 'overdrive' of 

nervous impulses from the brain 

to various parts of the body      

during a panic attack. 

During a panic attack, you tend 

to over-breathe (hyperventilate). 

If you over-breathe, you 'blow 

out' too much carbon dioxide 

which changes the acidity in the 

blood. This can then cause more 

symptoms such as confusion 

and cramps, and make palpita-

tions, dizziness, and pins and 

needles worse. This can make 

the attack seem even more 

frightening, and make you over-

breathe even more, and so on. 

A panic attack usually lasts  

5-10 minutes, but sometimes 

they come in 'waves' for up to 

two hours. 

Panic attacks are commonly 

linked to agoraphobia and the 

fear of not being able to escape 

a bad situation. Many who         

experience panic attacks feel 

trapped and unable to free 

themselves. 

Sufferers of panic attacks 

often report a fear or sense          

of dying, "going crazy", or          

experiencing a heart attack or 

"flashing vision", feeling faint or 

nauseated, heavy breathing, or 

losing control of themselves. 

These feelings may provoke a 

strong urge to escape or flee 

the place where the attack   

began (a consequence of the 

sympathetic "fight or flight"         

response). 

 

Try not to fight  

a panic attack 

 

Fighting a panic attack can 

often make the experience 

worse. Trying to fight it and     

then finding that you are unable 

to can increase your sense of   

anxiety and panic. Instead,      

during a panic attack, reassure 

yourself by accepting that         

although it may seem embarras-

sing and your symptoms may 

be difficult to deal with, your       

attack is not life-threatening. 

Focus on the fact that your        

attack will have an end, and try 

your best to let it pass. 

 

Treatment 

 

There are two main forms        

of treatment for panic disorder, 

psychological therapy, and 

medication. Depending on your 

individual circumstances, you 

may require either one of these 

types of treatment or a combina-

tion of the two.  

The cause of most panic         

attacks is not clear, so treatment 

may be different for each person. 

Typically, it involves psycho-   

therapy, cognitive-behavioural      

therapy, and/or medication.       

Alternative treatments like medi-

tation and relaxation therapy  

are often used to help relax the 

body and relieve anxiety. 

For preventive or maintenance 

care, psychotherapy offers sup-

port and helps minimise fear. 

Psychotherapists use therapy   

to find emotional conflicts and 

past difficulties that may lead to 

anxiety, which in turn is released 

through panic attacks. Without 

realising it, you may be experi-

encing these bodily sensations 

and physical reactions as a way 

of avoiding painful emotions. 

Psychotherapy can help you       

to understand your present       

reactions in the light of past       

difficulties, and to overcome 

them. Nevertheless, in some 

cases, psychotherapy alone can 

clear up the disorder. 

Cognitive-behavioural therapy 

helps people learn to deal with 

panic symptoms, using techniques 

like muscle and breathing           

relaxation. In addition, cognitive        

behavioural therapy aims to 

identify and change the negative 

thought patterns and misinter-

pretations that are feeding your 

panic attacks. 

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

“My name is Ozymandias, 
King of Kings;  

Look on my Works, ye Mighty, 
and despair!”  
- Percy Shelley, 1817  

 

I watched the Congressional 

Committee Hearings on the        

big technology companies. I 

watched three hours of it, live, 

on the New York Times website 

stream, so you didn’t have to. 

(It lasted six hours).  

The assertion is that Apple, 

Amazon, Google and Facebook 

have grown too powerful and 

are abusing their power. Sitting 

before the committee were the 

Chief Executive Officers of  

these companies: Tim Cook, 

Jeff Bezos, Sundar Pichai and 

Mark Zuckerberg.  

It was a ridiculous, farcical 

session. Frankly, it’s the politi-

cians who are abusing power. 

Congressmen and women eager 

to say their piece, but not giving 

the witnesses time to answer.  

One Congressman was so 

delusional with fringe conspiracy 

theories, that he asked why 

emails from his campaigns were 

directed to people’s junk folders. 

He saw this as “evidence” that 

these tech firms are “silencing 

Conservative voices”. He asked 

if these witnesses had autho-

rised this.  

Yeah, right. The CEO of 

Google has nothing better to      

do than manipulate the in-box 

of your party members. You 

don’t want to see what’s in my 

junk folder, but e-mails from  

Republican politicians would  

absolutely belong there.  

Watching the session remin-

ded me of the final courtroom 

speech by Jack Nicholson, as 

Colonel Jessup, at the end of 

“A Few Good Men”. It’s what 

these CEOs should have said: 

- “I have a greater responsibility 
than you could possibly fathom. 
My existence, while grotesque 
and incomprehensible to you, 
saves lives. I have neither the 
time nor the inclination to explain 
myself to someone who rises 
and sleeps under the blanket of 
the very freedom that I provide, 
and then questions the manner 
in which I provide it! I would 
rather you just said, ‘Thank you’ 
and went on your way.”  

Of course, there are questions. 

Foreign meddling in US elections, 

is proven. Using your data for 

their commercial gain, is proven.  

There are dark forces out 

there. But don’t tell me that      

entrepreneurs who provide a 

service that we value, who       

provide these reliable, ‘always 

on’ platforms, are in alliance 

with enemies of the state. 15,000 

Cyber security folks have been 

recruited by Facebook.  

One of the things I learn       

from my kids when they play 

PlayStation and Fortnite, is to 

focus on what’s important in      

the moment, ignore irrelevant 

things, and shoot the right         

targets.  

Congress is aiming wrongly. 

There are more sinister targets.  

The Congressional Commit-

tees should bring Julian Assange 

in front of them. He is more       

culpable, more suspect, more 

anti-democratic. He stole confi-

dential, restricted data. He         

endangers soldiers’ lives. The 

courts will have their day with 

him, no doubt. 

The Congressional Commit-

tees should investigate how   

Jeffrey Epstein was murdered. 

Which powerful men (of course 

it’s men, it’s always men) made 

it happen. Epstein was a sick, 

degenerate crook, aided and 

abetted by the corrupt and      

powerful.  

Particularly wasteful were      

the questions about Facebook 

buying Instagram. The Federal 

Trade Commission approved 

that in 2012. A good business 

decision, it was. But these      

Congressional Representatives 

see it as too successful. Absurd.  

In the end, the tech giants 

don’t need a pat on the back 

from Congress. It is we who pat 

them on the back, every day, 

every hour. They have taken 

risks and built empires. 

All empires decline eventually. 

But it won’t be politicians who 

decide when that is. 

We’ll decide. For now, we 

should just say “Thank you” and 

be on our way.  

 

Photo: Tech Titans. Amazon’s 
Jeff Bezos, Facebook’s Mark 
Zuckerberg, Apple’s Tim Cook 
and Google’s Sundar Pichai.  

  
James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

Biting the hand that feeds you: In defence of  ‘Big Tech’



I’m A Celebrity swaps Australian 

jungle for British castle 

The stars of I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here will be 

swapping their shorts for thermals this year as the show         

abandons the sweltering Australian jungle for a cold British       

castle. 

ITV has announced that this year it will hold the reality TV 

show in a UK castle in winter - without revealing the exact            

location - instead of heading down under as coronavirus          

restrictions make global travel difficult. 

The popular programme forces a group of celebrities to take 

part in Bushtucker Trials to win food, compete for a public vote 

and avoid elimination. 

ITV said the trials and challenges of the 20th series would 

stay in the same format despite the change of scenery. 

Director of Entertainment at ITV Studios, Richard Cowles, 

said the broadcaster "pulled out all the stops to try and make 
the series happen in Australia. Unfortunately, due to the ongoing 
COVID-19 pandemic and despite us looking at many different 
contingencies, it became apparent that it just wasn't possible." 

Since the second series in 2003, I'm A Celebrity has taken 

place in New South Wales, inside Murwillumbah's Springbrook 

National Park. 
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Andrea Georgiou 

The Beckhams 

enjoy a family  

holiday in Greece 
 

The Beckhams are currently 

enjoying a fun family holiday in 

Greece.  

David Beckham and kids 

Harper, Cruz, Romeo and 

Brooklyn were spotted going for 

a refreshing swim in the sea, 

with Harper clinging on tightly 

to her dad.  

David, 45, might have been 

enjoying a low-key day but that 

didn't mean he was about to let 

his famous fashion standards 

slip. He wore a pair of Wild      

Baroque-print Versace swim 

shorts retailing at £360! 

Victoria, 46, was nowhere to 

be seen on the day, and it is  

unknown if the clan have been 

joined on the trip by 21-year-old 

Brooklyn’s new fiancée Nicola 

Peltz. 

The outing follows Victoria 

posting a holiday photo of 

David, Brooklyn, Romeo, and 

Cruz on Instagram on Sunday. 

She shared the pic with the 

caption: ‘My boys are back       
together.’ 

Whilst most of the family 

spent spring and summer holed 

up in self-isolation in their  

Cotswolds home, Brooklyn 

quarantined with Nicola in New 

York City.  

Nicola on Friday shared an 

image to her Instagram Stories 

showing her and Brooklyn 

clutching a label, with Brooklyn 

sporting a gold band on his       

left hand, fuelling rumours that 

they have already tied the knot 

in secret, just a month after      

announcing their engagement.

Konstantinos Pantelidis, the 

youngest brother of the late 

Pantelis Pantelidis, has signed 

a record deal with Cobalt Music. 

The talented 18-year-old song-

writer was warmly welcomed by 

Cobalt Music owner Anna-Maria 

Antippas who stressed that “the 

team is looking forward to work-

ing intensively and with passion, 

for the release of the first official 

single by Konstantinos Pantelidis.” 

She added that Konstantinos 

is a “promising folk songwriter 

who can’t wait to share his    

feelings exclusively through     

his songs.” 

Konstantinos has already 

surprised fans with his songs 

Me Thes Akoma and Kane Afto 
Pou Theleis, so stay tuned for 

his first official song release 

which is expected to be revealed 

early autumn.

Pantelis Pantelides’ brother  

Konstantinos signs record deal

O A S I S  P R O P E R T I E S
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Unoccupied Property - 
do I need insurance?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

O
ne important responsibility executors 

have is to ensure that the deceased’s 

estate is properly protected during the 

estate administration until it can be distributed 

to beneficiaries.  

It is important that the estate’s assets are 

properly insured. An executor who fails to do this 

could be held personally liable for any losses 

suffered by the estate if its felt they failed to take 

the necessary care by making sure the property 

was adequately insured. 

When an estate includes a house, which later 

become unoccupied, this changes the insurance 

position and you should be wary of relying on 

any existing policy. Whilst the deceased would 

have had adequate insurance on the property, 

for an unoccupied property, insurers will require 

that the policy is either updated or a new policy 

is purchased. 

Even if an insurer does continue to provide       

insurance, it is likely that the premium will be 

higher. In addition, it is possible that the coverage 

may be restricted; insurers are known to restrict 

damage to an unoccupied property to only damage 

caused by fire, lightning, aircraft and explosion. 

What does this mean for you? If the property was, 

for example broke into and vandalised, the policy 

would not provide cover. In such circumstances, 

as an executor you may be held liable for the 

cost of repairs or any difference in the property 

valuation. 

If the insurer does provide comprehensive 

cover, they may place onerous conditions on you 

as the executor. Often insurers in exchange for 

comprehensive cover for unoccupied properties, 

will require regular (i.e. fortnightly) inspections. 

Failure to do so would result in the claim being 

rejected. If the property is on the market, then 

your estate agent may do this for you (for a fee 

possibly) but as the executor it is your responsibi-

lity to ensure the conditions of the insurance  

policy are complied with. 

Any amended or new policy should be in the 

name of the executors. Having the executor’s   

interest ‘noted’ does not necessarily entitle them 

to make a claim or receive the benefit of any 

claim proceeds payable under the policy; it may 

only mean that they are notified if a policy cover 

is cancelled or lapsed. 

You should carefully consider the insurer you are 

using and whether they have experience of      

probate properties. Some specialise in probate 

insurance and may be more understanding of 

the responsibilities attached to being an executor. 

If the estate is cash limited, you may have prob-

lems with payment of the premium. A specialist  

insurer may allow a period of time where             

unoccupancy conditions will not apply, or allow 

deferred payment of the premium until funds are 

available from the estate. 
 

What do you keep in your shed? 

Now that people are spending more time in 

their gardens and doing home maintenance, 

garden sheds across the country are packed 

with goodies that thieves would just love to get 

their hands on. 

From lawnmowers to garden furniture, a typical 

shed’s contents is, on average, worth just over 

£2,350, figures compiled by insurers indicate. 

And many householders keep items in outbuild-

ings that add up to even more.  

While the average might be £2,350, almost 

four-in-ten say their sheds contain valuables that 

would cost between £1,000 and £5,000 to replace. 

Another one-in-twenty put the figure at a whopping 

£5,000 or more. Yet, despite this, many are taking 

a considerable financial risk by not having the 

sort of home insurance in place which covers 

outbuildings for theft and damage. 

More than one-in-ten are certain that their  

policy does not cover the things they store in 

their sheds, while another third simply don’t know. 

The items most frequently kept in sheds and 

other outbuildings are attractive to thieves as they’re 

often popular things to own, and easy to sell on, 

as well as potentially being worth thousands. 

It’s not worth taking the risk, make sure you have 

appropriate cover in place. Please all us on 

0207 691 2409 for an appropriate quotation.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
he demand for rental 

property in the UK is still 

outpacing the supply of 

new homes to rent in many parts 

of the country, especially so in 

London, and this is supporting 

rental growth.  

The gap is beginning to      

narrow which will start to put 

downward pressure on rents 

throughout the rest of the year. 

It is expected that the annual 

rental growth outside London, 

which is currently at 2.2%, will 

reach around 1% by the end of 

the year, although there will be 

some areas which outperform.  

Six cities and towns in the UK 

are still seeing rental growth of 

more than 4%. The picture in 

London is slightly different, with 

rents down 3% since January, 

taking the annual rental change 

to -1.4%. With a rise in supply 

and more subdued demand as 

a result of changes in work      

patterns, tourism and students 

going to virtual learning, are all 

impacting the market, mostly in 

central and inner London. It is 

expected that rental growth will 

ease across the UK by the end 

of the year, with average rents 

outside London ending the year 

at +1%.  

As demand also rises in the 

sales market, mortgage appli-

cations in July increased signi-

ficantly. The effects of COVID 

have lingered and the data shows 

that mortgage applications  

continued to rise in July as 

buyer demand increased by 20% 

on the year. 

Average sales prices are up 

2.7% on the year, according to 

the latest House Price Index 

from Zoopla. Pricing is currently 

being supported by the imbalance 

by supply and demand; the     

demand for homes is currently 

surpassing the number of homes 

being listed for sale. It is expected 

that this trend will continue to 

support pricing through the rest 

of the year, with the stamp duty 

holiday also aiding the boost in 

activity in London and the South 

East.  

With the strong demand for 

homes, the rental demand 

bounced back strongly during 

lockdown, due to the flexibility 

and relative speed with which 

households could move into  

vacant rental accommodation.  

Renters, like homeowners, may 

have used lockdown as a chance 

to reassess how and where they 

are living, prompting a further 

boost to activity in the market. 

At the same time, some renters 

may have relocated to live with 

family or friends to save on rental 

costs; bringing more homes back 

to the market. The number of 

homes for rent has increased, 

slightly ahead of usual seasonal 

trends, with homes for rent 7% 

higher than this time last year 

at a national level. 

With that in mind if you are a 

Landlord or prospective investor 

it is important to understand the 

laws concerning Landlords res-

ponsibilities, as they have made 

the headlines over the years. 

Landlords need to be extremely 

diligent when it comes to a  

Tenants Right to Rent in the UK 

and what they are responsible for. 

Things like registering the  

deposit with a deposit protection 

scheme and serving Tenants with 

the correct paperwork at the 

commencement of the tenancy 

so you can serve a section 21 

notice to end the tenancy suc-

cessfully, are crucial to protecting 

yourself as a Landlord. However, 

this is by no means the end of 

the list, there is a long list of 

legislations that Landlords need 

to comply to and are sometimes 

unaware of. 

In total there are now over      

170 pieces of legislation that       

Landlords need to comply to 

when renting and managing their 

properties and local authorities 

are now entitled to keep 100% 

of the fines they issue (most      

offences carry fines of up to 

£30,000 and imprisonment in 

certain cases,) so the conse-

quences are significant. 

Yianni Aresti, Lettings Director 

and Partner at David Astburys 

Estate Agency in Crouch End 

said, “If you are a Landlord it 
would give you a great sense of 
security to have your properties 
managed by a reputable agency 
like ours. Our team are fully 
versed in all the above mentioned 
legislations and can ensure that 
your properties are fully com-
pliant, therefore removing the 
risk of legal proceeding and  
potential fines. Contact our 
team at the Crouch End office 
and we can provide you with a 
FREE Property Compliance 
Check.”

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

The UK rental market            
continues to see growth
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Film Reviews 

IN CINEMAS 

 

Babyteeth 
 

Shannon Murphy’s multi-award-

winning debut feature is a true 

cinematic experience! Adapted by 

Rita Kalnejais from her own play, 

it never betrays its stage origins 

which are only apparent in its  

creation of fully fleshed and highly 

individual characters that effort-

lessly interact with one another 

with smart, sharp dialogue in the 

most unexpected of circumstances.  

Milla (Eliza Scanlan), is a fragile 

teenager who one day on her 

way back from school befriends 

Moses (Toby Wallace), a charming 

drug dealer at a train station’s 

platform. He needs money and 

she love, and affection and it is 

not too long before these two total 

opposites appear to have found 

their soul mate. Meanwhile Milla’s 

middle class, professional parents 

Henry (Ben Mendelsohn) and 

Anna (Essie Davis) are beside 

themselves… 

Murphy’s uneasy camera move-

ments perfectly capture the inner 

turmoil of the characters trapped 

in Sidney’s suburbia. Her energe-

tic, intelligent direction is matched 

by the outstanding performances. 

Rising stars Scanlan and Wallace 

share such an amazing, dangerous 

chemistry that it is impossible to 

resist. Veteran Australian actors 

Mendelsohn and Davis are equally 

mesmerizing as Milla’s long       

suffering parents and their striking 

presence adds gravitas and class 

to one of the most exertional      

and essential Australian films of          

recent years! 

 

Perfect 10 

Writer/director Eva Riley makes 

a remarkable feature film debut 

with this engrossing story of         

14-year-old Leigh (Frankie Box) 

a young gymnast living with her 

indifferent father in the outskirts of 

Brighton. She is training hard for 

her first competition and has no 

time for friends or socialising until 

her older half-brother Joe (Alfie 

Deegan), whom she never knew 

existed, turns up one day on her 

doorstep… 

A fine portrait of a complex 

sibling relationship that works          

a treat thanks to the luminous   

presence of its young protago-

nists and their winning chemistry. 

Promising talents all around! 

 

Spree 

Like the recent INFAMOUS 

another strong satire on social 

media.  

Eugene Kotlyarenko tells the 

story of Kurt Kunkle (Joe Keery), 

a ride-share driver, who sets up 

cameras all over his car in order 

to live stream his killing spree… 

A rollercoaster ride with a        

fun, dark premise executed with 

frenetic energy and well played 

by Keery as the unhinged prota-

gonist. Strong contribution from 

Sasheer Zamata as a stand-up 

comedian and one of the passen-

gers on two occasions as well as 

David Arquette as Kurt’s father.  
 

Elvis: That’s 

The Way It Is  

This thrilling documentary is 

back in cinemas in order to        

celebrate its 50th anniversary 

and the King’s reign during the 

peak of his powers.  

Elvis gives a spellbinding        

concert on July 31, 1969, in Las 

Vegas, Nevada, to an ecstatic 

audience that includes Cary Grant, 

George Hamilton and Sammy 

Davis Jr. In the first half hour the 

film follows Elvis during rehearsals 

at the MGM studio before the 

concert begins. 

See it on the big screen and be 

enthralled! 

 

My Rembrant 

The work of the Dutch Master 

is brought vividly to life in Oeke 

Hoogendijk’s intelligent documen-

tary. She follows an obsessive 

group of art collectors including 

the American Thomas Kaplan 

and Dutch art dealer Jan Six in 

their quest to possess even more 

Rembrandts.  

A fine examination of the back-

stabbing amongst art collectors 

around the globe but it is          

Rembrandt’s work that rules, 

OK? A treat for art lovers!  

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

SPUTNIK: A Russian sci-fi 

horror that takes place in the early 

eighties and follows the story of an 

astronaut, the only survivor back 

to earth. Instead of being treated 

like a hero he is locked away un-

dergoing a series of experiments 

and tests while a distinguished 

psychiatrist (Oksana Akinshina) 

is brought in to examine the         

astronaut’s mental state…A      

gripping tale that could have been 

a sequel to the original ALIEN if 

the monster didn’t burst out from 

John Hurt’s body and the Nostro-

mo returned “safely” back to earth. 

(Digital platforms) 

YOUNG AHMED: Jean-Pierre 

and Luc Dardenne continue their 

illustrious career with another 

compelling realist drama set in 

Belgium. Ahmed (Idir Ben Addi), 

is a sensitive teenager utterly 

brainwashed by his religious 

leader, who turns him into an      

extremist. However, Ahmed’s plan 

to kill his teacher goes wrong…

The Dardenne brothers are expert 

in drawing completely natural 

performances from their cast 

especially from those without any 

acting experience and here Ben 

Adi’s excellent portrayal of the 

troubled teenager proves the 

point. (Curzon Home Cinema) 
 

FLASH GORDON: The cult 

comic strip film adaptation is 

beautifully restored in 4K and is 

as kitsch and fun as it was first  

released back in 1980. “What do 

you mean Flash Gordon approach-

ing - You imbecile” as the iconic 

hero heads for the planet Mongo. 

A delicious adventure with gor-

geous, bright colour designs per-

fectly complimented by Queen’s 

pulsating score. One for the        

collection. (Blu-ray and DVD from 
StudioCanal)  

BILL AND TED’S EXCELLENT 

ADVENTURE: Another cult from 

the eighties is this adorable film 

that first introduced the hopeless 

dudes Bill (Alex Winter) and Ted 

(Keanu Reeves). In their attempt 

to learn history the lovable duo 

goes back in time in order to        

find famous figures from the past        

including Socrates, Joan of Arc, 

Napoleon and Billy the Kid.          

Excellent! (Blu- ray and DVD 
from StudioCanal)  

 
RADIOACTIVE: Marjane      

Satrapi’s intelligent film was one 

of the first casualties of lockdown, 

where its original cinema release 

was cancelled back in March. On 

a second viewing I still found      

Rosamund Pike’s performance, 

as Marie Curie (Rosamund Pike), 

the ground-breaking Polish scien-

tist who lived and worked in late 

19th century Paris, as strong and 

as captivating. The first woman to 

win the Nobel Prize, not once but 

twice for her ground-breaking     

experiments. However, the modern 

references occasionally inserted 

into the action still sit uncomfort-

ably with the rest of the action. 

(DVD from StudioCanal) 
 
DISAPPEARENCE AT CLIF-

TON HILL: A potentially intriguing 

thriller about a 7-year-old girl  

who witnesses a kidnapping. In 

Niagara Falls Years later she         

returns to the scene of the crime 

determined to solve the mystery 

behind the boy’s disappearance. 

Tuppence Middleton is effective 

and highly watchable as the      

fragile heroine but overall, the   

film lacks tension and suspense. 

(DVD from Lightbulb Film Distri-
bution) 

I
t was bound to happen in      

a time like this. When push 

comes to shove, you can 

take the vacuum cleaner away 

from the man but you can’t 

take the man away from his 

vacuum cleaner…and dusters, 

cleaning products and litres      

of bleach. At the last count,   

there were sixty eight different       

containers under the sink and 

stashed away in cupboards 

containing phthalates, tricolo-

san, ammonia, sodium hydro-

xide and many other toxins. 

Apologies Earth. Of course 

some are duplicates for when 

they run out, always keep one 

in reserve, but the majority   

are singletons, just in case 

they are needed for when the 

drains block, the kettle scaling 

becomes an art installation and 

the shower head takes on a 

life of its own.  

Welcome to the world of 

OCD. But don’t just blame          

it on lockdown and COVID. 

This is my world. Obsessive 

compulsive disorder (OCD)         

is a common mental health      

condition where a person        

has obsessive thoughts and 

compulsive behaviours and it 

can affect men, women and 

children. Coupled with my 

ADHD - Attention deficit hyper-

activity disorder, I have what 

Anthony Quinn, as Zorba (in 

the film Zorba the Greek) 

would describe as “The full  
catastrophe.”  

Most of you reading this will 

think this person needs help. I 

don’t blame you. However, a 

few of you will be shouting         

“I know, I’m just like that!”.      

For example, yesterday I       

was listening to Carole King’s 

beautiful song, You’ve Got         
a Friend (from the album,        

Tapestry, a classic of the     

Seventies) and when I heard 

the lyrics “When you're down 
and troubled, And you need a 
helping hand,” my immediate 

thought was to think of some-

thing rather than someone. 

Something that would make 

the bath dazzle, the cat hair 

disappear forever and the 

chrome gleam so strongly it 

could be picked out by a        

satellite. Maybe my mother’s 

oft heard words – “Biyene       
gatharisse din gamari sou” – 

left their mark. Yes we all have 

“issues”. At least with mine I 

gain enormous satisfaction at 

the final results…usually. It’s 

such a downer when a hair 

has been missed, or the glass 

is not sparkling as it should. 

They say therapy helps.         

Before you start getting smug, 

consider your own foibles and 

idiosyncrasies. As it says in 

the Bible “Let s/he who is  
without sin cast the first 

stone.”  
Fortunately, earlier this 

week I finally got to go back      

to the theatre, the first London 

Fringe (alfresco of course) 

show since March which 

means next week’s column 

will be back to normal and      

not the “new normal”. The 

show is about two Victorian 

cross-dressers. Thank you 

London for bringing some ooh 

la la back into our lives.  

On  the subject of theatre, 

another live production I  

would strongly recommend is         

Timothy Sheader’s production 

of Jesus Christ Superstar,     
The Concert, which opens at 

the Regents Park Open Air 

Theatre tomorrow (Friday 14 

August).  

We spent last week in a 

Cotswold cottage. Bucolic bliss. 

Silent nights, delightful days 

and Old MacDonald’s farm up 

the road. Top Farm had sheep, 

geese, pigs, cows, hens and a 

jaunty Jack Russell. The only 

animal missing was a braying 

donkey. Happily there were 

more animals than people in 

the village. A million miles away 

from the pandemic which has 

now claimed over forty six and 

a half thousand lives in Britain. 

I still managed to forget my 

mask when going into village 

shops and I also inadvertently 

jumped the queue when trying 

to book a restaurant table.  

The shame. Androbi, androbi,       
androbi. Thankfully the country 

folk were forgiving. One pointed 

at the arrows on the floor        

illustrating the one-way system. 

She smiled serenely while 

doing so. Oops. I blamed the 

heat.  

Finally, this week, artistic 

obituaries are too common-

place right now, we said  

goodbye to an extraordinary 

filmmaker. Sir Alan Parker CBE, 

a working class Londoner, 

started out in advertising. He 

then got into screenwriting and 

directing films, many of which 

were nominated for awards. 

Those most often mentioned 

include Bugsy Malone, Midnight 
Express, The Commitments 

and Evita. However, the one 

that has remained in my filmic 

psyche for all these years is 

Mississippi Burning (1988),       

a searing biographical crime 

thriller, based on the 1964   

disappearance of three civil 

rights workers with a memo-

rable soundtrack including      

the inimitable Mahalia Jack-

son’s version of Precious Lord. 
Parker was his own man, as 

am I and as are you. Warts 

and all we are what we are. 

Excuse me while I tuck the 

chair in properly under the 

table. 

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

We are  

what we are... 
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I
f you have been going out to 

get your 10 minute daily dose 

of vitamin D from the glorious 

sunshine, then that 10 minutes 

is all that is required and invested 

to help keep your health, strong 

bones, teeth, hair, nails and  

skin in tip top order. It is known 

for its qualities of regulating   

the absorption of calcium and 

phosphorus and aiding a good 

immune system, improving resis-

tance against certain diseases. 

One does not need to over       

expose and lay out in the sun 

for hours on end throughout the 

day. That little walk to the shops, 

stroll around, pottering around 

watering the plants, or just        

relaxing long enough for a 

quick coffee break outside, will 

be sufficient to get you glowing. 

Most of us know that a little 

dose of sunshine is good for us 

psychologically. It makes many 

think of summer holidays, full of 

sunny days, walks by the beach, 

ice cream or exotic cocktails, 

and music at the holiday beach 

or hotel bars, which in itself is of 

course fantastic, however have 

you thought how it affects your 

beauty regime? 

Healthy vitamin D levels might 

help prevent the skin from       

prematurely ageing, but too 

much sun leads to accelerated 

skin ageing. As always, modera-

tion is the key to success. Some 

studies have been shown that 

vitamin D can help improve skin 

conditions like dry skin, psoriasis, 

acne or eczema. 

With a little sunshine, you may 

notice some natural radiance on 

your skin, possibly a few freckles 

are more noticeable which you 

may either like or dislike. Person-

ally, I actually love it when they 

appear. I get a few freckles on 

the nose and cheek area in the 

summer sunshine, along with 

that natural illuminance which I 

just like to highlight with some 

minimal make up tricks, that I 

wouldn't be able to get away 

with in the cold, dismal winter 

months. 

So let's show off that natural 

beauty with some accentuating 

tips. If you have your natural  

radiance, let's just make it 

gleam even more. 

Keep your skin gently exfolia-

ted, removing the dead skin cells 

and allowing the new to be high-

lighted. Apart from your daily 

cleansing routine, a weekly       

removal with some oatmeal, 

ground sea salt or sugar added 

to your cleanser, should be 

enough to do the trick on one of 

the days. Next make sure the 

skin is toned with some toning 

lotion. You can use some natural 

rose water for a light toning, or 

witchazel, for a more oily or 

blemished skin. Then keep the 

skin moisturised, not only from 

the outside, but also from within. 

From the outside, keep the skin 

thoroughly moisturized with a 

good cream or lotion. You can 

also use pure collagen, along 

with your daily moisturising  

routine. From the inside, keep 

hydrated by drinking plenty of 

water daily. 

A little make up to enhance is 

all that is required to look beau-

tiful, but amazingly natural. 

1. Start by using a little         

natural pigment concealer 

slightly lighter than the natural 

skin tone. Apply with fingertips 

on blemishes or dark shaded 

areas like under the eyes, pos-

sibly eyelids and any other dark 

marks on the skin. You do not 

even need to set it with natural 

pigment powder, unless you feel 

you really want to during the 

day, as it will only cake and flake 

if you perspire excessively.      

However you may want to use 

if going out somewhere special.  

2. Accentuate the eyes with a 

little black eyeliner in the outer 

corner of the eyes. Remember 

to hold the skin taught, upward 

and outwards towards the end 

of the brow for a nice smooth 

line. Liquid eyeliner will work best 

to hold out in the humidity and 

heat. Add a nice teal green/blue 

on the inner corners for sea blue 

summer shine. You can use 

either or one colour for the top 

inner and another for the lower. 

3. Use a waterproof lash 

mascara; use a layer of blue 

from the inner lashes closer to 

the eyes and then when dry, add 

a black layer to mid lengths and 

ends. This will give a wide eyed 

look. 

 4. Apply a liquid lip liner, 

slightly darker than your natural 

lip shade and chosen lipstick. 

Lean on the outside line of your 

lips and shape to your desired 

lip shape, leaning slightly on the 

outside line of your lip to make 

it look bigger, or slightly on the 

inside to make it look smaller. 

Fill in line with a liquid, matt   

drying, lipstick tint. Apply with 

the supplied wand and add       

a gloss when dry to finish if         

desired. A natural beauty! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Sunshine beauty

Date of issue:  

12 February 2020 
 

Jersey is a beautiful island 

that lies fourteen miles from 

the French coast of Normandy. 

It is an eclectic mix of cliff paths, 

sandy beaches and beautiful 

countryside, all of which are 

home to a vast number of flora 

and fauna. Six colourful coastal 

flowers that can be found 

around the seaside in Jersey 

feature on Post & Go stamps. 

 

Claude Cahun, born in Nantes, 

France in 1894 was a surrealist 

photographer, sculptor and writer. 

Best known for her androgynous 

self-portraits, she is famous      

for creating some of the most 

startlingly original and enigma-

tic photographic images of the 

20th century.  

In the 1920s, Cahun hosted 

salons at her home, attended by 

eminent figures including artist, 

Henry Michaux and influential 

literary figure, Sylvia Beach. In 

1937, Cahun moved to Jersey 

with her partner, Marcel Moore.  

This stamp issue features 

eight of Cahun’s photographs, 

showcasing her work over the 

decades. The 80p stamp carries 

the logo of SEPAC, the Small 

European Postal Administration 

Co-Operation, and forms part 

of a joint stamp issue entitled 

Art in the National Collection. 

 

Source: Jersey Post 

Andrew Menelaou

Jersey, Channel Islands: 

Jersey Coastal Flowers /  

Jersey Artists: Claude Cahun

Philately Cooking with Loulla Astin 
Chicken with potatoes lemonato  

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 

she owns Kosmos Taverna. 

This week, Loulla shares her 

recipe for Chicken with Potatoes 
Lemonato / Κοτόπουλο με Πατάτες 
Λεμονάτο. 

Food cooked in Gastra is a 

favourite method of cooking in 

Greece. This one-pot meal is 

slow roasted in a πήλινη γάστρα 

(Clay Pot) or a Dutch Oven, 

with only a few ingredients. It’s 

incredibly easy to make, very 

light and flavoursome and a   

delicious meal that the whole 

family will love! 

You can also make it with 

lamb, but it will take longer to 

cook. I usually have this dish 

with Greek yoghurt and a salad, 

but you could enjoy it with your 

favourite vegetables, and don’t 

forget some crusty bread! 

 

Ingredients (serves 4):  
4-6 Cyprus potatoes or any 

others waxy potatoes, peeled 

and cut into quarters 

8 chicken legs or thighs with 

bone and skin on or 1 chicken 

cut into 8 portions  

4 tbsp olive oil 

Salt, pepper, paprika  

Oregano 

4-6 fresh thyme sprigs  

1 tbsp flour 

2 bay leaves  

4-6 garlic cloves 

1 lemon cut into half or quarters  

2 tbsp Dijon mustard 

Juice of 3 lemons 

1 tbsp honey  

200ml chicken stock, made 

with 1 stock cube  

Chopped parsley  

 
Method: 

Preheat the oven to 190c. Heat 

4 tablespoons of olive oil in a 

frying pan, season the potatoes 

lightly with salt, pepper and 

paprika, and fry them in two 

batches gently until lightly brown, 

and place them in the pot. 

Season the chicken and fry 

the same way, adding a few 

sprigs of thyme, until chicken is 

lightly browned, then place on 

top of the potatoes. 

Remove most of the oil from 

the frying pan apart from 1 

tablespoon, add the garlic and 

flour and stir fry for a few seconds 

to cook the flour. Then add the 

mustard, wine, lemon juice and 

honey. Mix well, pour the chicken 

stock and bring to the boil.  

Pour the sauce over the 

chicken and scatter the lemon 

quarters and bay leaves with a 

few more sprigs of thyme, then 

sprinkle with a little oregano. 

Cover the pot with the lid and 

place in the preheated oven      

for 30 minutes. Remove the       

lid, taste and adjust seasoning;      

add more lemon juice or water 

if needed, place back in the 

oven without a lid and cook for 

another 20 minutes or until 

chicken is golden.   

Garnish with parsley and take 

the pot to the table so everyone 

can help themselves. 

Enjoy! Καλή όρεξη!
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Michael Yiakoumi

Arsenal celebrates 14th FA Cup 

with one of their biggest fans 81 

year old UK Cypriot Maria Petri

Europa League

UEFA Champions and Europa League Fixtures

UEFA Champions League Quarter Finals 

Thursday 13th August 2020 

RB Leipzig v Atletico Madrid 8pm BT Sport 1 

Friday 14th August 2020 

Barcelona v Bayern Munich 8pm BT Sport 1 

Saturday 15th August 2020 

Man City v Lyon 8pm BT Sport 1  

UEFA Champions League Semi Finals 

Tuesday 18 August 

Leipzig / Atlético vs Atalanta / Paris Saint-Germain BT Sport 1 

Wednesday 19 August 

Manchester City / Lyon vs Barcelona / Bayern Munich BT Sport 1 

All matches are played as one leg ties in Portugal. 

 

UEFA Europa League Semi Finals 

Sunday 16th August 2020 

Sevilla v Manchester United  8pm BT Sport 1 

Monday 17th August 2020 

Inter Milan v Shaktar Donestk 8pm BT Sport 1 

All matches are played as one leg ties  in Germany 

The FA Cup visited the home of 
of one of our own 81 year old 
UK Cypriot Maria Petri 81 she 
is definitely a football person 
she has followed Arsenal for 70 
years from eleven years ago 
home and away and travelled 
as far as China and Australia to 
see her beloved team. 
Along with Arsenal legend and 
2002 FA Cup icon, Ray Parlour 
the FA Cup,   paid a home visit 
to Arsenal fan Maria Petri, who 
follows the men’s, women’s and 
academy team just about ev-
erywhere. 
Maria Petri  was born in London 
her parents came to London in 

1938 from the village of Akan-
thou. 
Arsenal beat Chelsea recently 
to lift their 14th Emirates FA Cup 
trophy, breaking their own 
record in the competition. 
Since their first FA Cup final win 
in 1930, they have shared the 
special moment with their fans 
at either Wembley or Cardiff’s 
Millennium Stadium (in 2002 
and 2005). 
In the absence of the fans at 
the game and without a cele-
bratory parade through Isling-
ton, they’re finding different 
ways to celebrate safely with 
their diverse fanbase this week 

after another FA Cup win. 
On Sunday morning the day 
after the cup final, the first thing 
they did was take football’s old-
est trophy to Emirates Stadium. 
While there, they shared the 
moment with their security team 
they have kept the site safe dur-
ing lockdown and surprised un-
suspecting fans who were in the 
area. 
Along with Arsenal legend and 
2002 FA Cup icon, Ray Parlour, 
they also paid a home visit to 
Arsenal fan the lovely Maria 
Petri, who follows the men’s, 
women’s and academy team 
just about everywhere.

Manchester City reached the 
Champions League quarter-fi-
nals after beating Real Madrid 
2-1 (4-2 on aggregate) at the 
Etihad Stadium with scorers Ra-
heem Sterling and Gabriel 
Jesus taking advantage of 
dreadful errors by Raphael Va-
rane.Having beaten the 13-
times European champions at 
home and away, City will now 
head to Lisbon for the ‘final 
eight’ tournament where they 
will face Olympique Lyonnais,  
Ederson could do nothing, ho-
wever, to keep out a bullet 
header from Benzema in the 
28th minute, it took another 
piece of calamitous defending 
by Varane to decide the tie in 

the 68th minute.A fired-up 
Lionel Messi led Barcelona to a 
3-1 win at home to Napoli on 
Saturday for a 4-2 aggregate 
victory which took the club into 
the Champions League quarter-
finals for the 13th consecutive 
season where they face Bayern 
Munich.The Catalans had a 
shaky start but took the lead in 
the 10th minute with a powerful 
header from a corner by Clem-
ent Lenglet before Messi scored 
a superb second in the 23rd, 
seeing off four defenders to curl 
the ball into the far bottom cor-
ner. 
Messi later won a penalty which 
Luis Suarez converted for 
Barca’s third.Napoli got one 

back when Lorenzo Insigne 
converted a spot kick at the end 
of the first half.  
Robert Lewandowski struck 
twice and set up two more goals 
as Bayern Munich cruised past 
Chelsea 4-1 to reach the  
Champions League quarter-fi-
nals with a 7-1 aggregate vic-
tory and remain on course for a 
treble of titles. 
Cristiano Ronaldo scored a 
brace, including an unstoppable 
long-range goal, to give Juven-
tus a 2-1 win over Olympique 
Lyonnais in the Champions 
League on Friday but it was not 
enough as the French side 
reached the quarter-finals on 
away goals. 

UEFA Champions League
Man City eliminate Real Madrid

Manchester United were forced 
to dig deep to reach the Europa 
League semi-finals as Por-
tuguese midfielder Bruno Fer-
nandes converted a 95th-mi-
nute penalty to secure a 1-0 win 
over a stubborn FC Copen-
hagen side after extra time on 
Monday. United, who won Eu-
rope’s second-tier competition 
in 2017, will meet Sevilla on 
Sunday for a berth in the final. 
Inter Milan striker Romelu Lu-
kaku scored the winner in a 2-
1 victory over Bayer Leverku-
sen as he tormented the 
Germans to lead his side into 

the Europa League semi-fi-
nals.Nicolo Barella put Inter 
ahead after 15 minutes, driving 
the ball home after Lukaku’s 
shot was blocked, and six mi-
nutes later the Belgian got on 
the scoresheet when he dis-
played his strength by holding 
off defender Edmond Tapsoba 
before firing home.Leverkusen 
winger Kai Havertz, reported to 
be a transfer target of Premier 
League club Chelsea, pulled a 
goal back for the Germans but 
it was goalkeeper Lukas Hra-
decky who kept them in the 
game with a string of fine 

saves. 
Sevilla midfielder Lucas Ocam-
pos headed a late goal to 
snatch a 1-0 win over Wolver-
hampton Wanderers as they 
reached the Europa League 
semi-finals after the English 
side paid the price for an early 
penalty miss. 
Shakhtar Donetsk booked a 
clash with Inter Milan in the Eu-
ropa League semi-finals after 
goals from Brazilians Junior 
Moraes, Taison, Alan Patrick 
and Dodo gave them a 4-1 win 
over FC Basel in a one-sided 
last-eight clash . 

Man Utd reach semi Finals
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Νικόλας Σκαπούλλης 
(από την Mόρφου, Κύπρος)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michalis Nikolas Skapoullis 
(from Mοrphou, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, 
grandfather and uncle Michael Nicolas Skapoulli who passed away at his 

home on 20 July 2020 at the age of 88. 
He left for the long journey to paradise to meet his beloved wife Erini who 

passed away in September 2004. 
Our beloved father, immigrated to England from Morphou, Cyprus in 1963 

with his beloved wife Erini and their two children Leonidas and Niki. 
Michael was a proud family man who taught his children and grandchildren; 

Cinzia, Androulla, Irene, Maria, Alexandre, daughter-in-law Demetra and 
son-in -law Roberto to love, respect, appreciate, and help their fellow human 
beings just like he did, which pleased him greatly. Michael will forever be a 

positive example to his family for the rest of their lives. 
The funeral will take place on Friday 21 August 2020 at 11:30am at the 

Cathedral of St Mary located on Trinity Road, Wood Good, N22 8LB. The 
burial will be held at New Southgate Cemetery, N11 1JJ. 

There will be a box for contributions and the proceeds will be donated to 
charity. Unfortunately, due to the measures for COVID - 19, only immediate 

family will be able to attend his funeral, apologies. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε  τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και θείου Μιχάλη Νικόλα Σκαπούλλη που απεβίωσε στην 

οικία του τις 20 Ιουλίου 2020 σε ηλικία 88 ετών. 
Αναχώρησε για το μακρινό ταξίδι του παράδεισου για να συναντήσει την 
αγαπημένη του σύζυγο Ειρήνη που απεβίωσε τες 20 Σεπτέμβριου 2004. 

Ο αγαπητός πατέρας Μιχάλης μετανάστευσε στην Αγγλία από του  
Μόρφου το 1963 με την αγαπημένη του σύζυγο και τα δυο τους παιδιά  

Λεωνίδας και Νίκη. Ένας υπερήφανος οικογενειάρχης ο οποίος δίδαξε τα 
παιδιά και εγγόνια του Cinzia, Αντρούλλα, Ειρήνη, Μαρία, Alexandre, 
νύμφη Δήμητρα και γαμπρό Roberto να αγαπούν, να εκτιμούν και να  

προσφέρουν στους συνανθρώπους τους όπως και αυτός. 
 Αυτό τον ικανοποίησε ιδιαίτερα. 

Θα είναι ένα παράδειγμα στη υπόλοιπη ζωή μας. 
Η κηδεία θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2020 11.30 προ μεσημβρία στον  

Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Trinity Road Wood Green N22 8LB και η 
ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate N11 1JJ. 

Θα υπάρχει κουτί και οι εισπράξεις θα δοθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
Λόγω των μέτρων για τον Κορωνοϊό η κηδεία θα γίνει σε αυστηρό  

οικογενειακό περιβάλλον. 

 

22.05.1932-20.07.2020

† Κωνσταντίνος Πανίκου Κωστή
(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Λεονάρισσο και Πέτρα Σολέας)

(20.07.1981 – 18.08.2017)

Έφυγες από κοντά μας αλλά όχι από την καρδιά μας. 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Νύχτα πικρή και άχαρη, νύχτα σκοτεινιασμένη 

που έφυγες λεβέντη μας στα αγύριστα τα μέρη. 

Μάννα στα επουράνια που είναι η ψυχή σου 

να νιώθεις την αγάπη μας, πάντα θα είναι μαζί σου. 

Γιέ μου σήμερα αν μας ακούς εκεί ψηλά που είσαι 

κατέβα λίγο να σε δούμε τον καημό μας σβήσε. 

Έλα χρυσέ μας γιε στον ύπνο μας 

την συντροφιά σου να έχουμε 

και πες μας μην ανησυχείτε μάνα και πατέρα μου 

«Εγώ πάντα θα υπάρχω». 

Ο πόνος είναι αβάσταχτος η λύπη μας μεγάλη 

τέτοιο καημό εύχομαι να μη τον νιώσουν άλλοι. 

Δεν έχω λόγια για να πω, μεγάλη αδικία, 

να φεύγουν νέα πλάσματα σε τέτοιαν ηλικία. 

Θλίψη και πόνος σμίγουνε και καίνε την καρδιά μας 

τα δάκρυα στα μάτια μας είναι η παρηγοριά μας. 

Μα ο Θεός θέλησε κοντά του να σε πάρει 

μαζί με τους αγγέλους του εσένα για να βάλει. 

Άγγελοι από τους ουρανούς θα είναι πάντα μαζί σου 

και να μυρίζει ο τάφος σου που βάλαν το κορμί σου 

Στους τοίχους του Παράδεισου στα κρίνα τα ανθισμένα 

κι άλλους αγγέλους ήθελε και διάλεξε εσένα. 

Σαν τη δική σου την καρδιά δεν θα υπάρξει άλλη 

τόσο αγνή, τόσο γλυκειά, τόσο πολύ μεγάλη........... 

Αυτός έχει τη δύναμη να μας παρηγορήσει 

και όπως δίνει τον καημό για έναν πρόωρο χαμό 

να μας ανακουφίσει. 

         Η οικογένειά σου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.08.2020, στην 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, το 3ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας υιού, αδελφού, θείου, αδελφότεκνου 

Κωνσταντίνου 

Πανίκου Κωστή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Οι γονείς του Πανίκος και Χαρούλλα, 
αδέλφια: Άντρη και Μαρίνος, 

νύφη  Geisy, αδελφότεκνη Εμιλία, 
θείες, θείοι, ξαδέλφια 

και λοιποί συγγενείς και φίλοι.
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EIΣΦΟΡΕΣ
Η οικογένεια Κωνσταντίνου  

Σολωμού, εισφέρει στον έρανο 

της Κεντρικής Επιτροπής του 

ΑΚΕΛ το ποσό των £300 εις 

μνήμη της Νίκης Σολωμού που 

απεβίωσε στις 26 Ιουνίου 2020.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Η οικογένεια Νέαρχου Νεάρχου εισφέρει το ποσό των 

£300.00 μέσω της Κ.Ο. Palmers Green, 
στον έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, 
εις μνήμη του πατέρα του 

Γιαννάκη Νεάρχου 
από τη Λεμεσό 

(απεβίωσε 09.05.2013)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Costas Michael 
(from Farmaka, Cyprus) 

It is with a great sadness that we announce the death of Costas Michael, beloved  
husband of Panayiota and loving father to Maria, Bambos and Christina, who passed 

on 5th August 2020 at the age of 90. 
Born 18th March 1930 in Farmaka, Cyprus.  Costas was a quiet man with a kind and 
generous heart.  He was a loving grandfather to seven grandchildren and five great 
grandchildren.  He lived and worked in London as a pastry chef and became well 

known for his delicious cakes which included the Queen and Prince Philips wedding  
anniversary cake.  He will be missed by many but will remain in our hearts forever. 

The funeral will take place at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman 
Road at 12.00 pm on Tuesday 18th August followed by the burial at Trent Park  

Cemetery at 2.00 pm. 
The family kindly request instead of flowers donations can be made to Vascular 

 Dementia Research which Costas Michael suffered from & The N. London Hospice 
who cared for him during his last hours. 

https://www.justgiving.com/fundraising/costas-research 
https://www.justgiving.com/fundraising/costas-hospice. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Kώστας Μιχαήλ 

(από τo Φαρμακά, Κύπρος)  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Κώστα Μιχαήλ, αγαπημένου συζύγου 
της Παναγιώτα και αγαπητός πατέρα της Μαρίας, του Πάμπου και της Χριστίνας, που 

πέθανε στις 5 Αυγούστου 2020 σε ηλικία 90 ετών. 
 Γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1930 στην Φαμάκα της Κύπρου. Ο Κώστας ήταν ένας  

ήσυχος άνθρωπος με ευγενική και γενναιόδωρη καρδιά. Ήταν ένας στοργικός παππούς 
στα επτά εγγόνια και τα πέντε δισεγγόνια του.  Έζησε και εργάστηκε στο Λονδίνο ως 

σεφ ζαχαροπλαστικής και έγινε γνωστός για τα νόστιμα κέικ του που περιλάμβανε την 
τούρτα για την επέτειο του γάμου της Βασίλισσας Ελισάβετ και Πρίγκηπα Φίλιππου.  

Θα λείψει σε πολλούς, αλλά θα παραμείνει στην καρδιά μας για πάντα. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο St John the Baptist Greek Orthodox Church, 

 Wightman Road στις 12.00 μ.μ. την Τρίτη 18 Αυγούστου, και η ταφή στο Trent Park 
Cemetery στις 2.00 μ.μ. 

Αντί για λουλούδια η οικογένειας κάνει έκλυση να γίνονται εισφορές στο  Vascular  
Dementia Research που υπόφερε  ο Κώστας Μιχαήλ & The N. London Hospice, που 

τον φρόντισε τις τελευταίες του στιγμές. 

https://www.justgiving.com/fundraising/costas-research 
https://www.justgiving.com/fundraising/costas-hospice 18.03.1930 - 05.08.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Αndreas Panayi 
(from Lympia, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather Andreas 
Panayi, who passed away on the 22nd of July in Stratford-upon-Avon at the age of 72. He leaves behind 

his wife Rita and his five boys, Panos, Marios, Rothos, Dimitris, Lambros and four grandchildren.  
Andreas was born in Lympia in Cyprus and came to England as a young boy of 7 years old. He lived in 
London with his parents and brother Harry, until he met Rita whom he married and moved to Stratford-
upon-Avon where they lived happily for 42years. They ran a fish and chip shop, the Kingfisher which  

became an institution in the town, not only because of Andy’s award-winning food but also because of his 
wonderful personality, great character and his unmistakably recognisable “stand out “moustache.  

He was loved by everybody because he had a heart of gold and the temperament of a kind, sweet,  
pious and cheerful human being. He always had time for everyone and a good word to say with a smile 
and humility. He was a devoted husband and father to Rita and his boys. His children and grandchildren 

were his world and his beloved Arsenal always engraved in his heart.  
May he rest in peace forever asleep in the Lord. Amen The funeral service will take place at Holy Trinity 
and St. Luke Greek Orthodox Church in Erdington in Birmingham, on Thursday the 20th of August at 12 

o’clock pm. It will be followed by a private burial at Stratford-upon-Avon cemetery. 
Flowers are welcome but if you prefer to make a donation to the Brain Tumour charity and Kidney 

 Research UK, these may be sent to A.E. Bennett and Sons at 34, Sheep Street, Stratford-upon-Avon, 
CV37 6EE. (cheques payable to A.E.Bennett and Sons Donations  

Account ) please. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Αντρέας Παναγή 

(από τα Λύμπια, Κύπρος)  

Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,  Ανδρέα Παναγή, 
ο οποίος απεβίωσε στις 22 Ιουλίου2020  στο Stratford-upon-Avon  σε ηλικία 72 ετών. Αφήνει τη  

σύζυγό του Ρίτα και τα πέντε του αγόρια, Πάνος, Μάριος, Ρόδος, Δημήτρης, Λάμπρος και τέσσερα εγγόνια.  
Ο Ανδρέας γεννήθηκε στα Λύμπια της Κύπρου και ήρθε στην Αγγλία σε ηλικία 7 ετών. Έζησε στο Λονδίνο με 
τους γονείς και τον αδερφό του Χάρη, μέχρι που συνάντησε τη Ρίτα, την οποία παντρεύτηκε και μετακόμισε 
στο Stratford-upon-Avon όπου ζούσαν ευτυχισμένα για 42 χρόνια. Εκεί διεύθυνα την δική τους επιχείρηση, 

ψαρό-εστιατόριο  το Kingfisher, το οποίον ήταν σημείο  στην πόλη, όχι μόνο λόγω του βραβευμένου φαγητού 
του Andy, αλλά και λόγω της υπέροχης προσωπικότητάς του, του υπέροχου χαρακτήρα του και του  

αναμφισβήτητα αναγνωρίσιμου μουστακιού του που ξεχώριζε. 
Αγαπήθηκε από όλους γιατί είχε μια καρδιά χρυσή και την ιδιοσυγκρασία ενός ευγενικού, γλυκού,  
ευσεβούς και χαρούμενου ανθρώπου. Είχε πάντα χρόνο για όλους και έλεγε τα πιο καλά λόγια με  

χαμόγελο και ταπεινότητα. Ήταν αφοσιωμένος σύζυγος στη Ρίτα και πατέρας στα παιδιά του. Τα παιδιά και τα 
εγγόνια του ήταν ο κόσμος του και η αγαπημένη του Άρσεναλ πάντα χαραγμένη στην καρδιά του. 

Ξεκουράσου εν ειρήνη. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στην 
Αγία Τριάδα και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Λουκά στο Erdington Birmingham και θα 

 ακολουθήσει ιδιωτική ταφή στο νεκροταφείο Stratford-upon-Avon. 
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά αν προτιμάτε μπορείτε να κάνετε δωρεά στο φιλανθρωπικό ίδρυμα 
Brain Tumour και στο Kidney Research UK, αυτά μπορεί να σταλούν στον A.E. Bennett and Sons στο 34, 
Sheep Street, Stratford-upon-Avon, CV37 6EE. (επιταγές πληρωτέες στον λογαριασμό A.E.Bennett and 

Sons Donations) παρακαλώ. 01.05.1948 - 22.07.2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ- ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ μ. ΘΕΛΜΑ ΚΑΛΥΒΙΤΗ  
Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 

σωματείου ΕΣΤΙΑ Λονδίνου αποτίουν φόρο τιμής στη μα-

καριστή Θέλμα Καλυβίτη, που έφυγε εντελώς αναπά-

ντεχα από τη ζωή την 31η Ιουλίου 2020. Εκφράζουν δε 

την βαθειά τους λύπη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους 

στους συγγενείς της εκλιπούσας για τον αδόκητο θάνατό 

της. 

Η αξιαγάπητη Θέλμα υπήρξε ένας ενάρετος άνθρωπος 

και εξαιρετικός χαρακτήρας, γεμάτη αγάπη και καλο-

σύνη. Για δεκαετίες ολόκληρες υπήρξε ένα από τα πιο 

δραστήρια μέλη του σωματείου μας. Πρόσφερε πρόθυμα 

τις πολύτιμες υπηρεσίες της στην ΕΣΤΙΑ και πρωτοστα-

τούσε στη διοργάνωση των πνευματικών, θρησκευτικών 

και κοινωνικών εκδηλώσεών της. ΄Ηταν δε πάντοτε κοι-

νωνική, ανοικτόκαρδη και φιλική με όλους. 

Η μ. Θέλμα αφιέρωσε τα περισσότερα χρόνια της ζωής 

της στη στήριξη, φροντίδα και περίθαλψη των γονέων 

της. 

 Η ίδια μετέφερε στο τροχοκάθισμά του στην εκκλησία του 

Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ και σε πολλές 

ομογενειακές εκδηλώσεις τον μ. υπεραιωνιόβιο πατέρα 

της Νίκο Καλυβίτη και τον φρόντιζε άριστα, μέχρι που 

έφυγε σε πολύ βαθειά 

γεράματα. 

Σίγουρα θα μάς λείψει πολύ η προσφορά της στην ΕΣΤΙΑ 

αλλά και η συντροφιά και η φιλία της. ΄Οσοι είχαμε την 

τιμή, τη χαρά και το προνόμιο να την γνωρίσουμε και να 

συνεργαστούμε μαζί της θα την θυμόμαστε για πάντα ως 

προσωποποίηση του καλού και αγαθού συνανθρώπου 

μας. 

Η κηδεία της, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα 

τελεσθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα, που θα την σκεπάσει. Ο Θεός 

να την αναπαύει στους γαλήνιους κήπους του 

 παραδείσου.  

Αιωνία της η μνήμη. 

Η μακαριστή Θέλμα (δεξιά)  Καλυβίτη μαζί με την μακαριστή 

Τούλα Φυρίλλα (αριστερά) σε μια εκδήλωση της ΕΣΤΙΑΣ. Και οι 

δυο τους υπήρξαν από τα πιο ενεργά και δραστήρια μέλη της. 
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†ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Άννα (Αγαθοκλέους) Πάκκος 

(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Άγιον Αθανάσιο και Μονή Λεμεσού) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.08.2020, 

στην Εκκλησία του Αγίου  

Δημητρίου, Town Road/Logan Road, 

 London N9 0LP, το 2ov ετήσιο 

 μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και 

θείας Άννας (Αγαθοκλέους) Πάκκος και κα-

λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως 

παρευρεθούν. 

Παιδιά: Daniella και Stefan, μητέρα Έλλη, 

αδελφή Ζωή-σύζυγος Παύλος, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς. 

† 6ον ετήσιο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Σωτήρης Ασπρής  

(Ακανθού) 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16.08.2020, στην Εκκλησία Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, το 6ον  

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα 

και αδελφού 

Σωτήρη Ασπρή 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Κυριάκος και Λίνα, γαμπρός Mark, αδέλφια: Μιχάλης, 

Μαρία, Αντρούλλα και λοιποί συγγενείς. 

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 

Έφυγε την Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 67 
ετών ο διεθνώς καταξιωμένος Κύπριος χορευ-
τής και χορογράφος Λάμπρος Λάμπρου, εκ 
των πρωτοπόρων της τέχνης του χορού στην 
Κύπρο. Ήταν ο ιδρυτής, διευθυντής και καθο-
δηγητής του Δημοτικού Κέντρου Χορού Λεμε-
σού, ένα φυτώριο που έβγαλε αρκετούς νέους 
καλλιτέχνες που επίσης διαπρέπουν στην 
Κύπρο και το εξωτερικό. Τον τελευταίο καιρό 
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.  
Γεννήθηκε στη Ζαμβία της Αφρικής. Ξεκίνησε 
την εκπαίδευση του στο χορό σε ηλικία οκτώ 
χρονών με μπαλέτο, μιούζικαλ και κλακέτες. 
Φοίτησε στο Λονδίνο στο Arts Educational 
School όπου χόρεψε το ρόλο του πρίγκηπα 
στη «Λίμνη των Κύκνων», καθώς και στη περί-
φημη Σχολή του Βρετανικού Βασιλικού Μπαλέ-
του. 
Έγινε μέλος του Alberta Ballet στον Καναδά 
για 13 χρόνια και χορογράφος του συγκροτή-
ματος το 1979. Ίδρυσε το επαγγελματικό πρό-
γραμμα της Σχολής του Alberta Ballet, για 
χορευτές που αναζητούν σταδιοδρομία στο 
χορό. 
Το χορογραφικό έργο του περιλαμβάνει δεκά-
δες μπαλέτα, όπερα, τηλεόραση, θεατρικά 
έργα, αρχαίες ελληνικές τραγωδίες και άλλα 
χορευτικά γεγονότα. Τα έργα του έχουν παρου-
σιαστεί σε πολλές χώρες όπως Ρωσσία, ΗΠΑ, 
Καναδάς, Κούβα, Αυστραλία, Ισλανδία, Κίνα 
και Ελλάδα. 
Επιπλέον έχει διδάξει κλασικό μπαλέτο σε με-
γάλα χορευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και 
ιδιωτικές σχολές. 
Η στενή του σχέση με την Κύπρο ξεκίνησε από  
το 1992 όταν ανέβασε  την πρώτη ολοκληρω-
μένη παραγωγή του μπαλέτου «Καρυοθραύ-
στης». Η επιθυμία του να καθοδηγεί νεαρούς 
χορευτές πραγματοποιόταν με ετήσια καλοκαι-
ρινά σχολεία και χορογραφικά εργαστήρια. 
Ο Λάμπρος Λάμπρου τιμήθηκε πολλές φορές 
για τη δημιουργικότητα του και τις πολιτιστικές 
του υπηρεσίες, από τις κυβερνήσεις της Κού-
βας, του Καναδά και των ΗΠΑ. 
Ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης εξέ-

φρασε τη θλίψη ολόκληρης της πόλης για το 
θάνατο του Λάμπρου Λάμπρου και τόνισε ότι 
στήριξε όσο κανένας άλλος τους Κύπριους 
καλλιτέχνες, ότι δημιουργείται με το θάνατο του 
ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα πολιτιστικά 
δρώμενα  της πόλης, «όμως αιωνία θα είναι η 
μνήμη του λόγω της προσφοράς του». 
 

Συλλυπητήρια 
Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για 
το θάνατο του διεθνώς καταξιωμένου χορευτή 
και χορογράφου, Λάμπρου Λάμπρου, ενός 
από τους σημαντικότερους Κύπριους δημιουρ-
γούς, με πρωτοπόρες και καινοτόμες δράσεις 
για την τέχνη του χορού στην πατρίδα μας. Το 
πολυσχιδές και πλούσιο χορογραφικό έργο του 
Λάμπρου Λάμπρου παρουσιάστηκε στην 
Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες όπως η 
Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Κα-
ναδάς, η Κούβα, η Αυστραλία, η Ισλανδία, η 
Κίνα και η Ελλάδα.  
Ο Λάμπρος Λάμπρου έχει τιμηθεί για την προ-
σφορά του στον πολιτισμό από τις κυβερνή-
σεις της Κούβας, του Καναδά και των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  
Στην Κύπρο, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ 
αποφάσισε τον περασμένο Απρίλιο, κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής του Βραβείου, να 
απονείμει στο Λάμπρο Λάμπρου και στο θεα-
τρικό συγγραφέα Γιώργο Νεοφύτου το Βραβείο 
Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας- 
Θοδόσης Πιερίδης» για το 2020. Η τελετή απο-
νομής του Βραβείου ήταν προγραμματισμένη 
για τις 30 Ιουνίου του 2020. Εντούτοις, λόγω 
της πανδημίας η τελετή μετατέθηκε για τη Δευ-
τέρα, 21 Σεπτεμβρίου, στο θέατρο Παλλάς, 
στη Λευκωσία. Η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ θα απονείμει 
μεταθανάτια το Βραβείο στο Λάμπρου Λά-
μπρου. 
Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητή-
ρια στα αδέρφια και σε όλους τους οικείους του 
εκλιπόντος.

Βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο του χορογράφου Λάμπρου Λάμπρου

Το ΑKEΛ Βρετανίας η ΚΟΒ Κingsbury, oι οικογένειες Κώστα 

Σακκά, Αντρέα Σωτηρίου, Νίκου Γενιά, Πάμπου Χαραλάμπους, 

Aντρέα Γρηγορίου, Νεόφυτου Νικολάου, εκφράζουν τα θερμά 

τους συλλυπητήρια στους οικείους πυ Γιώργου Τριμικλινιώτη 

που απεβίωσε στις 22 Ιουλίου 2020. Αιώνια του η μνήμη.

Συλλυπητήρια
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Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Αυγούστου στν  

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Εdmonton, η κηδεία του 

Αντρέα Κωνσταντίνου Κουλουμπρή. Τον επικήδειο εκφώνησε 

ο Φώτος Κουζούπης, Μέλος της Ολομέλειας ΑΚΕΛ Βρετανίας  

και μέλος της Γραμματείας της ΚΟ Enfield 

Αγαπητέ και ακριβέ μας σύντροφε, φίλε  
Αντρέα, 
Με βαριά καρδιά έχω αποδεκτή την από-
φαση της Γραμματείας της Κομματικής μας 
Ομάδας Enfield και από την Γραμματεια του 
Παραρτήματος ΑΚΕΛ για να σε αποχαιρε-
τίσω στο τελευταίο ταξίδι της ζωής σου. 
Με αισθήματα θλίψης και οδύνης , κη-
δεύουμε σήμερα ένα από τους ξενιτεμένους 
γιους της κατεχόμενης περιοχής της Μεσαο-
ρίας, τον αξέχαστο σύντροφο μας Αντρεα 
Κωνσταντίνου γνωστο με το ονομα Κουλου-
μπρή. Ο συντροφος Αντρεας γεννήθηκε την 
1 του Δεκεβρη το 1934 στη Μηλια Αμμοχώ-
στου σε μια φτωχή αγροτική οικογένεια. 
Σήμερα τον κηδεύουμε μακριά από την αγα-
πημένη του πατρίδα  από όπου τον ξερί-
ζωσε  η φτώχεια και το ταξίδι της 
μετανάστευσης με την ελπίδα για μια καλύ-
τερη ζωή. Το 1965 σε νεαρή ηλικία, 31 χρο-
νών, μετανάστευσε στη Βρετανία μαζί με 
την σύντροφο του Αντριάνα.  Στο Λονδίνο 
δημιούργησε την οικογενεια του μαζι με την 
συντρόφισσα του Αντριάνα. Απόκτησαν δύο 
γιουδες και μια κόρη που αποκατασταθηκαν 
και τους χάρισαν 5 εγγονάκια.  
Στο Λονδίνο εργάστηκε στις οικοδομές με 
την ελπίδα και την προσδοκία να δημιουρ-
γήσει ένα καλύτερο μέλλον και όπως είναι 
και το όνειρο κάθε μετανάστη για να επι-
στρέψει πίσω στην αγαπημένη του πατρίδα. 
Τα καταφερε και εκτισε το δικο του σπίτι 
στην προσφυγια στην λάρνακα στο οποίο 
πήγαινε τακτικα ιδιαίτερα μετα όταν πηρε 
την συνταξη του. Σήμερα όμως θα εναποθέ-
σουμε το σώμα του σε μια άλλη γη από τη 
γη της Κύπρου, τη γη που τον γέννησε, τον 
ανάθρεψε και αγάπησε. 
Ο σύντροφος μας Αντρέας από νεαρή ηλι-
κία αναγκάστηκε να μπει στη σκληρή βιο-
πάλη σε συνθήκες, όπου η φτώχεια και η 
ανεργία μάστιζαν την Κύπρο μας. Μέσα σε 
αυτούς τους δίσεκτους χρόνους πριν ακομα 
τελιώση το δημοτικό ρίχτηκε στον αγώνα 
της επιβίωσης, αρχικά σαν μαθητευόμενο 
τσιράκι να μάθει την τέχνη του οικοδόμου σε 
μάστρο κτίστη στο Βαρώσι.  
Σε αυτόν τον αγώνα για να μαθει τέχνη ταυ-
τοχρονα γαλουχήθηκε στις πανανθρώπινες 
δημοκρατικές ιδέες και έτσι τα βήματα του 
τον οδήγησαν να οργανωθεί στις γραμμές 
των συντεχνιών της ΠΕΟ και του ΑΚΕΛ 
όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής 
του. Ο σύντροφος Αντρέας επέλεξε από την 
νεαρή του ηλικία να προσφέρει μέσα από 
την οργανωμένη πάλη για την αλλαγή του 
άδικου και απάνθρωπου κοινωνικού συστή-
ματος που υπήρχε στην πατρίδα μας με ένα 
ανθρωποκεντρικό κοινωνικό σύστημα όπως 
τον Σοσιαλισμό. 
Ο σύντροφος Αντρέας τότε το 1958 νεαρός 
εφηβος, πέρασε αλλα και γνωρισε στο πετσί 

του την αγρια λαίλαπα του Γριβισμού που 

τότε ξεχύθηκε και δολοφονουσε Αριστερους 

στην επαρχία Αμμοχώστου. Γνωστα είναι τα 

γεγονότα στις 25 Αυγουστου 1958 στην 

Μηλια οπου οι μασκοφόροι φασίστες δολο-

φόνοι του Γρίβα δολοφόνησαν την Μαρια 

Χαρίτου και την Δεσπούλα Κατσουρη. Αυτά 

τα γεγονότα χαρακτηκαν στην μνημη του και 

αδρωσαν τον συντροφο Αντρεα μεχρι την 

τελευταία του πνοή. 

Στο Λονδίνο εργαστηκε δραστήρια για 

εδραίωση ελληνικών παροικιακών σχο-

λείων, κοινοτικων και τοπικών οργανωσεων. 

Για τον σύντροφο Αντρεα το κομματικο κα-

θήκον ηταν παντα πρώτο. Χαρακτηριστικό 

ηταν ότι ο συν Αντρεας παντα ηταν πρωτος 

να κανει canvasing στις βρετανικές εκλογές 

παρόλο που τα αγγλικα του παρα τα χρονια 

του στη Βρετανία ηταν το yes  τζιε το no. 

Αυτή η πράξη του όμως εδινε το θάρρος και 

το παράδειγμα στους αλλους μας για να τον 

ακολουθήσουμε. Αυτος ηταν ο συν. Αντρέας 

μας. 

Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα χάνει ένα 

ακούραστο μαχητή που πρόσφερε τις υπη-

ρεσίες του πρόθυμα, αγόγγυστα και πάντα 

διεκπεραίωνε με ζήλο και ευθύνη όλα του τα 

μικρά και μεγάλα καθήκοντα. Ο σύντροφος 

Αντρεας πάντα από τους πρώτους έδιδε το 

παρών του  στις εκδηλώσεις  και τα καλέ-

σματα του αγαπημένου του κόμματος, του 

ΑΚΕΛ. Ο φίλος Αντρεας ήταν ένας άνθρω-

πος ενάρετος, φιλήσυχος, τίμιος, συνεργά-

σιμος και πάνω από όλα ακούραστος και 

ανιδιοτελής αγωνιστής. Η αγάπη και εκτί-

μηση που έδειχνε προς τον συνάνθρωπο 

του μαζί με τον ακέραιο χαρακτήρα του τον 

έκαναν να ξεχωρίζει και να είναι προσιτός 

και αγαπητός από όλους μας.  

Αξέχαστε φίλε Αντρεα, 

Οι ΑΚΕΛιστές του Λονδίνου και γενικότερα 

της Βρετανίας και όλοι οι συμπατριώτες που 

σε γνώρισαν σαν φίλο, σαν ακούραστο μα-

χητή, σαν συνεργάτη, σαν σύντροφο  σή-

μερα στέκονται με ευλάβεια μπροστά στη 

σωρό σου και σου αποτίουν φόρο τιμής. 

  Με αισθήματα βαρύτατου πένθους στεκό-

μαστε μπροστά στη σορό σου αποχαιρετώ-

ντας ένα δικό μας άνθρωπο που πέρασε 

μαζί με το Κόμμα και το λαό μας όλη την 

πολυτάραχη νεότερη ιστορία της πατρίδας 

μας. Σε αποχαιρετούμε σαν ένα βετεράνο 

αγωνιστή που σε όλη σου τη ζωή παρέμει-

νες πιστός στις αρχές σου και στην πίστη 

σου για μια καλύτερη κοινωνία, για την ει-

ρήνη και το Σοσιαλισμό. 

Σύντροφε Αντρεα, 

Σήμερα σε αποχαιρετούμε για τελευταια 

φορα και σου υποσχόμαστε να συνεχίσουμε 

τον αγώνα που εσύ μαζί με αλλους πρωτο-

πόρους συντρόφους μας άρχισες ώστε οι 

νέες γενιές να ζήσουν σε μια καλύτερη και 

δικαιότερη κοινωνία και η Κύπρος μας να 

ξαναενωθεί και να γίνει κοινή πατρίδα όλων 

των παιδιών της. 

Τελειώνοντας θα ήθελα και από μέρους του 

ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος μας, ΑΚΕΛ τον συν 

Αντρον Κυπριανού, της Επαρχιακής Γραμ-

ματείας του παραρτήματος ΑΚΕΛ και ολό-

κληρης την ΚΟΒ του ΑΚΕΛ Enfield να 

διαβιβάσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια 

στην αγαπημένη μας Αντριάνα, σύντροφο 

της ζωής σου, στους 2 γιους σου Ντίνο και 

Τόνυ και στην κορη σου Μαρία, στα 5 σου 

εγγόνια και στους υπόλοιπους συγγενείς 

σου.  

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει 

την σωρό σου. 

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΑΞΕΧΑΣΤΕ ΜΑΣ  

ΣΥΝΤΡΟΦΕ 

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η κηδεία 

του Αντρέα Παφίτη στην εκκλησία του Αρχαγγέλου  

Μιχαήλ, Μargate. Toν επικήδειο τον οποίο παραθέτουμε 

πιο κάτω, εκφώνησε ο Νεόφυτος Νικολάου, μέλος της 

επαρχιακής επιτροπής ΑΚΕΛ Βρετανίας

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ 

στον ιερό ναό των Παμμεγί-

στων Ταξιαρχών Αρχαγγέλων 

Γαβριήλ και Μιχαήλ στο Mar-

gate για να αποχαιρετίσουμε 

τον αγαπητό μας σύντροφο 

Αντρέα Παφίτη ο οποίος 

εγκατέλειψε τα εγκόσμια και 

πέρασε στην αιωνιότητα το 

Σάββατο 11 Ιουλίου το 2020, 

αφήνοντας ένα δυσαναπλή-

ρωτο κενό, στην οικογένεια 

του, στην Κοινότητα του  

Margate και στο κόμμα του 

ΑΚΕΛ που τόσο αγάπησε και 

υπηρέτησε από την ίδρυση 

του μέχρι τον θάνατο του. 

Δυστυχώς λόγω της πανδη-

μίας μόνο στενός οικογενει-

ακός κύκλος μπορούσε να παρευρεθεί 

σήμερα στην κηδεία του αγαπητού Αντρέα, 

είμαι σίγουρος αν όλα ήταν ομαλά η εκκλη-

σία σήμερα θα ήταν κατάμεστη, ολόκληρη η 

κοινότητα στο Margate θα έδινε το παρόν 

της  να αποχαιρετούσε τον φίλο Αντρέα. 

Ο μ. Αντρέας ήταν το 3 παιδί φτωχής 8με-

λούς οικογένειας, του Μιχάλη και της Σο-

φίας, από το Καϊμακλή,  το 1955 σε ηλικία 

μόλις 17 χρονών παίρνει την μεγάλη από-

φαση και ξεκινά για το Λονδίνο μαζί με την  

αδελφή Μαρούλλα για ένα καλύτερο μέλλον. 

Στο Λονδίνο τους υποδέχθηκαν η αδελφή 

του Χρυστάλλα και ο σύζυγος της Λάκης, 

τους φιλοξένησαν για ένα μικρό χρονικό διά-

στημα μέχρι ταχτοποιηθούν με τόπο διαμο-

νής και εργασίας. 

Δεν πήρε και πολύ καιρό στον Αντρέα να 

αρχίσει  δουλειά, βρήκε δουλειά σε ένα κου-

ρείο στο BERMOANDSIY στο Νότιο Λον-

δίνο. 

Στο BERMOANDSIY γνώρισε επίσης και 

τον Αντρέα Ευθυβούλου, θείο της Αντρούλ-

λας ο οποίος τον σύνδεσε με τις Κυπριακές 

Κομμουνιστικές ομάδες . 

Την ίδια περιοχή γνωρίζεται με τον Σπύρο 

και την σύζυγο Μαρία του που διατηρούσαν 

το δικό τους υποδηματοποιείο, τον Σπύρο 

και την Μαρία όλως συμπτωματικά γνώριζε 

και η οικογένεια της Αντρούλλας, σε μια επί-

σκεψη του Αντρέα στο σπίτι του Σπύρου 

έτυχε εκείνη την μέρα να ήταν καλεσμένοι 

και η οικογένεια της Αντρούλλας, ο Αντρέας  

θαμβώθηκε από την ομορφιά της Αντρούλ-

λας, χωρίς να χάσει καιρό, είπε στην Μαρία 

να στείλει προξένια στους γονείς της 

Αντρούλλας. 

Ο έρωτας φαίνεται ήταν κεραυνοβόλος και η 

Αντρούλλα ήταν δεκτή, έτσι Σεπτέμβριο του 

1962 έγιναν οι αρραβώνες και τον Νοέμβριο 

του ίδιου χρόνου έγιναν οι γάμοι. 

Ένας γάμος που κράτησε για 58 σχεδόν 

χρόνια, απόκτησαν 3 παιδιά, τον Μιχάλη, 

την Βάσω και την Σοφία, και αυτοί με την 

σειρά τους, τους χάρισαν 6 εγγόνια, Αντρέα, 

Χρήστο, Αλέξη, Πέτρο, Μαριάννα και Λάκη, 

ολοκληρώνοντας την οικογενειακή ευτυχία. 

Το 1956 δυστυχώς απεβίωσε ο πατέρας του 

Αντρέα, ο θάνατος του πατέρα ανάγκασε 

και την υπόλοιπη οικογένεια να πάρει τον 

δρόμο για την ξενιτειά, αυτή την φορά τα 

αδέλφια βρήκαν στήριγμα τον Αντρέα και τις 

αδελφές τους, βοήθησε τα 2 του αδέλφια 

τον Στέλιο και τον Κρίς να μάθουν την τέχνη 

του κουρέα και αργότερα να δημιουργήσουν 

την δική τους επιχείρηση, δυστυχώς όμως 

για την οικογένεια ήλθε και 2ο κτύπημα, ο 

Chris ο νεότερος αδελφός σκοτώθηκε σε 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν από μερικά 

χρόνια. 

Το 1963 μετακόμισαν στο Margate , εργά-

στηκε για ένα χρόνο σαν υπάλ-

ληλος σε  

κουρείο  και το 1964 δημιούρ-

γησε το δικό του κουρείο με 

την ονομασία Andrews  Barber, 

εργάστηκε εκεί μέχρι την συ-

νταξιοδότηση του. Το κουρείο 

μετά το ανάλαβε ο γιός του 

Αντρέα Μιχάλης μετονομάζο-

ντας το σε Michael Fashions. 

Το 1972 με την ίδρυση του Πα-

ρατήματος ΑΚΕΛ Βρετανίας ο 

Αντρέας έγινε μέλος του. 

Στο Μάρκειτ μαζί με τον Γιάννη 

Παπαδάμου ήταν οι 2 πυρήνες 

του ΑΚΕΛ στο Margate, ήταν 

πολύ ενεργό μέλος της Κοινό-

τητας και της Κυπριακής Πα-

ροικίας, καθώς έδινε το παρόν 

του σε όλες τις αντικατοχικές εκδηλώσεις 

που διοργάνωνε η Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία. 
Τιμήθηκε με το ειδικό μετάλλιο για τα 50 
χρόνια προσφοράς του στο ΑΚΕΛ, από τον 
τότε ΓΓ του ΑΚΕΛ και Πρόεδρο της Βουλής 
μ. Δημήτρη Χριστόφια. 
Όταν επισκεπτόμασταν το Margate για τον 
έρανο της ΚΕ του ΑΚΕΛ, μαζί με τον Γιάννη 
Παπαδάμου μας συνόδευαν σε όλες τις επι-
σκέψεις των συμπατριωτών μας στο Μάρ-
κειτ, με το χιούμορ που τον διακατείχε 
κατάφερνε να πείσει όλους να δώσουν την 
εισφορά τους 
Ο Ανδρέας διετέλεσε μέλος της επιτροπής 
της εκκλησίας στο Margate, ήταν ένας από 
τους πρωτεργάτες της ίδρυσης της Εστίας 
στο Margate  . 
Ο Αντρέας ήταν ένας πολύ καλός ευγενικός 
και γενναιόδωρος άνθρωπος, υπέροχος σύ-
ζυγος, πατέρας , παππούς και αδελφός. 
Η οικογένεια του ήταν τα πάντα γι’ αυτόν, 
τους αγαπούσε όλους πάρα πολύ, σαν 
παππούς έδειχνε μεγαλύτερη αδυναμία στα 
εγγόνια του. 

Όποιος τον συναντούσε είχε να πει τα καλύ-

τερα λόγια γι αυτόν, είχε καρδιά χρυσάφι και 

νοιαζόταν πολύ για τον κόσμο.  
Η σύζυγος του είπε αυτά τα λόγια, Αντρέα 
μου θα μου λείψεις πάρα πολύ, σ’ αγαπώ 
είσαι η ζωή μου, μέχρι να ξανασυναντη-
θούμε. 
Τα τελευταία χρόνια η υγεία του ήταν κλονι-
σμένη και   ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, τα 
τελευταία 2 χρόνια μέχρι τον θάνατο του τον 
πέρασε σε Nursing Home, το λυπηρό ήταν 
ότι λόγω της πανδημίας δεν μπορούσε η οι-
κογένεια του να τον επισκεφτεί, την Παρα-
σκευή πριν το μοιραίο επέτρεψαν στην 
Αντρούλλα και στον Μιχάλη να τον επισκε-
φτούν, πέρασαν όλοι την μέρα μαζί του, το 
βράδυ τους ζήτησαν να αναχωρήσουν.  
Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου τηλεφώνη-
σαν στην Αντρούλλα ότι έφθασε το τέλος και 
της είπαν να πάει να τον δει μαζί με τον γιό 
της Μιχάλη, έφτασαν και ήταν μαζί του μέχρι 
το τέλος. 
Εκτός από την σύζυγο του Αντρούλλα και τα 
παιδιά του, αφήνει πίσω του και τους γα-
μπρούδες του Στέλιο και Αντώνη, της αδελ-
φές του Δήμητρα, διαμένει στην Κύπρο, την 
Φρόσω που διαμένει στο Ramsgate τον 
Στέλιο που διαμένει στο Margate 

Στο καλό αγαπητέ μας σύντροφε, κάθισες 

στις εξετάσεις της ζωής και πέρασες με 

βαθμό Άριστα 10, συμπλήρωσες τον κύκλο 

της ζωής και δίκαια αισθανόσουν περήφα-

νος για την οικογένεια σου, άφησες πίσω 

σου παιδιά και εγγόνια που θα τιμούν την 

μνήμη σου. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ μας σύ-

ντροφε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε 

σκεπάσει 
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