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Ορίζεται ότι τα σχολεία σε Ελ-
λάδα και Κύπρο  θα ανοίξουν κα-
νονικά στις 7 Σεπτεμβρίου. Δεν 
αποκλειεται όμως και το ενδεχό-
μενο να ανοίξουν με ένα μεικτό 
τρόπο εκπαίδευσης...     
                 Σελ 6 & 7

Άνοιγμα σχολείων
Ερευνητές από μια νέα ομάδα 
εγκληματολόγων έχουν αρχίσει 
να ξεδιπλώνουν το «μυστήριο 
του δαχτυλιδιού» που περιβάλλει 
ένα σώμα που ξεβράστηκε σε 
μια παραλία στα νησιά του Scilly 
πριν από 40 χρόνια περίπου... 
                          Σελ 2

Mυστήριο στο Isle of Scilly Η Β΄ φάση της εισβολής
Τα μεσάνυχτα της 13ης προς ξη-
μερώματα της 14ης Αυγούστου 
πραγματοποιήθηκε η Β΄φάση της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο 
το 1974. Μετά το ναυάγιο των 
διαπραγματεύσεων στη Γενεύη 
των τριών εγγυητριών...        
                      Σελ 12

«Χάος»  
προκλήθηκε με τα 

 αποτελέσματα 
των A-level

«Χάος»  
προκλήθηκε με τα 

 αποτελέσματα 
των A-level

σελ  σελ 4&18

Κύπρος και Ελλάδα συντονίζονται για τις  
τουρκικές προκλήσεις (σελ 6) 

 
EU must step up response to Turkey’s  

‘aggression’ (page 17)

Κύπρος και Ελλάδα συντονίζονται για τις  
τουρκικές προκλήσεις (σελ 6) 

 
EU must step up response to Turkey’s  

‘aggression’ (page 17)

Δισταγμοί, ανησυχίες και  
πρώτα βήματα απόκτησης 

του εμβολίου κατά του 
 COVID-19 

Δισταγμοί, ανησυχίες και  
πρώτα βήματα απόκτησης 

του εμβολίου κατά του 
 COVID-19 

WHO urges all nations to work together for Covid-19 vaccine (Page 17)

Ελλάδα: H πρώτη παρτίδα αναμένεται στην στα τέλη Δεκεμβρίου (Σελ 7)

Κορωνοϊός - ΠΟΥ: Λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αναπτύξει αντισώματα (Σελ 8)

Κύπρος: Τέλη της εβδομάδας οριστικοποιείται η ποσότητα  εμβολίων που θα χορηγηθούν (Σελ 6) 

Εnglish Section  pages 17-27

ΕλλάδαΕλλάδα

Εnglish Section  pages 17-27
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• If you can talk you can sing, if you can walk 

you can dance! 

• Όταν μπορείς να μιλάς, μπορείς και να  

τραγουδάς, όταν μπορείς να περπατάς  

μπορείς και να χορεύεις! 

Ερμηνεία: Να ενθαρρήνουμε πάντοτε τον  

συνάνθρωπό μας. Όχι στην αρνητικότητα!

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

                                 Αγία Σοφία
της Αριστονίκης Α.Νικολάου

Μπορείτε να βοηθήσετε να ξεδιπλώσουμε το  
«μυστήριο του δαχτυλιδιού» στο Isle of Scilly;

Ειρήναρχος Στεφάνου

Ερευνητές από μια νέα ομάδα 

εγκληματολόγων έχουν αρχίσει 

να ξεδιπλώνουν το «μυστήριο 

του δαχτυλιδιού» που περιβάλ-

λει ένα σώμα που ξεβράστηκε 

σε μια παραλία στα νησιά του 

Scilly πριν από 40 χρόνια περί-

που. 

Απαιτείται βοήθεια από την ελ-

ληνοκυπριακή κοινότητα για να 

ανακαλυφθεί η ταυτότητα ενός 

άνδρα που βρέθηκε σε μια πα-

ραλία το 1979 όπου πιστεύεται 

ότι είναι Έλληνας ή Ελληνοκύ-

πριος. 

Η ομάδα της Locate Inter-

national χρησιμοποιεί τις πιο 

εξελιγμένες τεχνικές χαρτογρά-

φησης υπολογιστών καθώς και 

δίκτυα κοινωνικών μέσων, σε 

μια προσπάθεια να προσδιορί-

σει την ταυτότητα του άντρα 

που φορούσε ένα γαμήλιο δα-

χτυλίδι με την ένδειξη «Georgio 

and Katrina 1956». 

Το πτώμα βρέθηκε στις 21 Φε-

βρουαρίου 1979 στην παραλία 

Porth Minick στην St Mary's, το 

μεγαλύτερο από τα πέντε κατοι-

κημένα νησιά, 40 χιλιόμετρα 

από το νοτιοδυτικό άκρο της 

Κορνουάλης. 

Οι ερευνητές βρήκαν ένα ζευ-

γάρι Κυπρίων που έχουν  τα 

ίδια ονόματα με αυτά που είναι 

χαραγμένα στο δαχτυλίδι, ενώ 

παντρεύτηκαν και αυτοί το 

1956. Οι συγκεκριμένοι όμως εί-

ναι ακόμα ζωντανοί. 

Ο άντρας πιστεύεται ότι γεννή-

θηκε μεταξύ του Α και Β  πα-

γκoσμίου πολέμου και ήταν ηλι-

κίας μεταξύ 40 και 60 ετών. 

Ήταν στο νερό για τουλάχιστον 

τέσσερις μήνες. Ήταν λευκός 

και ύψος περίπου πέντε ποδιών 

με τέσσερα ίντσες,  σκούρα κα-

στανά, γκρίζα μαλλιά. Όταν βρέ-

θηκε φορούσε ένα δίχρωμο 

μπλε και άσπρο κοντομάνικο 

πουκάμισο με ένα μάλλινο γι-

λέκο Eltex από κάτω, καθώς και 

ένα χρυσό δαχτυλίδι το οποίο  

πιστεύεται ότι είναι γαμήλιο δα-

χτυλίδι, στο δακτύλιο του δεξιού 

χεριού του. 

Η Emma Tilley, η οποία είναι 

επικεφαλής της ομάδας Locate 

που εργάζεται για το μυστήριο 

του Porth Minick, είπε: «Ένιωσα 

αμέσως αναγκασμένη να βοη-

θήσω, να προωθήσω αυτήν την 

υπόθεση. Μια χαμένη αγάπη. 

Ένα άγνωστο άτομο. Πιθανώς 

παππούς κάποιου, μπαμπάς, 

αδελφός». 

«Κατά τη διάρκεια της τρέχου-

σας εποχής, η ανθρώπινη σύν-

δεση είναι πολυπόθητη και η 

χρήση των κοινωνικών μέσων 

έχει αυξηθεί. Πιστεύω ότι μπο-

ρούμε να χρησιμοποιήσουμε 

αυτήν την παγκόσμια κοινωνική 

αλλαγή για να κερδίσουμε απα-

ντήσεις και να βρούμε τους αγα-

πημένους του Γεώργιου και της 

Κατρίνας. 

Πρέπει να βρούμε τρόπους για 

να βοηθήσουμε τις οικογένειες 

που μπορεί ακόμα να αναζη-

τούν ένα χαμένο αγαπημένο 

άτομο».

Προβλήματα οικονομικά, ακόμα και πολιτικά  

έχει πολλά η Τουρκία, και αφού δεν κατάφερε να μπει  

μες την Ευρώπη  το νου του δέρνει ο Ερντογάν  

πως εν τα βολέψει και του λαού την προσοχή αλλού να 

την υστρέψει, και την  θρησκεία σκέφτηκε και φκάλει ένα  

φιρμάνι και πιάνει την Αγία Σοφία  και ένα τζαμί την κάμνει. 

 

Από τα επουράνια, εδάκρυσε η Παναγιά   

και εκύλησε πάνω στην γη πληγή  ανοιχτή το δάκρυ,  

και μες στο πένθος βύθισε την χριστιανοσύνη.  

Από τα χρόνια τα παλιά οι Τούρκοι δεν αλλάξαν,  

και ότι καλά έχουν σήμερα που τους ρωμιούς τα αρπάξαν. 

 

Και αν έγινε η Αγία Σοφία Τζαμί  

για  Οθωμανούς δεν θα μπόρεσει ο Ερντογάν,  

την ρωμιοσύνη, που την γη για την εξαλείψει. 

 

Η Ελλάδα εν  είναι ειρηνική, και χώρα ευρωπαϊκή,  

η χώρα πολιτισμού και της Δημοκρατίας, 

 η χώρα που όλων των λαών  σέβεται την θρησκεία, 

 που  γνωρίζει  αρπάγες, πολέμους ούτε βία, 

 όπως και η Τουρκία,  που ψάχνει  να βρει πετρέλαια  

στα χωρικά τα ύδατα της Κύπρου και Ελλάδας.
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Υγεία Πολιτική

Διπλασιάσθηκαν τα περιστατικά  
κατάθλιψης εν μέσω της πανδημίας

Η αναλογία των ανθρώπων στη Βρετανία που 

πάσχουν από κατάθλιψη σχεδόν διπλασιάσθηκε 

στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19, έδειξαν  

τα επίσημα δεδομένα. 

Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) ανακοί-

νωσε πως 19% των ενηλίκων ανέφεραν κάποια 

μορφή κατάθλιψης στη διάρκεια του Ιουνίου, σε 

σύγκριση με 10% κατά τους εννέα μήνες μέχρι 

τον Μάρτιο 2020. Το στρες και το άγχος ήταν οι 

συνηθέστεροι τύποι κατάθλιψης που ανέφεραν 

οι άνθρωποι, πρόσθεσε. 

Τα δεδομένα δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με 

τα ευρύτερα υγειονομικά κόστη μιας πανδημίας 

που έχει ήδη προκαλέσει στη Βρετανία τη μεγα-

λύτερη υπερβάλλουσα θνησιμότητα μεταξύ των 

μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, σύμφωνα με πρό-

σφατη ανάλυση του ONS. 

«Ενήλικοι που ήταν νέοι, γυναίκες, ανίκανοι να 

καλύψουν ένα αναπάντεχο έξοδο ή ανάπηροι 

ήταν πιθανότερο να αναπτύξουν κάποια μορφή 

κατάθλιψης στη διάρκεια της πανδημίας», δήλωσε 

ο Τιμ Βάιζαρντ του ONS. 

Ένας στους οκτώ ενηλίκους ανέπτυξαν μέτρια 

έως σοβαρή κατάθλιψη στη διάρκεια της πανδη-

μίας, σύμφωνα με το ONS. Μόνο ένας στους 25 

είδε κάποια βελτίωση. 

Η αύξηση των περιστατικών κατάθλιψης είναι επί-

σης πιθανό να βλάψει περαιτέρω την οικονομία, 

η οποία έχει ήδη δεχθεί ένα ιστορικών διαστά-

σεων πλήγμα από την πανδημία και το πανεθνικό 

lockdown που αυτή προκάλεσε τον Μάρτιο. 

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018 από τον Οργα-

νισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), το κόστος των προβλημάτων ψυχικής 

υγείας στη Βρετανία ανέρχεται σε περίπου το 4% 

της ετήσιας εθνικής παραγωγής.

Η Βρετανία δεν είναι πιθανόν να ακολουθήσει το 
παράδειγμα της Γαλλίας και να καταστήσει υπο-
χρεωτική τη χρήση μάσκας στον χώρο εργασίας 
διότι τα στοιχεία από τα τεστ και την ιχνηλάτηση 
των κρουσμάτων νέου κορωνοϊού στη χώρα δεί-
χνουν ότι η COVID-19 μεταδόθηκε στους περισ-
σότερους από σπίτι σε σπίτι, δήλωσε χθες Τε-
τάρτη ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ. 
«Πιστεύουμε ότι το ποσοστό των ανθρώπων 
στους οποίους μεταδόθηκε στον χώρο εργασίας 
είναι σχετικά χαμηλό βάσει των στοιχείων που 
έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε. 
Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι θα 
επεκτείνει την μελέτη που στηρίζεται στα τεστ 
που γίνονται για την COVID-19 σε εθνικό επί-
πεδο, με στόχο να υπάρχουν εβδομαδιαίως στοι-
χεία για την εξάπλωση του νέου κορονοϊού από 
400.000 ανθρώπους, ώστε να εντοπίζονται κα-
λύτερα μελλοντικές τοπικές εξάρσεις του ιού. 
Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι αρχικά σχεδιάζει 
να γίνονται ανά δεκαπενθήμερο ως τον Οκτώβριο 
διαγνωστικά τεστ για τον SARS-CoV-2 σε 

150.000 ανθρώπους στην Αγγλία. 
Η μελέτη αυτή που στηρίζεται στις διαγνωστικές 
εξετάσεις και γίνεται από το Γραφείο Εθνικών 
Στατιστικών Στοιχείων της χώρας, θα επεκταθεί 
επίσης στην Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια 
Ιρλανδία, έχοντας ως στόχο να υπάρχουν εν τέλει 
στοιχεία από 400.000 τεστ σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
Ο Χάνκοκ σημείωσε ότι η έρευνα αυτή θα βοη-
θήσει να καλυφθεί το κενό που υπάρχει όσον 
αφορά την γνώση των αρχών για το ποιοι άν-
θρωποι είχαν τον ιό, αλλά ήταν ασυμπτωματικοί. 
«Το να καταφέρουμε να κάνουν το τεστ άνθρωποι 
που ήταν ασυμπτωματικοί αποτελεί προφανώς μια 
πρόκληση διότι συχνά και οι ίδιοι δεν το γνωρίζουν 
ότι είχαν κολλήσει τον ιό και αυτή η έρευνα θα μας 
βοηθήσει να τον εντοπίζουμε ακόμη και μεταξύ αν-
θρώπων που δεν γνωρίζουν ότι είναι φορείς». 
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η έρευνα αυτή θα δώσει 
μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά τον επιπολασμό 
του ιού σε πανεθνικό επίπεδο, όπως και ότι θα 
επιτρέψει στις αρχές να εστιάσουν στις περιοχές 
στις οποίες μπορεί να υπάρχουν τοπικές εξάρ-

σεις, ώστε λιγότεροι άνθρωποι να επηρεάζονται 
από τα όποια περιοριστικά μέτρα θα λαμβάνονται 
σε τοπικό επίπεδο για την αποτροπή της εξά-
πλωσης του νέου κορωνοϊού. 
Σε αυτό το πνεύμα ο Χάνκοκ πρόσθεσε ότι η 
Βρετανία σχεδιάζει να εισαγάγει μια τακτική εξέ-
ταση για την COVID-19 στο σύνολο του πληθυ-
σμού, ώστε να μπορέσει να αναχαιτίσει την εξά-
πλωση του νέου κορωνοϊού και να περιορίσει τα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν 
πλήξει σοβαρά τη χώρα. 
Επίσης η κυβέρνηση δοκιμάζει μια σειρά από 
νέα, γρηγορότερα διαγνωστικά τεστ, τα οποία 
μπορούν να δώσουν άμεσα αποτελέσματα, και 
τα οποία ελπίζει ότι θα μπορέσουν να κυκλοφο-
ρήσουν προς το τέλος του έτους. 
«Τα μαζικά τεστ, τα τεστ στον πληθυσμό, με τα 
οποία μετατρέπουμε σε κανόνα την τακτική εξέ-
ταση των ανθρώπων, κάτι που θα μας επιτρέψει 
να ξαναδώσουμε πίσω κάποιες από τις ελευθε-
ρίες, αποτελούν ένα τεράστιο σχέδιο της κυβέρ-
νησης τώρα», σημείωσε ο Χάνκοκ προς τον ρα-
διοσταθμό του BBC.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάδοση του κορωνοϊού γίνεται από σπίτι σε σπίτι
COVID-19

Με τρεις τρόπους η πανδημία αλλάζει την 
πολιτική στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Η κρίση του κορωνοϊού στη Βρετανία ίσως τερ-

ματίσει την πολιτισμική διαμάχη που ξεκίνησε 

από το δημοψήφισμα του Brexit -το οποίο δίχασε 

τη χώρα μεταξύ των υπέρμαχων της παραμονής 

και της εξόδου από την ΕΕ, μεταξύ νέων και ηλι-

κιωμένων, μεταξύ όσων κατοικούν σε μικρές και 

σε μεγάλες πόλεις. 

Πολλοί άνθρωποι έχουν δανείσει τις ψήφους τους 

στους Συντηρητικούς του Boris Johnson για πο-

λιτιστικούς λόγους, παρά το γεγονός ότι ήταν πιο 

κοντά στο αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα στα 

οικονομικά θέματα. Ο κορωνοϊός μπορεί να προ-

καλέσει μια αναθεώρηση, καθώς οι ψηφοφόροι 

αναμένουν από την κυβέρνηση να φερθεί κατάλ-

ληλα. 

Αντίθετα, τόσο οι υπέρμαχοι της παραμονής στην 

ΕΕ όσο και της εξόδου, είναι ανοιχτοί σε μια αρι-

στερή εγχώρια ατζέντα και σε μεγαλύτερη συνερ-

γασία με τους διεθνείς εταίρους -ζητήματα στα 

οποία οι Εργατικοί είναι συνήθως ισχυροί. 

Ο κορωνοϊός έχει οδηγήσει τους ψηφοφόρους να 

υιοθετήσουν μια πιο σκοτεινή άποψη για χώρες 

που προηγουμένως θεωρούνταν πιθανοί εμπο-

ρικοί μετά το Brexit, όπως τις ΗΠΑ και την Κίνα. 

Τώρα έχουν καλύτερη άποψη για χώρες όπως η 

Γερμανία. 

Το πεδίο της μάχης θα είναι "Red Wall defectors” 

-ψηφοφόροι που ψήφισαν τον Johnson στις γε-

νικές εκλογές του 2019, αλλά οι οποίοι επανεκτι-

μούν τι έχει σημασία για αυτούς μετά το Brexit. 

Μια πολιτική που είναι μοιρασμένη κατά μήκος 

των γραμμών των υπέρμαχων της εξόδου και της 

παραμονής, θα μπορούσε να εξαφανιστεί όσο 

γρήγορα εμφανίστηκε -αλλά οι Συντηρητικοί ίσως 

προσπαθήσουν να προκαλέσουν τους διχασμούς 

του 2016 που τους εξασφάλισαν το Brexit.
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A-level: Τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν ένα «χάος»  εισαγωγών
Χάος στα βρετανικά σχολεία 

Το 40% των τελειοφοίτων λυκείου στη Βρετανία 

είδε τους βαθμούς των εξετάσεων A-level του να 

αναθεωρούνται προς τα κάτω, σε σχέση με την 

αρχική πρόβλεψη των καθηγητών βαθμολογητών 

τους λόγω του αλγορίθμου που επινόησε ο ρυθ-

μιστής των εξετάσεων Ofqual, για την ανακατά-

ταξη των αποτελεσμάτων. 

Σχεδόν 300.000 μαθητές ενημερώθηκαν για τους 

βαθμούς τους μέσω email, αλλά και με φυσική 

παρουσία, με πολλούς από αυτούς να επιστρέ-

φουν στα σχολεία τους για πρώτη φορά μετά τη 

διακοπή των μαθημάτων εξαιτίας της πανδημίας 

τον Μάρτιο. Ο κανόνας της «εξισορρόπησης», 

όμως, που επιβλήθηκε λόγω της καραντίνας και 

της διακοπής λειτουργίας πολλών σχολείων, ση-

μαίνει ότι 40% των αποτελεσμάτων του υπουρ-

γείου (που προέρχονται από στατιστική επεξερ-

γασία με εφαρμογή της εξισορρόπησης) έχουν 

χαμηλότερο συνολικό βαθμό από αυτόν που υπέ-

βαλαν τα λύκεια για τους υποψηφίους. 

Το αγγλικό σύστημα εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

καθορίζει το βαθμό απολυτηρίου σύμφωνα με 

την κατάταξη του μαθητή στο σχολείο, αλλά και 

σε συνάρτηση με τον «βαθμό» που εξασφαλίζει 

το συγκεκριμένο λύκειο από το υπουργείο Παι-

δείας. Επικριτές του συστήματος αυτού υποστη-

ρίζουν ότι ο αλγόριθμος αυτός δημιουργεί στρε-

βλώσεις στη βαθμολόγηση μαθητών ευνοώντας 

όσους φοιτούν σε λύκεια εύπορων περιοχών, τα 

οποία βαθμολογούνται συστηματικά με υψηλό-

τερο βαθμό. 

Από τη μεριά της, η υπηρεσία τοποθέτησης φοι-

τητών στην ανώτατη παιδεία Ucas ανακοίνωσε 

ότι τα πανεπιστήμια σχεδιάζουν φέτος να είναι 

«υπερβολικά εύκαμπτα» στις απαιτήσεις τους 

απέναντι στους μελλοντικούς φοιτητές, ακόμη και 

για όσους δεν έχουν εξασφαλίσει καλούς βαθ-

μούς. Την άρνησή της να επιτρέψει την υποβάθ-

μιση της βαθμολογίας των A levels των λυκείων 

αποκάλυψε η Σκωτία, ανακοινώνοντας ότι τα πα-

νεπιστήμιά της θα λάβουν υπόψη τους τη βαθ-

μολογία των λυκείων και όχι τα αναθεωρημένα 

μέσω του αλγόριθμου στοιχεία του υπουργείου. 

Μαθητής λυκείου στο Ιλινγκ της Αγγλίας εξετάζει 

ήδη να καταθέσει αγωγή, με τη βοήθεια συνδικά-

του εκπαιδευτικών, για να υποστηρίξει ότι ο βαθ-

μολογικός αλγόριθμος είναι άδικος. 

Καταπέλτης για την κυβέρνηση υπήρξε ο επικε-

φαλής της αντιπολίτευσης των Εργατικών, Κιρ 

Στάρμερ: «Κάτι πήγε προφανώς πολύ στραβά με 

τα φετινά αποτελέσματα των εξετάσεων A level. 

Σχεδόν το 40% των νέων είδε τους βαθμούς του 

να μειώνονται, κάτι που σημαίνει ότι οι ευκαιρίες 

χιλιάδων νέων ανθρώπων μπορεί να ακυρώθη-

καν».  

Στο μεταξύ, αντιμέτωπη με πραγματικό αγώνα 

δρόμου βρίσκεται η υπηρεσία Ucas, που προ-

σπαθεί να «μοιράσει» 80.000 φοιτητές σε ισά-

ριθμες θέσεις ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των. Η αναβολή της διαδικασίας για τρεις μήνες 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού έχει στο 

μεταξύ προκαλέσει «έμφραγμα» στην υπηρεσία. 

Παρά τη φετινή αβεβαιότητα εξαιτίας της υγει-

ονομικής κρίσης, ο αριθμός πρωτοετών στα βρε-

τανικά πανεπιστήμια θα είναι αυξημένος σε σχέση 

με πέρυσι. Βρετανοί και ξένοι φοιτητές εμφανίζο-

νται πρόθυμοι να εγγραφούν σε βρετανικά πανε-

πιστήμια, έστω και αν ο πρώτος χρόνος πρα-

γματοποιηθεί χωρίς τη φυσική τους παρουσία και 

αποκλειστικά μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Ο υπουργός Παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον παρα-

κολούθησε εκ νέου για να επιτρέψει τα αποτελέ-

σματα να βασίζονται στις βαθμολογίες των εκ-

παιδευτικών, μετά από κριτική που δέκτηκαν. 

Στους μαθητές που έλαβαν υψηλότερους βαθ-

μούς από τον αλγόριθμο θα διατηρίσουν τη θέση 

τους, ενώ πολλοί θα δουν τους βαθμούς τους να 

βελτιώνονται μετά την απόφαση, δήλωσε ο 

υπουργός Παιδείας. 

Η καθηγήτρια Debra Humphris, αντιπρόεδρος 

του Πανεπιστημίου του Μπράιτον, δήλωσε στο 

Sky News: «Είναι τώρα ένα διαφορετικό επίπεδο 

χάους που πρέπει να επιλύσουμε», τονίζοντας 

ότι η απόφαση για αναθεώρηση των βαθμών 

ήταν και η πιο δίκαια. Το Πανεπιστήμιο της Οξ-

φόρδης, το οποίο δέχτηκε περισσότερους από 

300 φοιτητές που έχαναν τις προσφορές τους 

βάσει του αλγορίθμου, αποκάλυψε ότι τώρα αντι-

μετώπιζε «σημαντικούς περιορισμούς χωρητικό-

τητας».
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Στρώνουν χαλί στους Δυτικούς! 
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ

 60χρονα διπλωματικών σχέσεων

Οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας είναι πα-

ραδοσιακά φιλικές, γεγονός που διευκολύνεται σε 

μεγάλο βαθμό από τη δέσμευση της Ρωσίας για 

έγκαιρη επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής διευ-

θέτησης του Κυπριακού, αναφέρει η Πρεσβεία της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, με αφορμή 

τα 60χρονα από τη σύναψη διπλωματικών σχέ-

σεων. 

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της Ρωσικής Πρε-

σβείας στο Facebook αναφέρεται ότι στις 18 Αυ-

γούστου του 1960 εγκαθιδρύθηκαν διπλωματικές 

σχέσεις μεταξύ της ΕΣΣΔ και της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας. 

«Η σύναψη των σχέσεων πραγματοποιήθηκε μετά 

την ανταλλαγή κυβερνητικών τηλεγραφημάτων με-

ταξύ του Προέδρου του Προεδρείου του Ανωτάτου 

Σοβιέτ της ΕΣΣΔ Λεονίντ Μπρέζνιεφ και του Προ-

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκο-

που Μακαρίου» προστίθεται. 

Ήδη στις 27 Δεκεμβρίου 1960, συμπληρώνεται, ο 

Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης Πρέσβης 

της ΕΣΣΔ στην Κυπριακή Δημοκρατία Πάβελ Κων-

σταντίνοβις Γερμόσιν και μερικοί άλλοι υπάλληλοι 

της Πρεσβείας έφτασαν στο νησί για να αναπτύ-

ξουν διμερή συνεργασία. 

Έτσι, αναφέρει η Πρεσβεία στην ανάρτησή της, η 

ΕΣΣΔ έγινε μία από τις πρώτες χώρες που ανα-

γνώρισαν επίσημα το νεαρό ανεξάρτητο κράτος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εξάλλου, σημειώνεται ότι ο πρώτος Πρέσβης της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα Λεύκιος Γε-

ωργιάδης επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον 

Πρόεδρο του Προεδρείου του Ανωτάτου Σοβιέτ 

της ΕΣΣΔ Λεονίντ Μπρέζνιεφ το 1963. 

Έκτοτε, αναφέρεται «καθ `όλη τη διάρκεια της δι-

πλωματικής μας ιστορίας, διατηρείται εποικοδο-

μητικός διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και της Κύ-

πρου. Οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας είναι 

παραδοσιακά φιλικές, γεγονός που διευκολύνεται 

σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευση της Ρωσίας 

για την έγκαιρη επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής 

διευθέτησης του Κυπριακού». 

Σήμερα, συνεχίζει η Πρεσβεία στην ανάρτησή της, 

η Ρωσία και η Κύπρος δεσμεύονται από περίπου 

60 συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διμερή συνεργα-

σία σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, ενώ απευθύνει 

τέλος συγχαρητήρια και ευχές για αυτήν την ση-

μαντική, όπως λέει, επέτειο της κοινής μας ιστο-

ρίας.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Σε πλήρη ανυποληψία έχουν περιπέσει οι Δεξιές 
κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας και 
στις κρίσιμες ώρες της κορύφωσης των προκλή-
σεων των επεκτατιστών της ΄Αγκυρας δεν έχουν 
συμμάχους για να στηρίξουν την υπεράσπιση 
των ζωτικών συμφερόντων των δυο χωρών στη 
θαλάσσια περιοχή τους! 
Η στάση ανοχής της Ε.Ε. και των ΗΠΑ στις προ-
κλήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγεια 
ενθαρρύνουν τον Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος προ-
χώρησε σε νέες ενέργειες συνεχίζοντας την πα-
ραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. 
Μόλις ένα 24ωρο μετά τη Σύνοδο των Υπουργών 
Εξωτερικών της  Ε.Ε. το οποίο δεν επέλεξε να 
επιβάλει οποιεσδήποτε κυρώσεις εναντίον της 
Τουρκίας, ούτε καν μέτρα για συμμόρφωση της 
και τερματισμό των παράνομων ενεργειών της 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, η Τουρκία εξέδωσε στις 16 
Αυγούστου και νέα Navtex, αυτή τη φορά για γε-
ώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ! 
Η νέα Navtex παρατείνει στην ουσία τις γεωτρή-
σεις που επιχειρεί εδώ και καιρό το πλωτό γεω-
τρύπανο Yavuz εντός της Κυπριακής ΑΟΖ στην 
οποία και βρίσκεται από τα τέλη Ιουλίου, και ενώ 
παρουσία στα κυπριακά νερά έχει και ένα δεύτερο 
τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Barbaros. 
Η παράνομη γεώτρηση του τουρκικού γεωτρύ-
πανου παρατείνεται για περίπου ένα ακόμη μήνα, 
καθώς η Navtex έχει διάρκεια από τις 18 Αυγού-
στου έως και τις 20 Σεπτεμβρίου. 
Ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Ισραηλινοί, οι Γάλλοι 
ή άλλοι Δυτικοί «στρατηγικοί σύμμαχοι» της κυ-
πριακής κυβέρνησης προέβησαν σε οποιαδήποτε 
έμπρακτη ενέργεια η οποία θα μπορούσε να προ-
βληματίσει έστω την Τουρκία.  
Αποκορύφωμα ήταν το έκτακτο Συμβούλιο των 
Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ. Συνήλθε 
στις 14 Αυγούστου αλλά ούτε αποφάσεις, ούτε 
και μέτρα ανακοινώθηκαν εναντίον της τουρκικής 
επιθετικότητας και παραβατικότητας της Τουρκίας 
στην Αν. Μεσόγειο. Το έκτακτο ΣΕΥ, σύμφωνα 
με διπλωματικές πηγές, αποφάσισε να συνεχίσει 

τη συζήτηση στην άτυπη επίσης σύνοδο των 27 
ΥΠΕΞ στο Βερολίνο (27-28 Αυγούστου), στην 
οποία αναμένεται να παρουσιάσει ένα προσχέδιο 
θέσεων ο Ζοζέπ Μπορέλ.  
Επικράτησε, η θέση της προεδρεύουσας Γερμα-
νίας για την πρωτοβουλία Μέρκελ, που παραπέ-
μπει Ελλάδα και Τουρκία σε διάλογο για επίλυση 
της διαφοράς τους… 
Ενδεικτική ήταν η σύσταση της προεδρεύουσας 
Γερμανίας 24 ώρες πριν το έκτακτο ΣΕΥ, η οποία 

χαρακτήρισε ανησυχητική την ένταση μεταξύ Ελ-
λάδας και Τουρκίας και παρότρυνε τις δύο πλευ-
ρές να συνομιλήσουν για να αποφύγουν περαι-
τέρω κλιμάκωση. «Αυτές οι εντάσεις είναι 
ανησυχητικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου 
της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, Steffen Seib-
ert, καλώντας τις χώρες «να συνομιλήσουν απευ-
θείας μεταξύ τους» για να επιλύσουν τη διαφορά. 
Σημειώνεται ότι οι τηλεφωνικές επικοινωνίες με 
την κα Μέρκελ τόσο του Έλληνα Πρωθυπουργού 
όσο και του Τούρκου Προέδρου έδιναν και έπαιρ-
ναν τις τελευταίες μέρες και 24ωρα. 
Ο πήχης των προσδοκιών είχε ανέβει από τα δη-
μοσιεύματα, τις δηλώσεις και τις πληροφορίες 
που μεταδόθηκαν νωρίτερα, ότι η ελληνική δι-

πλωματία απαιτούσε τουλάχιστον να σταλεί ένα 
ισχυρό μήνυμα κατά της Τουρκίας και μήνυμα 
στήριξης της Ελλάδας και της Κύπρου έναντι της 
τουρκικής επιθετικότητας. Ζητούμενο ήταν επίσης 
από το ΣΕΥ να δεσμεύσει την Άγκυρα σε έναν 
αξιόπιστο και παραγωγικό διάλογο για επίλυση 
της διαφοράς της με την Ελλάδα. Μια προειδο-
ποίηση εξάλλου προς την Τουρκία για επιπτώσεις 
στην περίπτωση κλιμάκωσης των προκλήσεών 
της θα έστελνε ισχυρό μήνυμα. Στόχος της ελλη-

νικής διπλωματίας ήταν, σύμφωνα με δημοσιο-
γραφικές πληροφορίες, να αναγνωριστεί η συμ-
φωνία καθορισμού ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου και πέραν της καταδίκης των τουρκικών 
προκλήσεων να καταγραφεί επίσης η έμπρακτη 
στήριξη σε Ελλάδα και της Κύπρο έναντι της 
τουρκικής επιθετικότητας. 
Ένα ερώτημα στο οποίο κλήθηκε να απαντήσει 
ο Έλληνας ΥΠΕΞ, κ. Νίκος Δένδιας, από «Τα 
Νέα» ήταν αν θα ζητούσε την ενεργοποίηση του 
άρθρου 42 της ΕΕ – που κοινώς είναι γνωστό 
ως «η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας» της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωμα-
τίας απάντησε πως «αναλόγως των εξελίξεων 
και της συμπεριφοράς της Τουρκίας, θα ήμουν 

αναγκασμένος να το ζητήσω». 
Βεβαίως κάτι τέτοιο δεν έπραξε ο κ. Δένδιας, πα-
ρόλο που η κατάσταση και στη θαλάσσια περιοχή 
της Ελλάδας δεν είναι και πολύ διαφορετική από 
εκείνη στην Κυπριακή ΑΟΖ από πλευράς προ-
κλήσεων και παρανομιών από την Τουρκία.  
ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
Και την ίδια ώρα που οι επικεφαλής των διπλω-
ματικών υπηρεσιών της Κύπρου και της Ελλάδας 
αλληλολιβανίζονται με φανφάρες για εσωτερική 
κατανάλωση, η τουρκική διπλωματία οργιάζει σε 
όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη επεξηγώντας 
τις θέσεις της για τα «δικαιώματα» της στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. 
Εμπρηστικός εμφανίστηκε ξανά σε ομιλία του το 
Σάββατο στη Ριζούντα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
λέγοντας ότι «το Oruc Reis θα συνεχίσει τη δρα-
στηριότητά του μέχρι τις 23 Αυγούστου. Δεν θα 
διστάσουμε να απαντήσουμε στην παραμικρή 
παρενόχληση». 
Ο Τούρκος πρόεδρος επέμεινε στον ισχυρισμό 
του ότι η χώρα του επικαλείται το διεθνές δίκαιο 
της θάλασσας προσθέτοντας ότι «θα το υπερα-
σπιστούμε με κάθε μέσο που έχουμε στην διά-
θεσή μας». Επιπλέον εκτόξευσε και ευθείες απει-
λές κατά της Ελλάδας λέγοντας στην ομιλία του 
ότι «έχουμε δείξει ότι έχουμε αμβλύνει τη στάση 
μας. Ωστόσο η Ελλάδα δεν απαντά σε αυτή την 
προσέγγιση. Αν συνεχίσουν έτσι θα κάνουμε ό,τι 
χρειαστεί» «Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα μας 
είναι να προστατεύσουμε στο μέγιστο τα δικαιώ-
ματα μας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και 
το Αιγαίο», είπε χαρακτηριστικά. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, 
στην ανακοίνωση μέσω Twitter, το τουρκικό ΥΠΕ-
αναφέρει ότι η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου 
και των διαπραγματεύσεων. «Η Τουρκία είναι 
αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δι-
καιώματα και συμφέροντά της. Η έκκληση της ΕΕ 
δεν πρέπει να είναι προς την Τουρκία, αλλά προς 
όσους προβαίνουν σε μονομερή βήματα στην 
Ανατολική Μεσόγειο και δεν δείχνουν σεβασμό.

Παραδοσιακά φιλικές οι σχέσεις με Κύπρο, λέει η Ρωσική Πρεσβεία 
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Τουρισμός

Εμβολίο COVID-19 

Τέλη της εβδομάδας  
οριστικοποιείται η ποσότητα   

Παδεία
Αρκετές πιθανότητες συγκε-

ντρώνει το σενάριο τα σχολεία 

στις 7 Σεπτεμβρίου να ανοί-

ξουν με ένα μεικτό τρόπο εκ-

παίδευσης, δηλαδή και με φυ-

σική παρουσία αλλά και με 

τηλεκπαίδευση, δήλωσε στο 

ΚΥΠΕ ο Υφυπουργός Έρευ-

νας, Καινοτομίας και Ψηφια-

κής Πολιτικής Κυριάκος Κόκ-

κινος. Παράλληλα, 

διαβεβαίωσε πως το Υφυ-

πουργείο προετοιμάζεται 

εντατικά και είναι έτοιμο ακόμα 

και για πλήρη τηλεκπαίδευση 

αν παραστεί ανάγκη, ενώ αν 

προκύψουν μικροπροβλή-

ματα μπορούν να επιλύονται 

στην πορεία και χωρίς μεγάλη 

δυσκολία. 

 

Ο κ. Κόκκινος ανέφερε πως η 

προετοιμασία συνεχίζεται επί-

σης σε συνεργασία με το 

Υπουργό Παιδείας και την 

Επίτροπο Προστασίας Δεδο-

μένων Προσωπικού Χαρα-

κτήρα  σε σχέση και με το 

πλαίσιο πολιτικής για την τη-

λεκπαίδευση στα σχολεία.   

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε 

πως το Υφυπουργείο είναι 

έτοιμο για πλήρη τηλεκπαί-

δευση και αν υπάρξουν οποι-

αδήποτε μικροπροβλήματα θα 

λυθούν καθώς υπάρχει τόσο 

η εγρήγορση όσο και ο σχε-

διασμός.

Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες για τουρισμό από Βρετανία

Οι όροι της κατ’ αρχήν συμ-
φωνίας που επιτεύχθηκε με-
ταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και της φαρμακευτικής 
εταιρείας AstraZeneca παρου-
σιάστηκαν σε τηλεδιάσκεψη 
της Επιτροπής που συστά-
θηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και η οποία έχει την 
ευθύνη για τη διαπραγμά-
τευση για την προμήθεια εμ-
βολίων κατά της νόσου 
COVID-19.  Στην εν λόγω Επι-
τροπή, αναφέρει ανακοίνωση 
του Υπουργείου Υγείας, συμ-
μετέχει και η Κύπρος με εκ-
πρόσωπο από το Υπουργείο. 
Μέσω της Επιτροπής, τα 
κράτη έχουν υποβάλει τις πο-
σότητες που χρειάζονται για 
εμβολιαστική κάλυψη του πλη-
θυσμού τους. Η Κύπρος έχει 
ήδη υποβάλει αίτημα διά του 
εκπροσώπου της, για εξασφά-
λιση επαρκούς ποσότητας για 
εμβολιαστική κάλυψη του πλη-
θυσμού. Η τελική ποσότητα 
εμβολίων που θα λάβει τόσο 
η Κύπρος όσο και τα υπό-
λοιπα κράτη μέλη θα οριστι-
κοποιηθεί στα τέλη της τρέ-
χουσας εβδομάδας, οπότε και 
αναμένεται από τα κράτη μέλη 
να εγκρίνουν την κατ’ αρχήν 
συμφωνία που έχει συνάψει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Αναφέρεται ακόμη ότι μετά 
από πρωτοβουλία της Ευρω-
παίας Επιτρόπου για την 
Υγεία  Στέλλας Κυριακίδου, και 
στο πλαίσιο ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την εξασφά-
λιση εμβολίων που υιοθετή-
θηκε από τα κράτη μέλη, ανα-
κοινώθηκε την Παρασκευή, 14 
Αυγούστου 2020, ότι η Επι-
τροπή κατέληξε σε μια πρώτη 
συμφωνία με τη φαρμακευτική 
εταιρεία AstraZeneca, ώστε 
να αγοράσει ένα δυνητικό εμ-
βόλιο κατά της COVID-19, μό-
λις οι κλινικές μελέτες καταλή-
ξουν ότι το εμβόλιο είναι 
ασφαλές και αποτελεσματικό. 
Πέραν της συμφωνίας με την 
AstraZeneca, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνεχίζει να βρίσκε-
ται σε συζητήσεις για παρό-
μοιες συμφωνίες με άλλους 
παρασκευαστές εμβολίων. 
Στόχος της πρωτοβουλίας της 
κ. Κυριακίδου είναι η ισότιμη 
πρόσβαση όλων των κρατών 
μελών σε εμβόλιο, μέσα από 
κοινή διαπραγμάτευση που 
πραγματοποιεί η Επιτροπή εκ 
μέρους όλων των χωρών της 
ΕΕ, καταλήγει η ανακοίνωση. 

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Ξεπέρασαν τα €3,5 δισεκατομ-
μύρια οι καθαρές αγορές κυ-
πριακών ομολόγων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου μέσω των προγραμ-
μάτων αγοράς περιουσιακών 
στοιχείων δημοσίου τομέα 
(PSPP) και του Έκτακτου Προ-
γράμματος Αγοράς Ομολόγων 
Πανδημίας (PEPP). 
 
Πλέον, βάσει των αγορών 
μέσω των δύο προγραμμά-
των, το ύψος των κυπριακών 
ομολόγων που διακρατεί στον 
ισολογισμό της η ΕΚΤ ανέρχε-
ται στο 14,7% του συνολικού 
χρέους της Κύπρου. 
Οι αγορές ομολόγων την ΕΚΤ 
γίνονται από τις δευτερογενείς 
αγορές και βοηθούν σημαντικά 
στη μείωση του κόστους δα-
νεισμού των κρατών-μελών, εν 
μέσω της αβεβαιότητας που 
προκάλεσε η πανδημία του 
Covid-19, επιδεινώνοντας τις 
αποδόσεις των ομολόγων, κυ-
ρίως των χωρών της νότιας 
Ευρώπης. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι 
το τέλος Ιουλίου όσον αφορά 
το PSPP, ΕΚΤ και ΚΤΚ προ-
χώρησαν σε καθαρές αγορές 
άλλων €144 εκατ. τον Ιούλιο, 
ανεβάζοντας το συνολικό ποσό 
των καθαρών αγορών σε 
€2,64 δισ. Ο σταθμικός μέσος 
όρος λήξης των κυπριακών 
ομολόγων που βρίσκονται 
στον ισολογισμό της ΕΚΤ 
ανέρχεται στα 9,8 χρόνια.

Οικονομία

Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα μεγάλες προσ-

δοκίες για άφιξη τουριστών στην Κύπρο 

από τη Βρετανία, τόσο λόγω της κατά-

ταξής της στην Κατηγορία Β όσο και 

επειδή αρκετοί επισκέπτες δεν θέλουν 

να ταξιδέψουν κάνοντας το τεστ για τον 

κορωνοϊό, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Υφυ-

πουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος. 

Στις δηλώσεις του ο κ. Περδίος εξέφρασε 

ικανοποίηση «από τις υψηλές πληρότη-

τες της εταιρείας WIZZ AIR», αφού όπως 

εξήγησε «αυτό είναι κάτι που γνωρίζαμε 

εκ των προτέρων ότι δηλαδή η συγκε-

κριμένη εταιρεία συνηθίζει να έχει υψη-

λές πληρότητες. Αυτός είναι και ένας από 

τους λόγους για τους οποίους επιδιώ-

ξαμε να υλοποιήσουμε τη συμφωνία με 

την εταιρεία για να ανοίξει βάση στην 

Κύπρο». 

Πρόσθεσε ότι «παρ’ όλες τις δυσκολίες, 

αυτό επαληθεύεται, δηλαδή καταφέρνει 

να έχει υψηλές πληρότητες στα αερο-

σκάφη της. Είναι σημαντικό το γεγονός 

ότι η βάση της WIZZ AIR στο αεροδρόμιο 

Λάρνακας, μάς δίνει τη δυνατότητα να 

έχουμε πτήσεις ολόχρονα από και προς 

τους προορισμούς στους οποίους ταξι-

δεύει η εταιρεία και μάλιστα ταιριάζουν 

γάντι με την Εθνική Στρατηγική Τουρι-

σμού και τους δικούς μας στόχους». 

Εξήγησε ότι στους προορισμούς από και 

προς την Κύπρο περιλήφθηκαν «προ-

ορισμοί σε χώρες όπως η Γαλλία, η Δα-

νία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, το Σάλ-

μπουργκ της Αυστρίας, καθώς και τρεις 

προορισμοί στη νότια πλευρά της Γερ-

μανίας. Αυτές είναι αγορές οι οποίες είναι 

πλήρως εναρμονισμένες με το τι θέλουμε 

να πετύχουμε ως Υφυπουργείο Τουρι-

σμού». 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. 

Περδίος είπε πως «για να επισκεφθεί 

κάποιος την Κύπρο από την Βρετανία 

χρειάζεται να κάνει τεστ κορωνοϊού του-

λάχιστον 72 ώρες πριν την αναχώρησή 

του και για μας δεν υπάρχει οποιοδήποτε 

θέμα ασφάλειας. Εξάλλου εάν υπήρχε 

σοβαρό θέμα με τον κορωνοϊό το 

Υπουργείο Υγείας δεν θα κατέτασσε τη 

Βρετανία στην Κατηγορία Β». Σημείωσε 

πως «από τη στιγμή που το Υπουργείο 

και οι επιδημιολόγοι αποφάσισαν να κα-

ταταγεί η χώρα στη συγκεκριμένη Κατη-

γορία εμείς πιστεύουμε ότι είναι εντά-

ξει». 

Ανέφερε ακόμα ότι «έτσι και αλλιώς δεν 

υπήρχαν ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες 

για την αγορά της Βρετανίας λόγω του 

ότι έχει καταταχθεί στην Κατηγορία Β και 

παρά το γεγονός ότι είναι εφικτό να γίνει 

το τεστ, εντούτοις αρκετός κόσμος δυ-

σκολεύεται να υποβληθεί στο τεστ κο-

ρωνοϊού, ενώ δεν θέλει να ταξιδέψει με 

τεστ».
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Παιδεία«Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

 Νέο πρόγραμμα επιδότησης κατοικιών

Κύπρος και Ελλάδα συντονίζονται για τις τουρκικές προκλήσεις

Ανοικτό για όλους τους ιδιοκτήτες κα-
τοικιών είναι το νέο πρόγραμμα επιδό-
τησης δαπανών για την ενεργειακή ανα-
βάθμιση και αυτονόμηση των σπιτιών. 
Το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» που απο-
τελεί τη νέα εκδοχή του δημοφιλούς 
«Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» έχει προ-
ϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και προ-
βλέπει υψηλότερες επιδοτήσεις έως και 
85% αλλά και πιο χαλαρά εισοδηματικά 
κριτήρια. Αυτό δείχνει άλλωστε το γεγο-
νός πως δικαίωμα υπαγωγής στο πρό-
γραμμα που θα ανοίξει από τις 2 Νοεμ-
βρίου έχουν και οικογένειες με ετήσιο 
εισόδημα 120.000 ευρώ. 
Το ανώτατο ύψος των συνολικών δα-
πανών που μπορεί να επιδοτηθεί είναι 
οι 50.000 ευρώ έναντι 25.000 ευρώ στα 
προηγούμενα προγράμματα. Δικαίωμα 
υποβολής αιτήσεων έχουν κι εκείνοι με 
παραπάνω από μία κατοικία. Για αυτές 

τις περιπτώσεις ο ανώτατος επιδοτού-
μενος προϋπολογισμός είναι οι 100.000 
ευρώ. 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενι-
σχύσεων είναι το σπίτι να αναβαθμιστεί 
κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κα-
τηγορίες από τη Ζ ή την Η στη Β. 
Πέραν των κλασικών οικοδομικών πα-
ρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται, 
προστίθενται κι εκείνες για εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών, συστημάτων αποθή-
κευσης ενέργειας, φορτιστές ηλεκτρικών 
οχημάτων και έξυπνα συστήματα ενερ-
γειακής διαχείρισης. 
Ξεχωριστή κατηγορία του «Εξοικονομώ 
- Αυτονομώ» είναι οι πολυκατοικίες. 
Προβλέπεται η επιχορήγηση και κοινό-
χρηστων ενεργειακών αναβαθμίσεων. 
Τα ποσοστά επιδότησης είναι 60% έως 
και 80% και ο ανώτατος επιλέξιμος προ-

Με ομόφωνη απόφαση που έλαβε το 
απόγευμα της Τρίτης η Εθνική Επιτροπή 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας, ορίζεται 
ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά στις 
7 Σεπτεμβρίου, αλλά με αυξημένα μέτρα 
προστασίας στο πλαίσιο των μέτρων 
έναντι της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
Είχε προηγηθεί τηλεδιάσκεψη με τη συμ-
μετοχή της υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, της υφυ-
πουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, και του 
υφυπουργός, Βασίλη Διγαλάκη. 
Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η 
συνέχιση της προετοιμασίας της λειτουρ-
γίας των εκπαιδευτικών δομών που είχε 
ξεκινήσει προ μηνών, προκειμένου – 
όπως είχε ήδη ανακοινωθεί από την ηγε-
σία του Υπουργείου – να επικαιροποιηθεί 
η προετοιμασία και υπό το φως των πιο 
πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομέ-
νων της πανδημίας στη χώρα μας. 

Μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επι-
τροπής, προγραμματίζεται η επαναλει-
τουργία όλων των σχολικών μονάδων 
να πραγματοποιηθεί σε πλήρη σύνθεση 
(δηλ. με όλους τους μαθητές) και με αυ-
ξημένα μέτρα προστασίας (όπως εκτε-
ταμένη χρήση της μάσκας, διαφορετικά 
διαλείμματα μαθητών κ.ά.). 
Οι λεπτομέρειες σχετικά με την επανα-
λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δο-
μών θα οριστικοποιηθούν τις επόμενες 
ημέρες και θα ανακοινωθούν συνολικά 
από το Υπουργείο. 
όπου και όταν αυτά απαιτούνται. Το αμέ-
σως επόμενο διάστημα και μόλις ολο-
κληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις με 
την Επιτροπή, το Υπουργείο θα ανακοι-
νώσει το πλήρες πλαίσιο επαναλειτουρ-
γίας των δομών που υπάγονται σε 
αυτό».

Τα σενάρια για την επιστροφή στα θρανία

Το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότη-
τας και των προκλήσεων της Άγκυρας 
τέθηκε στην χθεσινή έκτακτη Σύνοδο Κο-
ρυφής της ΕΕ που διεξήχθει μέσω τηλε-
διάσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Η Τουρκία αποτελεί αντικείμενο της επό-

μενης έκτακτης Συνόδου Κορυφής που 
θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στις Βρυ-
ξέλλες στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. 
Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τους Ευ-
ρωπαίους ομολόγους του για τις εξελίξεις 
με το Oruc Reis και επανέλαβε την πάγια 

θέση της Αθήνας για διάλογο με την 
Τουρκία μόνο στην περίπτωση που θα 
σταματήσουν οι προκλήσεις εκ μέρους 
της Άγκυρας. 
Συντονισμός Ελλάδας – Κύπρου 
Την ίδια στιγμή, συντονισμό των ενερ-
γειών Ελλάδας-Κύπρου συμφώνησαν Νί-
κος Δένδιας και Νίκος Χριστοδουλίδης 
κατά τη συνάντησή τους, με τους δύο 
υπουργούς Εξωτερικών να επισημαίνουν 
ότι ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών 
και Άμυνας της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ έχει 
«θεσμική υποχρέωση» να παρουσιάσει 
τον κατάλογο των προτεινόμενων κυρώ-
σεων κατά της Τουρκίας στην άτυπη σύ-
νοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ. 
Αδιαπραγμάτευτος στόχος τους: να 
εγκριθεί λίστα κλιμακωτών κυρώσεων 
που θα ενεργοποιούνται αυτόματα, ανα-
λόγως της τουρκικής στάσης. 
Ο κ. Δένδιας επισήμανε στις δηλώσεις 
του ότι «Η κλιμάκωση της Τουρκικής επι-
θετικότητας, στρέφεται εναντίον της Ε.Ε. 
και θα πρέπει να συνεπάγεται και την 

κλιμάκωση της Ευρωπαϊκής αντίδρασης 
για την αντιμετώπισή της. Η παράνομη 
συμπεριφορά της Τουρκίας θα συζητηθεί 
ασφαλώς και στο Ανώτατο Επίπεδο». 
Υπογράμμισε δε ότι «οι τουρκικές προ-
κλήσεις περιφρονούν τις σαφείς τοπο-
θετήσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και των κρα-
τών της περιοχής μας. Περιφρονούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες, το Διεθνές Δίκαιο και 
το Δίκαιο της Θάλασσας. Συνιστούν κλι-
μάκωση και συνιστούν απαράδεκτη 
στρατιωτικοποίηση. Συνιστούν επιλογή 
ταραξία που προδίδει το αδιέξοδο των 
δικών του επιλογών». 
Η Ελλάδα εξάλλου αναμένει κατάλογο 
αυστηρότερων κυρώσεων από αυτές 
που επιβλήθηκαν για τις προκλήσεις 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης θα επαναφέρει μετ’ επιτά-
σεως ζήτημα επέκτασης των κυρώσεων 
και στη νομική οντότητα της τουρκικής 
κρατικής εταιρείας πετρελαίου ΤΡΑΟ, 
αλλά και σε κρατικούς αξιωματούχους.

Θετικοί στον κορωνοϊό βρέθη-
καν έξι αστυνομικοί από τη 
Θεσσαλονίκη που επέστρεψαν 
από τις διακοπές τους ενώ άλ-
λοι 60 περίπου έχουν τεθεί σε 
κατ΄οίκον καραντίνα. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-
λων Θεσσαλονίκης, Θοδωρή 
Τσαϊρίδη. 
Την ίδια στιγμή, με έγγραφό της 
προς τους υπουργούς Προστα-
σίας του Πολίτη και Υγείας, η 
Ένωση απευθύνει έκκληση για 
πραγματοποίηση μοριακού 
τεστ σε όλους τους αστυνομι-
κούς που επιστρέφουν από  
άδεια. 
Επιπλέον συνολικά 16 άτομα 
από το προσωπικό των δύο νο-
σοκομείων αναφοράς της πό-
λης έχουν βρεθεί θετικοί στον 
κορωνοϊό, γεγονός που έχει 
προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία 
στη Θεσσαλονίκη.

Κορωνοϊός

Η Ελλάδα θα λάβει τμηματικά 
τρία εκατομμύρια δόσεις του 
εμβολίου που αναπτύσσει το 
πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
σε συνεργασία με την εταιρεία 
AstraZeneca -σε περίπτωση 
που περάσει στη φάση 4- ενώ 
η πρώτη παρτίδα αναμένεται 
στην Ελλάδα στα τέλη Δεκεμ-
βρίου, όπως ανακοίνωσε σε 
τηλεοπτική του συνέντευξη ο 
υπουργός Υγείας Βασίλης Κι-
κίλιας. 
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Κι-
κίλιας τόνισε: 
«Η πρόεδρος της Κομισιόν 
Ούρσουλα φον Λάιεν τουίταρε 
τη συμφωνία με την Astra-
Zeneca για 400 εκατ. δόσεις 
του εμβολίου που έχει φτάσει 
ήδη στη φάση 3 και αναμένεται 
μέσα στο Νοέμβριο να ολο-
κληρωθεί και η φάση 4 και να 
πάρει αδειοδότηση. Τέλος Δε-
κεμβρίου, Ιανουαρίου, Φε-
βρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου 
και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, 
η Ελλάδα θα πάρει σε επτά 
τμηματικές παραδόσεις αυτό 
που της αναλογεί, από το συμ-
φωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινή-
σουμε με 700.000 δόσεις το 
Δεκέμβριο που θα είναι μόνη 
ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 
εκατ. δόσεις συνολικά».

Εμβόλιο -Ελλάδα
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Κορωνοϊός - ΠΟΥ
Η Κομισιόν ενέκρινε την Τρίτη 

τη χρηματοδότηση με 2,5 εκ. 

ευρώ από το Μέσο Στήριξης 

Έκτακτης Ανάγκης, την κατάρ-

τιση μιας πολυεπιστημονικής 

ομάδας επαγγελματιών υγείας 

για Μονάδες Εντατικής Θερα-

πείας (MEΘ - ICU) σε περιό-

δους ανάγκης λόγω της παν-

δημίας COVID-19 . 

Η συγκεκριμένη σύμβαση που 

υπέγραψε η Κομισιόν θα πα-

ρέχει ιατρικές δεξιότητες εντα-

τικής θεραπείας σε επαγγελμα-

τίες υγείας που δεν εργάζονται 

τακτικά σε ΜΕΘ και θα συμβά-

λει στην αύξηση της ικανότητας 

του προσωπικού που θα μπο-

ρούσε να αναπτυχθεί σε μια 

στιγμή που υπάρχει ανάγκη για 

ταχεία, προσωρινή και σημα-

ντική αύξηση της χωρητικότη-

τας της ΜΕΘ. 

Η Κομισιόν σημειώνει ότι ο 

COVID-19 επηρέασε σημα-

ντικά τον αριθμό των διαθέσι-

μων νοσοκομειακών κρεβατιών 

κατά τους πρώτους μήνες της 

πανδημίας - οδηγώντας σε αύ-

ξηση της ζήτησης των κρεβα-

τιών ICU κατά 30 έως 40%, με 

αποτέλεσμα την υπέρβαση των 

διαθέσιμων πόρων. Αυτό το 

πρόγραμμα, που εφαρμόζεται 

ομοιόμορφα σε ολόκληρη την 

ΕΕ, θα καλύπτει τουλάχιστον 

1.000 νοσοκομεία και 10.000 

γιατρούς και νοσηλευτές, και 

θα αναπτυχθεί μεταξύ Αυγού-

στου και Δεκεμβρίου 2020. 

Υγεία

Οι χώρες που βάζουν τα δικά 

τους συμφέροντα πάνω από 

αυτά των άλλων στην προσπά-

θειά τους να προμηθευτούν ένα 

πιθανό εμβόλιο κατά του κορω-

νοϊού επιδεινώνουν την πανδη-

μία, προειδοποίησε χθες ο επι-

κεφαλής του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέ-

ντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς. 

«(Το να ενεργούμε) στρατηγικά 

και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 

στην πραγματικότητα προς το 

εθνικό συμφέρον κάθε χώρας. 

Κανείς δεν είναι ασφαλής μέχρι 

να είναι όλοι», τόνισε ο Τέντρος 

ζητώντας να σταματήσει ο «εμ-

βολιαστικός εθνικισμός». 

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ πρό-

σθεσε ότι έχει στείλει επιστολή 

σε όλες τις χώρες μέλη του ορ-

γανισμού με την οποία τους ζη-

τεί να συμμετάσχουν στον μη-

χανισμό COVAX ο οποίος έχει 

στόχο να διασφαλίσει παγκο-

σμίως την άμεση, δίκαιη και ίση 

πρόσβαση σε εμβόλιο κατά της 

Covid-19. 

Από την πλευρά του ο ανώτε-

ρος σύμβουλος του ΠΟΥ, 

Μπρους Έιλγουορντ, συνέ-

στησε χθες σε όλες τις χώρες 

να εφαρμόσουν φέτος ένα ευρύ 

πρόγραμμα εμβολιασμού κατά 

της γρίπης προκειμένου να πε-

ριοριστεί ο κίνδυνος επιπλοκών 

από ενδεχόμενη μόλυνση από 

κορωνοϊό. 

Εξάλλου η επιδημιολόγος του 

ΠΟY, Μαρία βαν Κέρκοβ, σχο-

λίασε ότι οι μέχρι τώρα έρευνες 

έχουν δείξει ότι λιγότερο από το 

10% του παγκόσμιου πληθυ-

σμού φαίνεται να έχει αναπτύξει 

αντισώματα κατά του κορω-

νοϊού, εξηγώντας ότι οι ειδικοί 

ακόμη μαθαίνουν πόσο ισχυρή 

είναι η αντίδραση του ανοσο-

ποιητικού συστήματος των αν-

θρώπων στον SARS-CoV-2 και 

πόσο καιρό διαρκεί. 

Επιπλέον η Μαρία βαν Κέρκοβ 

σχολίασε ότι, αν ο κορωνοϊός 

κυκλοφορεί στην κοινότητα, εί-

ναι πιθανό να εισέλθει και στα 

σχολεία. Παράλληλα κάλεσε 

τους ανθρώπους να αποφεύ-

γουν τον συνωστισμό, εφόσον 

αυτό είναι δυνατό, αν και πρό-

σθεσε ότι δεν θα πρέπει να κα-

τηγορούμε αυτούς που «θέλουν 

να ζήσουν κανονικές ζωές». 

Ωστόσο η επιδημιολόγος του 

ΠΟΥ υπογράμμισε ότι οι νέοι 

δεν είναι ανίκητοι από την 

Covid-19: 

«Βλέπουμε νέους ανθρώπους 

να καταλήγουν στις μονάδες 

εντατικής θεραπείας. Νέοι άν-

θρωποι πεθαίνουν από αυτόν 

τον ιό». 

Σε ό,τι αφορά την ανοσία αγέ-

λης ο Μάικλ Ράιαν, εκτελεστικός 

διευθυντής του προγράμματος 

Εκτάκτων Υγειονομικών Κατα-

στάσεων του ΠΟΥ, σχολίασε ότι 

«δεν είναι η λύση που θα πρέ-

πει να αναζητούμε για να σω-

θούμε» από την Covid-19, τονί-

ζοντας ότι «δεν υπάρχει 

αμφιβολία πως είμαστε πολύ 

μακριά από το να επιτύχουμε 

ανοσία αγέλης». 

Περισσότεροι από 21,9 εκατομ-

μύρια άνθρωποι σε όλο τον κό-

σμο έχουν μολυνθεί από τον κο-

ρωνοϊό και 772.647 έχουν 

πεθάνει, σύμφωνα με απολογι-

σμό του Reuters.

Λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αναπτύξει αντισώματα

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επι-
βεβαίωσε την Τρίτη ότι θα χρη-
σιμοποιήσει τον Λευκό Οίκο ως 
σκηνικό της ομιλίας με την 
οποία θα αποδεχθεί το χρίσμα 
του GOP στο εθνικό συνέδριό 
του την επόμενη εβδομάδα, 
όταν θα επισημοποιηθεί πως θα 
είναι ξανά υποψήφιος στις εκλο-
γές της 3ης Νοεμβρίου. 
Ο Τραμπ πρόκειται να αποδε-
χθεί τυπικά το χρίσμα και να 
απευθύνει ομιλία στους συνέ-
δρους στο τέλος του τετραήμε-
ρου εθνικού συνεδρίου των Ρε-
πουμπλικάνων που, όπως και 
αυτό των Δημοκρατικών, θα γί-
νει κυρίως ψηφιακά εξαιτίας της 
πανδημίας του κορωνοϊού. 
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του 
στην Αριζόνα, ο Τραμπ είπε 
πως θα κάνει την ομιλία σε έναν 
από τους εξωτερικούς χώρους 
του Λευκού Οίκου με γρασίδι, το 
South Lawn, σήμερα Πέμπτη. 
Δεσμεύθηκε ότι θα κάνει την 
ομιλία διά ζώσης, χλευάζοντας 
τη Μισέλ Ομπάμα, την πρώην 

πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η ομιλία 
της οποίας στο συνέδριο των 
Δημοκρατικών φέρεται να είχε 
μαγνητοσκοπηθεί πολύ προτού 
να την ακούσουν οι συμμετέχο-
ντες. 
Η απόφαση του Τραμπ να χρη-
σιμοποιήσει τον Λευκό Οίκο ως 
σκηνικό της ομιλίας του στο συ-
νέδριο δεν έχει προηγούμενο 
στην τηλεοπτική εποχή και χα-
ρακτηρίζεται από αρκετούς αντί-
θετη προς τους άγραφους κα-
νόνες της αμερικανικής 
πολιτικής παράδοσης. 
Ωστόσο, σύμβουλοι του Λευκού 
Οίκου εγκρίνουν την ιδέα, τονί-
ζοντας πως οι νόμοι που γενικά 
απαγορεύουν στα στελέχη της 
εκτελεστικής εξουσίας να κά-
νουν πολιτικές παρεμβάσεις 
όταν ασκούν τα επίσημα καθή-
κοντά τους δεν έχουν εφαρμογή 
όταν πρόκειται για τον πρόεδρο. 
Ο δισεκατομμυριούχος χρησι-
μοποιεί συχνά τα μεταφορικά 
μέσα που έχει στη διάθεσή του 
ως εκ του αξιώματός του για να 
πηγαίνει να εμφανιστεί σε προ-
εκλογικές εκδηλώσεις. Αρκετές 
εκδηλώσεις ακυρώθηκαν εξαι-
τίας της πανδημίας. Άλλη μία, 
νωρίτερα το καλοκαίρι, τον εξέ-
θεσε. 
Ο Τραμπ φέρεται κατά δημο-
σκοπήσεις να βρίσκεται πολύ 
πίσω από τον Τζο Μπάιντεν, 
τον υποψήφιο των Δημοκρατι-
κών για την προεδρία, που 
έλαβε την Τρίτη και τυπικά το 
χρίσμα του κόμματός του ώστε 
να είναι υποψήφιος.

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ
Ο Τραμπ θα αποδεχθεί και τυπικά το χρίσμα για 
την επανεκλογή του
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Νους καθολικός  Τα ίδια Παντελάκη μου,  
τα ίδια Παντελή μου

Ο
 αξε-
πέ-
ρα-

στος 
Γερμανοε-
βραίος δια-
λεκτικός 
υλιστής φι-
λόσοφος 
Καρλ 

Μαρξ που ήξερε και αρ-
χαία ελληνικά μελέτησε σε 
βάθος   τις θεωρίες των 
φιλοσόφων της αρχαίας 
Ελλάδας.  

Στο μεγαλειώδες έργο του  

"Το Κεφάλαιο" υπάρχουν 

αναφορές στον μεγάλο φι-

λόσοφο και στοχαστή της 

αρχαίας Ελλάδας  Αριστο-

τέλη.  
Στη διδακτορική διατριβή 
του υπό τον τίτλο "Η δια-
φορά ανάμεσα στη δημο-
κρίτεια και την επικούρεια 
φιλοσοφία της φύσης", ο 
Μαρξ  συγκρίνει τις θεωρίες 
του Δημόκριτου και του 
Επίκουρου, δύο  κορυ-
φαίων υλιστών φιλοσόφων 
της αρχαίας Ελλάδας. Ει-
ρήσθω εν παρόδω, 

η διατριβή του κατατέθηκε 

στο Πανεπιστήμιο της Ιένας 

στις 6 Απριλίου 1841 και 

στις 15 του ίδιου μήνα,23 

χρονών τότε,έλαβε το διδα-

κτορικό του δίπλωμα.  

Αυτό ως εισαγωγή. Το 

θέμα, ο κορυφαίος υλιστής 

φιλόσοφος Δημόκριτος, το 

πρώτο εγκυκλοπαιδικό 

μυαλό ανάμεσα στους Έλ-

ληνες φιλόσοφους και ο  

επιφανέστερος εκπρόσω-

πος του υλισμού στην αρ-

χαιότητα.  

Ο Δημόκριτος καταγόταν 

από αριστοκρατική οικογέ-

νεια με δημοκρατικές όμως 

πεποιθήσεις.  

Γεννήθηκε στα Άβδηρα της 

Θράκης το 460 π.Χ. και εκεί 

πέθανε το 370 π.Χ. 

Έζησε σε συνθήκες που το 

κοινωνικό οικονομικό σύ-

στημα ήταν δουλοκτητικό 

με κύριες τάξεις τους δου-

λοκτήτες από τη μια και 

τους δούλους από την 

άλλη.  

Έζησε 90 χρόνια! 

Υπόψη ότι τότε το προσδό-

κιμο ζωής δεν ξεπερνούσε 

τα 40 χρόνια γιατί βασικά 

υπήρχε ψηλή βρεφική και 

παιδική θνησιμότητα καθώς 

και απώλειες νέων από 

τους πολέμους. 

Όμως,βάσει ερευνών φαί-

νεται ότι οι περισσότεροι 

Έλληνες φιλόσοφοι ζούσαν 

λιτά και ήταν χορτοφάγοι. 

Βέβαια άλλο λιτός βίος και 

άλλο λιτότητα και η χορτο-

φαγική τους δίαιτα θα ήταν 

μάλλον μια ισορροπημένη 

διατροφή που περιλάμβανε 

και ψάρι.  

Ο Δημόκριτος ίδρυσε τη 

δική του σχολή και έγραψε 

μελέτες που καλύπτουν 

σχεδόν όλους τους τομείς 

και όχι μόνο τη φιλοσοφία 

της φύσης. 

Στο βιβλίο τους "Ιστορία της 

ελληνικής φιλοσοφίας " οι 

Τσέλερ και Νέστλε υποστη-

ρίζουν ότι ο Δημόκριτος 

ήταν νους καθολικός, που 

στη φιλοσοφία του έκλεισε 

όλες τις γνώσεις της επο-

χής του και από την άποψη 

αυτή μπορεί να συγκριθεί 

μόνο με τον Αριστοτέλη.  

Μαθητής του υλιστή φιλό-

σοφου Λευκίππου (5ος αι-

ώνας π.Χ.) ο Δημόκριτος εί-

ναι ένας από τους ιδρυτές 

της ατομικής θεωρίας.  

Βέβαια πολλά πήρε από το 

δάσκαλό του για ν'αναπτύ-

ξει τη θεωρία του.  

Οι τολμηρές και και επανα-

στατικές ιδέες του Δημόκρι-

του, σχετικά με την προ-

έλευση της φύσης, 

προηγήθηκαν κατά πολ-

λούς αιώνες της επιστήμης.  

Η ατομική θεωρία του Δη-

μόκριτου περιοριζόταν εν 

τούτοις από το πλαίσιο των 

γνώσεων της εποχής του, 

γνώσεων που βρίσκονταν 

στο προεπιστημονικό στά-

διο.  

Σύμφωνα με τον Δημόκριτο 

υπάρχουν δύο πρώτα στοι-

χεία: τα άτομα και το κενό. 

Τα άτομα, δηλαδή τα  

αδιαίρετα και αμετάβλητα 

αιώνια και αενάως κινού-

μενα σωμάτια ύλης διαφέ-

ρουν μόνο κατά τη μορφή 

τους, το πάχος τους, τη 

θέση τους και τη σειρά 

τους. 

Οι άλλες ιδιότητες, όπως εί-

ναι ο ήχος, το χρώμα, η 

γεύση, κλπ. 

δεν είναι ιδιότητες των ατό-

μων, έχουν ένα χαρακτήρα 

συμβατικό και δεν βρίσκο-

νται "μέσα στη φύση των 

ίδιων των πραγμάτων". 

Μέσα σ'αυτά τα λόγια του 

Δημόκριτου, βρίσκουμε τη 

λανθασμένη θεωρία των  

πρωτευουσών και  

δευτερευουσών ιδιοτήτων 

των πραγμάτων.  

Κατά τον Δημόκριτο τα σώ-

ματα είναι συνδυασμοί ατό-

μων. Ο διαχωρισμός των 

ατόμων καταλήγει στην κα-

ταστροφή των σωμάτων.  

Ωστόσο, προχωρεί πιο 

πέρα και υποστηρίζει ότι η 

ψυχή αποτελείται από 

άτομα θερμά ελαφρότερα 

των άλλων ατόμων και 

σφαιρικά.  

Ο Δημόκριτος  έγραψε  με-

λέτες για πλανήτες, άστρα,   

γαλαξίες, αστρονομία κ.ά.   

Πώς δημιουργούνται οι  κό-

σμοι στο σύμπαν; 

Σύμφωνα με τη θεωρία του 

Δημόκριτου τα αναρίθμητα 

άτομα κινούνται αιωνίως 

μέσα στο απέραντο κενό.  

Μετατοπιζόμενα προς διά-

φορες κατευθύνσεις,  

αλληλοσυγκρούονται και 

σχηματίζουν στροβίλους οι 

οποίοι κυοφορούν τους κό-

σμους. Αυτοί οι κόσμοι, 

που "γεννιούνται και πεθαί-

νουν" δεν είναι έργο του 

θεού, αλλά εμφανίζονται και 

εξαφανίζονται με μια φυ-

σική αναγκαιότητα. 

Ωστόσο, οπαδός ενός ντε-

τερμινισμού που πλησιάζει 

στη μοιρολατρία, στο φατα-

λισμό, ο Δημόκριτος αρνιέ-

ται το τυχαίο και το αποδίδει 

στη φαντασία των ανθρώ-

πων, που είναι ανίκανοι να 

εξηγήσουν τις σχέσεις της 

αιτιότητας ανάμεσα στα 

φαινόμενα. 

Η θεωρία του, η σχετική με 

τη γνώση, έχει σαν προ-

ϋπόθεση ότι τα πράγματα 

"εκχύνουν" μια ύλη εξαιρε-

τικά λεπτή, την εικόνα  "εί-

δωλο", που επενεργεί 

πάνω στα όργανα των αι-

σθήσεων.  

Μολονότι όλα τα στοιχεία 

της γνώσης τα προμη-

θεύουν οι αισθήσεις, οι τε-

λευταίες αυτές δίνουν μόνο 

μια "συγκεχυμένη" γνώση, 

που πάνω απ' αυτή υψώ-

νεται η αληθινή γνώση, η 

"καθαρή" που στηρίζεται 

στη λογική και αποκαλύπτει 

τα άτομα και το κενό.  

Ο Δημόκριτος γόνος αρι-

στοκρατικής οικογένειας, με 

δημοκρατικές, όμως, αντι-

λήψεις, υπήρξε ιδεολόγος 

της αρχαίας δημοκρατίας 

και αντίπαλος της δουλο-

κτητικής αριστοκρατίας. 

Ο Έλληνας φιλόσοφος  

Επίκουρος (341 - 271 π.Χ.) 

και ο Ρωμαίος φιλόσοφος 

Λουκρήτιος (99 - 55 π.Χ.) 

συνέχισαν τις θεωρίες και 

τον υλισμό του Δημόκριτου.  

Η φιλοσοφία του Δημόκρι-

του άσκησε και ασκεί τερά-

στια επίδραση.  

Πολεμήθηκε από τον Πλά-

τωνα και τους πλατωνικούς 

λόγω του αντιμεταφυσικού 

της χαρακτήρα.  

Ο Διογένης ο Λαέρτιος πα-

ραθέτει μια μαρτυρία του 

μουσικολόγου Αριστόξενου, 

σύμφωνα με την οποία ο 

Πλάτωνας θέλησε να κάψει 

τα συγγράμματα του Δημό-

κριτου, όσα μπόρεσε να 

συλλέξει, αλλά τον εμπόδι-

σαν οι πυθαγόρειοι Αμύ-

κλας και Κλενίας με το επι-

χείρημα ότι ήταν ανώφελο, 

γιατί τα συγγράμματα αυτά 

είχαν κυκλοφορήσει ευρύ-

τατα.

του 
Βασίλη Κωστή 

Π
όσο επιπόλαιος 
πράγματι είναι ο 
περισσότερος  

κόσμος  στα αλήθεια, 
ώστε να εμπιστεύονται 
μία άκρως αδέξια κυ-
βέρνηση, όπως είναι 
αυτή του Τζόνσον και 
να τον εμπιστεύονται 
στο να προτρέπει ότι 

είναι ασφαλές να ταξιδεύει ο πολίτης σε 
άλλες χώρες. 
Λιγότερο από ένα μήνα μετά από την 
απόφαση του να ανοίξουν τα σύνορα, 
τώρα επέβαλε καραντίνα για όσους επι-
στρέφουν από την Γαλλία, (φυσικά την 
στιγμή που γράφεται η στήλη αυτή δεν 
είναι γνωστό ποιοι άλλοι τουρίστες από 
άλλες χώρες θα αντιμετωπίσουν την ίδια 
τύχη όπως αυτούς που έρχονται από 
την Γαλλία). 
 
Οσοι δεν ακούν στην λογική, αλλά 
στον Johnson αυτά παθαίνουν  
Χιλιάδες Άγγλοι τουρίστες  θα κάνουν 2 
εβδομάδες καραντίνα  διότι έκαναν λά-
θος να πιστεύουν ένα ασταθή Πρωθυ-
πουργό.   
Μα έτσι γίνετε πάντοτε, τα λάθη της Κυ-
βέρνησης, πολύ συχνά εάν όχι πάντοτε 
τα πληρώνει ο κοσμάκης.  
Βρήκε ο κόσμος φθηνά πάμφθηνα 
ναύλα για τις διακοπές  τους, και σαν 
ψάρια πήραν το δόλωμα αφού τους τύ-
φλωσε η τιμή, και όχι η πραγματικότητα 
σκεφτόμενοι τις επιπτώσεις και ότι αυτό 
θα ήταν ένα πιθανό το αποτέλεσμα. 
Ήταν μία προσπάθεια της Κυβέρνησης 
να φέρει πίσω κάποια ομαλότητα αλλά 
βιάστηκε πολύ, πάρα πολύ και ιδού τα 
αποτελέσματα. 
 
Ας τα φυλάξουν τα ναύλα οι εταιρίες 
είτε φθηνά η όχι. 
Ας τα φυλάξουν τα ναύλα οι εταιρίες είτε 
φθηνά η όχι. 
Όχι μόνο φθηνά, μα να μου τα έδιναν 
δωρεάν, (όπως το είπα και γραπτώς μά-
λιστα πριν τρεις μήνες ότι τουλάχιστον 
για φέτος οι διακοπές στο εξωτερικό 
αναβλήθηκαν) προσωπικά δεν θα πή-
γαινα και ούτε πρόκειται,  εάν δεν είμαι 
100%  βέβαιος ότι είναι ασφαλές να τα-
ξιδέψω και όχι στο τι συστήνει μία “επι-
πόλαια” Κυβέρνηση η οποία έφερε τόση 
κρίση σε όλους τους τομείς διότι δεν κα-
τείχε ούτε το όραμα, μα ούτε και ιδέα 
πως θα χειρισθεί το όλο θέμα ευθείς 
εξαρχής. Από τον Φεβρουάριο 2020 συ-
νεχίζει να κάνει ασταμάτητα και ασυγ-
χώρητα λάθη, είναι γεγονός ότι αποτε-
λείτε από μία συνταγή για καταστροφή 
και τα αποτελέσματα μιλούν σήμερα από 
μόνα τους. 
 
Η ανεργία και ο πληθωρισμός συνε-
χίζουν να αυξάνονται  
Μέχρι το τέλος Αυγούστου, πιστεύεται 
ότι λόγω της κρίσης του COVID -19 θα 
έχουν χάσει τις εργασίες τους περίπου 
ένα εκατομμύριο εργάτες, αφού μεγάλες  
και πασίγνωστες  εταιρίες  κλείνουν η 
μία μετά την άλλη. Δεν περνάει μέρα 
που να μην πάρουν οι εργάτες επιστο-
λές ότι έχουν χάσει τις δουλειές τους. 
Αεροπορικές εταιρίες έχουν μειώσει τις 
πτήσεις και άλλες έχουν εντελώς στα-
ματήσει τις πτήσεις τους σε πολλές χώ-
ρες.   
Δυστυχώς ο COVID-19   θα μείνει μαζί 
μας για αρκετό ακόμη καιρό, αφού δεν 
κάνουμε προσπάθειες και στην ώρα που 
πρέπει να γίνουν τα ορθά  βήματα, και 
φυσικά να θέτουμε τουλάχιστον την λο-
γική ως καθοδηγητή. 
 
Τα πειράματα γύρω από τα εμβόλια 
συνεχίζονται  
Τα εμβόλια  δεν φάνηκαν ακόμη  και ας 
μιλούν για εκατομμύρια εμβόλια  που θα 
είναι διαθέσιμα, πότε δεν μας λένε την 
αλήθεια, ακόμη δεν είναι σίγουρο ότι θα 

φέρουν αποτελέσματα ή αν θα μας χρη-
σιμοποιήσουν ως πειραματόζωα.  Εύ-
χομαι να είναι επιτυχής, διότι θα στοιχή-
σει ένα δισεκατομμύριο λίρες και αν δεν 
πετύχουν τα εμβόλια τότε είναι ένα  δι-
σεκατομμύριο στερλίνες στοίχημα που 
δυστυχώς θα το χάσει η Κυβέρνηση, και 
θα τα φορτώσει πάλι στον λαό, ο οποίος 
θα τα πληρώσει και πάλι πολύ ακριβά 
όχι μόνο με λεφτά αλλά δυστυχώς και 
με ανθρώπινες ζωές.    
 
Πόσο θα ήθελα να γράψω ποιο θετικά 
νέα έτσι για παρηγοριά 
Πόσο θα ήθελα να γράψω ποιο θετικά 
νέα έτσι για παρηγοριά 
Θέτουν ζωές σε κίνδυνο, και ας μα λένε 
ότι ο αριθμός θανάτων από τον κορω-
νοϊό είναι χαμηλότερος, έτσι για να φαί-
νεται  ότι δεν είναι η πρώτη    χώρα στη 
Ευρώπη σε θανάτους. Αυτή είναι συ-
μπεριφορά μίας Κυβέρνησης που πά-
σχει από σοβαρή έλλειψη ειλικρίνειας 
και υπευθυνότητας. Ο κόσμος έχασε τις 
ζωές χάρη στα λάθη της σημερινής Κυ-
βέρνησης που αν είχε έστω ίχνος αν-
θρωπιάς θα έδινε την παραίτηση της 
όλη η Κυβέρνηση  Τζόνσον. Να μειώνει 
κάποιος το αριθμό θανάτων δεν πρό-
κειται να έλθουν πίσω στην ζωή, διότι 
υπάρχουν θλιμμένες και πενθούσες οι-
κογένειες είτε μειωθεί ο αριθμός είτε όχι.   
 
Ας θέσουμε  τέλος στο παιχνίδι τη 
Ρωσικής Ρουλέτας  
Θα τονίσω για ακόμη μία φορά. Ας ξε-
χάσουμε τον τρόπο ζωής που γνωρίζαμε 
μέχρι σήμερα.  Τα πράγματα αλλάξαν 
πολύ και δεν είναι σωστό να παίζουμε 
το παιχνίδι του θανάτου.  
Οι μάσκες τώρα είναι απαραίτητες  και 
πρέπει να τις φοράμε όλοι στα καταστή-
ματα, ακόμη και στους δρόμους, οι απο-
στάσεις δύο μέτρων να ισχύουν, τα ίδια 
μέτρα ασφάλειας που είχαμε για τους 
τελευταίους τέσσερις και πλέον μήνες, 
να ακολουθούνται έτσι ώστε να αποφύ-
γουμε και δεύτερο κύμα του ιού που θα 
ακολουθήσει το Lockdown, για ακόμη 
μία φορά και που ίσως να διαρκέσει πε-
ρισσότερο καιρό από το πρώτο. 
 
Είπεν ο γάδαρος του πετεινού τζιε-
φάλα  
Η Priti Patel κατηγόρησε την Γαλλία ότι 
εξαιτίας της συμπεριφοράς της,  φεύ-
γουν οι πρόσφυγες από εκεί. Άκουσον 
άκουσον, τι λέει μία Συντηρητική Υπουρ-
γός, για να κατηγορήσει άλλη χώρα για 
ρατσισμό και τα δικά της χάλια δεν τα 
βλέπει όπως όχι μονάχα τον χειρισμό 
γύρω από τον COVID-19, μα και το θέμα 
γύρω από τα αποτελέσματά εξετάσεων   
και που ακόμη δεν τα κατάφερε να λύσει 
το πρόβλημα, και που κυριολεκτικά αλ-
λάζει σχέδια από ώρα σε ώρα, αφήνο-
ντας τους φοιτητές χωρίς να γνωρίζουν 
τι να κάνουν. Τι στα αλήθεια παίζει η Κυ-
βέρνηση και έχει καταστρέψει το μέλλον 
των φοιτητών. Αυτά δυστυχώς έχουν να 
αντιμετωπίσουν τα δημαρχεία αφού γε-
νικά σε όλα τα θέματα η κυβέρνηση  
Τζόνσον τα έχει κάνει σαλάτα. Ακόμη 
γύρω από θέματα πολεοδομίας με τις 
νέες αλλαγές που σχεδιάζει βρίσκει 
όλους ενάντιους, ακόμη και από τους 
ίδιους τους Συντηρητικούς. Στη Κυβέρ-
νηση Τζόνσον υπάρχουν ή  μεθύστακες 
ή αρχάριοι, διότι έχουν στα αλήθεια 
γκρεμίσει την χώρα και όσο ποιο σύ-
ντομα έλθουν οι εκλογές τόσο το καλύ-
τερο για όλους μας. Η αλαζονεία που 
επικρατεί μεταξύ των Υπουργών και 
βουλευτών στο Συντηρητικό Κόμμα, και 
ο τρόπος που συμπεριφέρεται στις υπό-
λοιπες Ευρωπαίες χώρες  ίσως να φέρει 
την Αγγλία να αντιμετωπίσει απομόνωση 
από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες 
και δεν είναι καλά νέα τουλάχιστον για 
τους κατοίκους της Αγγλίας.

του  
Γιώργου Σάββα
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Ο άνθρωπος είναι ο  
πολιτισμός και πολιτισμός 
είναι ο άνθρωπος 

Π
ερ-
νού
με 

δύσκολους 
καιρούς 
και οι φυ-
σικές εξε-
λίξεις μας 
προβλη-
ματίζουν 
και ανα-

στατώνουν τον ψυχικό μας κό-
σμο. 
Στην καθημερινότητα μας συνα-
ντούμε ένα είδος ρουτίνας που 
οι συνθήκες της είναι πρωτό-
γνωρες. 
Στο νου μας κυριαρχούν τα κα-
θημερινά νέα των τηλεοπτικών 
προγραμμάτων και των άλλων 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Η βασική έγνοια μας είναι να 
προσέχουμε τους εαυτούς μας 
και τους γύρω μας, και να ακο-
λουθούμε τις οδηγίες των ειδι-
κών για να σωθούμε από τον 
κίνδυνο της πανδημίας που μα-
στίζει την ανθρωπότητα. 
Έχουμε όμως  χρόνο και για τα-
ξίδια που δεν κάναμε ποτέ στο 
παρελθόν. 
Ταξίδια μες το νου που μας κρα-
τούν για λίγο μακριά από την 
καθημερινή αγωνία για το τι θα 
φέρει η επόμενη μέρα. 
 Σε τούτα λοιπόν τα ταξίδια συ-
ναντούμε ανθρώπους που κατά 
κάποιο λόγο αν και βρίσκονται 
στις μνήμες του μυαλού μας, 
δεν τους συναντούμε τακτικά. 
Έχουνε κάπως ξεχαστεί. Είναι 
κάποιοι άνθρωποι που στην πο-
ρεία της ζωής μας έχουνε παίξει 
μεγάλο ρόλο,  
και διαμόρφωσαν την εξέλιξη 
μας και ίσως και να μας οδήγη-
σαν με τις δικές τους πράξεις 
να πάρουμε κάποιες αποφά-
σεις.  
Και εδώ είναι που παίρνει τη 
θέση της η φράση που ανέφερα 
πιο πάνω. Ο άνθρωπος είναι ο 
πολιτισμός και ο πολιτισμός εί-
ναι ο άνθρωπος.  
Γιατί αγαπητοί μου ο άνθρωπος 
φτιάχνεται από τα όσα ζει στο 
πέρασμα του από τη  ζωή και 
διαμορφώνεται ο χαρακτήρας 
του και διαπλάθεται ο νους του.  
Εμείς οι Έλληνες είμαστε τυχε-
ροί που βρεθήκαμε εκεί που 
γεννήθηκε η δημοκρατία. Εκεί 
που ο τόπος γέννησε φιλοσό-
φους και ποιητές, εκεί που γεν-
νήθηκαν τα γράμματα. Εκεί που 
ζυμωθήκαμε γεμίζοντας τα κύτ-
ταρα της μνήμης με τον Όμηρο, 
τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη, και 
τόσους και τόσους άλλους φι-
λοσόφους και ποιητές, που μα-
θαίνοντας τους και σπουδάζο-
ντας τους, αντλήσαμε τις 
γνώσεις που διαμόρφωσαν την 
περαιτέρω πορεία μας στη ζωή 
Ο άνθρωπος αγαπητοί μου εί-
ναι το παρελθόν του και οι ρίζες 
του. Από τούτα αντλεί όλες τις 
πληροφορίες για να ενεργήσει 
για το μέλλον. Για τούτο και επα-
ναλαμβάνω ότι ο άνθρωπος εί-
ναι ο πολιτισμός και ο πολιτι-
σμός είναι ο άνθρωπος.  
Οι ρίζες, η κουλτούρα, τα ήθη 
και έθιμα, η ιστορία, η μάθηση, 
οι αρχές μέσα στο οικογενειακό 
περιβάλλον, είναι τα συστατικά 
που δίνουν τροφή στον πολιτι-
σμό, και ο τυχερός ο άνθρωπος 
είναι αυτός που βρέθηκε σε ένα 
τόπο που έχει όλα τούτα τα συ-
στατικά και τα πέρασε στην πο-
ρεία της ζωής του. 
Διαβαίνοντας  λοιπόν κάλοι μου 
φίλοι τις δύσκολες τούτες μέρες 
των ημερών μας, βρίσουμε την 

ευκαιρία να κάνουμε τούτα τα 
ταξίδια μες το νου, και να ξανα-
φέρουμε μπροστά μας όλα 
τούτα που περάσαμε στο ταξίδι 
που βρέθηκε απλωμένο  μπρο-
στά μας, και να κάνουμε τη προ-
σωπική εκτίμηση για τις δικές 
μας πράξεις. Ανακαλύπτουμε 
λοιπόν ότι σε κάποιες περιπτώ-
σεις θα μπορούσαμε να κά-
νουμε καλύτερες ενέργειες, και 
θα μπορούσαμε να αποφύ-
γουμε κάποιες άλλες ενέργειες 
ίσως για το καλύτερο αποτέλε-
σμα και για εμάς και για τους 
άλλους γύρω μας.  
Ο προβληματισμός για όλους 
είναι ότι το παρελθόν είναι 
πλέον παρελθόν. Τίποτα και κα-
νένας δεν μπορεί μα το αλλάξει. 
Γιατί όμως αναφέρομαι σε όλα 
τούτα. Για να προσπαθήσει ο 
κάθε ένας από εμάς να προβλη-
ματιστεί και να βάλει στόχους 
στη ζωή του για το μέλλον. Το 
παρελθόν είναι αυτό που μας 
βοηθά να κτίσουμε το μέλλον. 
Ας πάρουμε λοιπόν το παρελ-
θόν και ας κτίσουμε το μέλλον 
το δικό μας και των γύρω μας.  
Ας αφιερώσουμε λίγο  χρόνο και 
ας επικοινωνήσουμε με τους δι-
κούς μας ανθρώπους. Στους 
δύσκολους καιρούς που ζούμε 
το μόνο που απομένει να κά-
νουμε είναι να προσφέρουμε 
την δίκη μας ανθρώπινη δύ-
ναμη για να δώσουμε κουράγιο 
στους δικούς μας ανθρώπους 
να ξεπεράσουν τις δυσκολίες 
που έχουνε μπροστά τους και 
να δουν καλύτερες μέρες.  
Ας μοιραστούμε τις προσπά-
θειες μας με τους φίλους μας, 
με τους συγγενείς μας, ακόμα 
και με άλλους συνανθρώπους 
μας που έρχονται σε επαφή 
μαζί μας για να λιγοστέψουμε 
την αγωνία και το στρες.  
Γιατί αγαπητοί μου δεν αντέχετε 
η αγωνία και το στρες που 
έφερε με τον ερχομό της  η νέα 
τούτη πανδημία.  
Μην παραμείνετε μόνο στα όσα  
προσφέρουν τα σημερινά μέσα 
κοινωνικής επικοινωνίας. Μην 
αφήνεται τα έξυπνα κινητά να 
μπαίνουν ανάμεσα μας.  
Βάλτε λίγο ρομαντισμό στην όλη 
αυτή προσπάθεια. Προσπαθή-
στε να έχετε άμεση επαφή με 
τους ανθρώπους όσο το δυνατό 
πιο πολύ γίνεται. Ένα τηλεφώ-
νημα είναι  ένα καλό βήμα προς 
τη σωστή αντιμετώπιση των δύ-
σκολων ημερών.  
Μια προσπάθεια συνάντησης 
είναι ακόμα πιο κοντά στην 
απαλλαγή ίσως ψυχολογικών 
προβλημάτων, και απαλλαγής 
από το στρες που πιθανόν να 
αντιμετωπίζει ένας φίλος ή ένας 
οποιοσδήποτε συνάνθρωπος 
μας. Η επαφή και η προσπάθεια 
να μοιραστούμε μαζί τους τα 
όσα δυστυχώς βασανίζουν το 
μυαλό τους, θα τους βοηθήσει 
να απαλύνουνε τον πόνο τους. 
Μόνο έτσι θα σπάσει η μοναξιά 
και μόνο έτσι θα δώσετε στους 
δικούς σας και τους φίλους σας 
την ευκαιρία να αποκτήσουν το 
απαιτούμενο κουράγιο για να 
διαβούν  τις δύσκολες μέρες 
που έχουμε μπροστά μας. 
Βάλτε λοιπόν μπροστά τον άν-
θρωπο και κάντε μια προσπά-
θεια να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα 
καλύτερο κόσμο και ένα καλύ-
τερο αύριο.  
Δεν θα σας κουράσω άλλο.  
Με την ευχή ότι θα έρθουν κα-
λύτερες μέρες, σας αφήνω μέ-
χρι την επόμενη φορά που θα 
τα πούμε και πάλι.

του 
Βασίλη Παναγή 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Όνειρα… 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 

Α
ύγουστος. 
Ο μήνας 
του καλο-

καιριού! Στην 
παραλία του κόλπου των Κο-
ραλλίων σήμερα. Η πολυαγα-
πημένη μου παραλία. Θα μου 
πείτε «Tι παραλίες έχει η Πά-
φος;» Κι όμως αυτή είναι ξεχω-
ριστή. Δεν μοιάζει να είναι η 
πρώτη, για να πούμε και του 
στραβού το δίκιο, η πιο γνωστή 
παραλία της Κύπρου, αλλά εγώ 
προσωπικά θα την ονόμαζα μο-
ναδική, ύστερα φυσικά από αυ-
τήν του Πρωταρά! Εκεί φυσικά 
δεν πρόκειται να ξαναπατήσω 
το πόδι μου, αφού συχνάζουν 
πολλές επώνυμες κυρίες της 
Παροικίας και ορισμένες δε 
θέλω να τις βλέπω. 
Λοιπόν, αυτή η ξεχωριστή, πα-
νέμορφη παραλία του κόλπου 
των Κοραλλίων έχει κάτι το φα-
νταστικό! Ηρεμία, αληθινή 
ομορφιά και γοητεία. Σε αδειάζει 
από συναισθήματα και σε κάνει 
μικρό παιδί. Όλα τα συναισθή-
ματα αληθινά και μοναδικά. Σε 
κάνει να ονειροπολείς και να 
ζεις την κάθε στιγμή. 
Στην παραλία των Κοραλλίων…
Πω! πω! Φανταστείτε κοράλλια 
που θα είχε τον παλιό καιρό… 
Τόσα πολλά, που της έδωσαν 
και το όνομά της.  
Εδώ και καιρό στις διακοπές 
μου, βάλθηκα όπως πάντα, να 
διαβάσω ξαπλωτή στην ξαπλώ-
στρα και κάτω από μια πανέ-
μορφη ομπρέλα με το ροζ 
χρώμα το αγαπημένο μου, ένα 
βιβλίο. Τι πιο τέλειος συνδυα-
σμός!  Ποιανού  συγγραφέα θα 
μου πείτε! Της αγαπημένης μου 
συγγραφέας. Και ποια είναι 
αυτή; Για όλες εμάς τις κυρίες, 
που μας αρέσει το διάβασμα και 
η ξεγνοιασιά της ομπρέλας, της 
ξαπλώστρας και η χαλάρωση 
θα ονόμαζα αγαπημένη μου 
συγγραφέα με την  πιο καλή πα-
ρεϊτσα, την  Λένα Μαντά. Το βι-
βλίο που κρατώ στα χέρια μου 
είναι ένα από τα μυθιστορήματά 
της. Το είχα πάρει εδώ και τρία 
χρόνια αλλά δεν κατάφερα ποτέ 
να το τελειώσω. Και η πλάκα 
ποια είναι; Το άρχισα, διάβασα 
δεν ξέρω κι εγώ πόσες σελίδες 
αλλά τίποτα δεν μου έμεινε στο 
κεφάλι. Άλλο θέμα κι αυτό, ας 
μην το αναλύσω τώρα γιατί το 
μυαλό μου δεν μπορούσε να 
συγκρατήσει μια ολόκληρη ιστο-
ρία σε μυθιστόρημα. Η πλοκή 
περίπλοκη και οι λεπτομέρειες 
πολλές. Ας μείνω μόνο στο γε-
γονός ότι οι αλήθειες που πέ-
ρασα ήταν τόσες πολλές και 
τραγικές που οι φανταστικές 
ιστορίες δεν είχαν χώρο να κα-
ταχωρηθούν επίσημα στη 
μνήμη μου. Τώρα όμως μπορώ, 
γιατί άδειασα το μυαλό μου από 
τη σαβούρα και έχω χώρο για 
τα πιο όμορφα της ζωής και ιδι-
αίτερα τις λεπτομέρειες ενός μυ-
θιστορήματος. Έχω χώρο για 
τις πραγματικές χαρές και τις 
αλήθειες… Γιατί ξέρετε κάτι; Να 
ζεις όλη σχεδόν τη ζωή σου 

μέσα στο ψέμα, την  απιστία και 
την προδοσία νομίζω είναι κάτι 
που δεν χωράει στο μυαλό κα-
νενός. Το έζησα κι αυτό…!!!  
Να πω και το πιο παράξενο! 
Πάντα θυμόμουνα τις πρώτες 
γραμμές αυτού του μυθιστορή-
ματος απ΄έξω κι ανακατωτά: 
«Λύγισε για να μην σπάσεις. 
Κάποια ρήση του Ταοϊσμού νο-
μίζω, κι όμως στιγμές που νοι-
ώθω ότι για μένα γράφτηκε. 
Αλλά πώς να μην σπάσω;» 
Άρχισα να διαβάζω την πρώτη 
σελίδα όταν αντιλήφτηκα το πε-
ριβάλλον γύρω μου. Λιγοστοί οι 
τουρίστες. Πολλοί οι ντόπιοι… 
Ο τουρισμός ακόμη δεν έχει εμ-
φανιστεί. Θυμάμαι δυσκολευό-
σουν  παλιά να βρει χώρο να 
βολευτείς. Τώρα ο χώρος 
όμορφα φτιαγμένος, οι αποστά-
σεις σίγουρα κρατάνε τα δύο μέ-
τρα ασφαλείας.  Κι ένα αεράκι 
όμορφο αρχίζει να φυσάει και κοι-
τώντας τη θερμοκρασία βλέπω 
29 βαθμοί Κελσίου. Όμορφα, 
λέω, και σκέφτηκα τη Λευκωσία 
που σήμερα θα ήταν καμίνι. Κά-
νοντας τα μάτια μια βόλτα δεξιά 
βλέπω εκεί που παλιά ήταν το 
κέντρο του Αράπη. Ξενοδοχείο 
έγινε! Ήρθαν και οι αλλαγές κι 
ούτε τις πήρα είδηση… 
Αφήνω το βιβλίο παράμερα και 
τρέχω να μπω στη θάλασσα 
που ήτανε πραγματικά τόσο 
ήσυχη και απολαυστική. Μόνο 
να την πιεις στο ποτήρι θα έλεγε 
κανείς για να περιγράψει την ει-
κόνα. Τα νερά ζεστά, χωρίς καν 
να προκαλούν θόρυβο που τέ-
λειωναν την πορεία τους στην 
αμμουδιά. Μαγικά θα έλεγα. Η 
απόλυτη ησυχία. Λες και δεν 
ήθελε να θορυβεί για να αλλάξει 
την ατμόσφαιρα της απόλυτης 
ηρεμίας. Το κέντρο που βρισκό-
ταν λίγο πιο ψηλά στην περιοχή 
αυτή, λες και κατάλαβε τι συνέ-
βαινε, έκλεισε τη μουσική και ο 
ήλιος ξαφνικά αποφάσισε κι αυ-
τός να χαμηλώσει τις αχτίνες 
του και να αφήσει την κάψα του 
για την επόμενη μέρα. Η από-
λυτη σιγή. Μια μαγική στιγμή 
έδωσε η φύση και οι άνθρωποι, 
για να χαρεί ο κάθε επισκέπτης 
του μέρους αυτού την απόλυτη 
σιγή. Λες και σταμάτησε ο χρό-
νος. Λες και σταμάτησαν οι δεί-
κτες των ρολογιών. 
Βγήκα από τη θάλασσα σκεφτό-
μενη να μην θορυβήσω. Περ-
πάτησα την αμμουδιά και κά-
θισα στην ξαπλώστρα μου και 
αγναντεύοντας τη θέα που είχα 
μπροστά μου χαμογέλασα 
άθελά μου. Μερικοί άνθρωποι 
φεύγουν από τη ζωή μας για να 
βρούμε τον εαυτό μας!  
Αυτό σκέφτηκα. Και ήθελα να 
γελάσω με τη διαπίστωση αυτή. 
Θα το έκανα ευχαρίστως αν δεν 
σκεφτόμουνα ξανά την απόλυτη 
ησυχία και ηρεμία του χώρου. 
Σε ιερό τέμπο ήμουνα, σε εκ-
κλησία ήμουνα δεν είχε σημα-
σία. Όλα συμβολικά μιλάμε… 
Το παιχνίδι των απραγματοποί-
ητων ονείρων θα παίξω σκέ-
φτηκα. Κι όλα καλά!  
Όνειρα!!! Όνειρα έχω πολλά! 
Και ποιος άνθρωπος δεν κάνει 
και δεν έχει όνειρα; Και ποιος 
άνθρωπος δεν ονειρεύεται; 

Όλοι δικαιούμαστε να κάνουμε 
όνειρα-ρεαλιστικά και μη. 
«Αν πάψεις να ονειρεύεσαι, ση-
μαίνει πως σταματάς και να 
ζεις», λέω συχνά και το πιστεύω 
απόλυτα αυτό.  
«Μόνο ένα πράγμα κάνει τα 
όνειρα αδύνατο να πραγματο-
ποιηθούν. Ο φόβος της αποτυ-
χίας!» 
-Paulo Coelho- 
Παλιά αυτό που θυμάμαι ότι ζη-
τούσα από την ζωή μου ήταν 
απλά, καθημερινά  πράγματα. 
Δεν έκανα μεγαλόπνοα σχέδια 
για καριέρες κτλ. Ήθελα να έχω  
μια οικογένεια , ένα σπιτάκι και 
μια δουλειά στην οποία να αι-
σθάνομαι όμορφα. Να δημι-
ουργώ και να είμαι ευτυχισμένη. 
Κάποια χρόνια από τότε κοίταξα 
τη ζωή μου και ένιωσα ευχαρι-
στημένη. Είχα παντρευτεί και 
φτιάξει την δική μου οικογένεια. 
Είχα το αγοράκι  μου, ένα σπίτι 
και στην δουλειά μου ένιωθα ευ-
χαριστημένη γιατί με τα παιδιά 
ξεχνούσα όλα μου τα προβλή-
ματα. Ο κόσμος γύρω μου ήταν 
ακόμα χαρούμενος και όλα έδει-
χναν ελπιδοφόρα. Νόμισα ότι 
αυτό θα ήταν και το happy  end 
της ιστορίας μου. Πέρασαν 
όμως τα χρόνια… Δεν μπορώ 
να πω ότι έχω χάσει όλα αυτά 
που είχα αλλά δεν νιώθω το ίδιο.  
Σήμερα με βασανίζει η έγνοια 
των άλλων. Οι δουλειές δεν εί-
ναι σταθερές. Τα πρόσωπα 
γύρω μου δεν είναι χαμογελα-
στά. Συνέχεια προβληματι-
σμένα και σκυθρωπά.  Και ότι 
έχουμε νιώθουμε να μας φεύγει. 
Και παλεύουμε να το κρατή-
σουμε. Ακόμα και όταν τα κατα-
φέρνουμε πρέπει να συνεχί-
σουμε να παλεύουμε. 
 Φαντάζομαι να γίνω η πιο καλή 
μαγείρισσα. Μπορώ να φτιάχνω 
ό,τι φαγητό μου κατέβει στο κε-
φάλι. Μαζί με τα υλικά όμως 
θέλω να μπορώ να προσθέτω 
και λίγη μουσική, αγάπη, συναί-
σθημα και πολύ γέλιο.  Και να 
παίζω μουσική και τραγούδια 
που εγώ λατρεύω και μέσα απ’ 
τη δική μου φωνή οι καλοφαγά-
δες της οικογένειες θα μπορούν 
να απολαύσουν τις νότες που 
κάνουν περίπατο στο πιάτο και 
η γεύση θα γίνει πιο ωραία και 
νόστιμη γιατί προσφέρει  μια 
παρέα σε στιγμές μοναξιάς, χα-
λάρωσης, χαράς και λύπης. 
Γιατί; η μαγειρική είναι η ζωή μου! 
Ένα άλλο; Φαντάζομαι πως εί-
μαι στιχουργός. Γράφω που 
γράφω στίχους, θα μου άρεσε 
αυτά που γράφω να «τυλι-
χτούν» με μουσική και να γί-
νουνε όμορφα τραγούδια. Μέσα 
απ’ τα δικά μου λόγια, ξέρω ή 
πιστεύω θα μπορούσε να ταυ-
τιστεί μαζί μου μια μερίδα κό-
σμου.  
Ακόμη ένα; Φαντάζομαι πως εί-
μαι συγγραφέας και μέσα από 
τις δικές μου ιστορίες (ηθικοδι-
δακτικές ιστορίες, φανταστικές 
ιστορίες) τους δικούς μου αλη-
θινούς ή φανταστικούς χαρα-
κτήρες, άνθρωποι που αγαπούν 
τις ιστορίες και τα βιβλία θα 
βρουν ένα κομμάτι απ’ τη δική 
τους τη Ζωή, τον δικό τους χα-
ρακτήρα… όπως βρίσκω εγώ η 

ίδια όταν διαβάζω κάποιο βι-
βλίο. Το γράψιμο πάντα μου 
άρεσε και δεν θα είναι θέμα. Εκ-
θέσεις ιδεών, φανταστικές ή 
πραγματικές δεν έχει σημασία 
θα ταξιδεύω τους αναγνώστες 
μου στο παρελθόν, στο μέλλον 
αλλά και θα πατάω και φρένο 
να μην ξεφεύγουν από το σή-
μερα μήπως και πάρει και ο 
νους τους αέρας και εξαφανι-
στούν στο άπειρο και μετά θα 
δυσκολευτούν να προσγει-
ωθούν στην πραγματικότητα 
του τώρα.  
Τέλος, ένα μεγάλο όνειρο κι 
ίσως το μεγαλύτερο της ζωής 
μου και μάλλον υπερέχει απ’ 
όλα τ’ άλλα, είναι κάποτε να 
αποχτήσω ένα άλλο δικό μου 
σπίτι. Δεν ονειρεύομαι παλάτι 
αλλά ένα σπίτι, έστω και μικρό, 
πάλι ευχαριστημένη θα ήμουνα. 
Όταν θα νιώθω πως δεν χωράω 
πουθενά, πως δεν ανήκω μαζί 
με τους «άλλους»… το δικό μου 
καινούριο σπίτι θα είναι το κατα-
φύγιό μου και η ασφάλεια μου.  
Αυτά είναι τα μεγαλύτερα όνειρα 
που έχω. Όπως βλέπετε τα δικά 
μου όνειρα δεν είναι απλά, δεν 
είναι εύκολα, αντιθέτως είναι -
ίσως- ακατόρθωτα. Εξάλλου 
πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο 
να μην πραγματοποιηθούν ποτέ 
και μπορεί απλά να μείνουν 
απωθημένα. Τα παραπάνω εί-
ναι τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ όνειρα 
που έχω και αυτά ακριβώς σας 
περιγράφω… τα απραγματο-
ποίητα… μέχρι στιγμής!!! Ζητάω 
μήπως πολλά; Πάντως, το σί-
γουρο είναι πως εκεί στην άκρη 
του μυαλού μου υπάρχει η ελ-
πίδα πως θα καταφέρω να 
κάνω τα όνειρά μου πραγματι-
κότητα ή έστω κάποια απ’ αυτά. 
Ούτως ή άλλως, πάντα λέω το 
εξής: «Ας ονειρευόμαστε! Του-
λάχιστον τα όνειρα δίνουν ελπί-
δες, έστω και ψεύτικες». Εξάλ-
λου, ποτέ δεν ξέρουμε τι μας 
επιφυλάσσει το μέλλον και η 
μοίρα. Σωστά; 
Ανικανοποίητη νομίζω είμαι! 
Εκεί που σας αράδιασα τα 
όνειρά μου πραγματικά νιώθω 
ότι ανήκω σε μια γένια που της 
ψαλίδισαν τα φτερά. Και όσο και 
αν προσπαθώ να πω στην επο-
μένη να ονειρεύεται δεν μπορώ 
πια να είμαι πειστική. Είμαι το 
αντιπαράδειγμα!  
Και όμως θα κάνω πάλι μια 
άλλη μια προσπάθεια να φαντα-
στώ τον εαυτό μου σε 10 χρό-
νια. Και ελπίζω το 2030 να σκε-
φτώ αυτό που έχω γράψει 
σήμερα και να νιώσω και πάλι 
ευτυχισμένη. 
Θα ήθελα λοιπόν σε 10 χρόνια 
να μπορώ να πω στο γιο μου  
ότι μπορεί να ονειρευτεί το μέλ-
λον και να με πιστέψει.  Ότι πα-
λέψαμε και τώρα εκείνος μπορεί 
να καρπωθεί αυτή την δουλειά.  
Ότι φτιάξαμε μια κοινωνία άξια 
σεβασμού. Και ότι πρέπει να 
την κάνει καλύτερη. 
Θα ήθελα να νιώθω ξανά χα-
ρούμενη στην εργασία μου και 
να αισθάνομαι παραγωγική. 
Γιατί δεν θα με πνιγούν τα προ-
βλήματα. Και θα μπορώ να δη-
μιουργώ. Να κοιτώ γύρω μου 
και να είναι όλα όπως τότε... Τον 
καιρό που ήμουνα τόσο αθώα 
και δεν γνώριζα τους ανθρώ-
πους στο βάθος και στο πλάτος 
τους. Τότε που νόμιζα πως οι 
άνθρωποι ήτανε καλοί, τίμιοι, 
ευγενικοί και χαρούμενοι.  
Ξέρω ότι αυτή την φορά δεν ζή-
τησα απλά καθημερινά πρά-
γματα. Και ότι δύσκολα σε 10 
χρόνια θα τα δω να επαληθεύο-
νται. Αλλά αν δεν μπορώ να 
ονειρευτώ για τον εαυτό μου 
οφείλω να ονειρευτώ για το 
παιδί μου και τα παιδιά όλου του 
κόσμου. 
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 Σαν Σήμερα

20 Αυγούστου 
1949- Γεννήθηκε ο Νικόλας 

Άσιμος, Έλληνας αντισυμ-

βατικός τραγουδοποιός. 

 

21 Αυγούστου 

1991- Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 

Ο σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ 

Γκορμπατσόφ δηλώνει ότι 

επανέκτησε τον πλήρη 

έλεγχο μετά από πραξικό-

πημα 60 ωρών, που εκδη-

λώθηκε από κομμουνιστές 

σκληροπυρηνικούς και το 

οποίο κατέρρευσε μετά την 

έντονη λαϊκή αντίδραση. 

 

22 Αυγούστου 
1864- Η υπογραφή της  

Συνθήκης της Γενεύης 

Δώδεκα κράτη υπογράφουν 

τη Συνθήκη της Γενεύης, με 

την οποία ιδρύεται ο  

Ερυθρός Σταυρός. 

 

23 Αυγούστου 
1910- Ελευθέριος  

Βενιζέλος. Σε πανηγυρική 

συγκέντρωση ανακοινώνε-

ται η ίδρυση του νέου κόμ-

ματος του Ελευθέριου Βενι-

ζέλου, με το όνομα «Κόμμα 

των Φιλελευθέρων». 

 

1939- Η ναζιστική Γερμανία 

και η Σοβιετική Ένωση υπο-

γράφουν σύμφωνο μη επί-

θεσης, γνωστό ως  

«Σύμφωνο Μολότοφ -  

Ρίμπεντροπ». Σε μία  

μυστική προσθήκη στο  

κείμενο της συμφωνίας, η 

Πολωνία διαμοιράζεται  

ανάμεσα στα δύο κράτη. 

 

24 Αυγούστου 

1952- Κυκλοφορεί το πρώτο 

φύλλο της εφημερίδας 

«Αυγή». 

 

26 Αυγούστου 

1959- Η British Motor Cor-

pration παρουσιάζει το αυτο-

κίνητο Mini Cooper, που σχε-

δίασε ο ελληνικής καταγωγής 

βρετανός Άλεκ Ισιγώνης. 

Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου Η Β΄ φάση της εισβολής στην 
Κύπρο τον Αύγουστο του 1974

Τ
α μεσάνυχτα της 13ης προς ξημε-
ρώματα της 14ης Αυγούστου πρα-
γματοποιήθηκε η Β΄φάση της τουρ-

κικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. 
Μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων 
στη Γενεύη των τριών εγγυητριών δυνά-
μεων και συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων εκπροσώπων, τουρκι-
κές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν 
ξανά στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. 

Παρά την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί 

στη Γενεύη μετά την πρώτη εισβολή στην 

Κύπρο των τουρκικών δυνάμεων στις 22 

Ιουλίου, τα ξημερώματα της 14ης Αυγού-

στου του 1974 άρχισε ξανά η προέλαση 

του τουρκικού στρατού στο νησί. 

 

Το χρονικό της δεύτερης εισβολής 

 

Μετά τις αποτυχημένες διαβουλεύσεις 

στη Γενεύη για την προσέγγιση ενός 

τουρκοκυπριακού σχεδίου, τα μεσάνυχτα 

της 13ης Αυγούστου ο Τούρκος Υπουρ-

γός Εξωτερικών, Τουράν Γκιουνές, ειδο-

ποίησε τους Τούρκους στρατηγούς να 

ετοιμαστούν για την εισβολή. 

Τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου άρ-

ματα μάχης και πεζοπόροι Τούρκοι στρα-

τιώτες επιτέθηκαν ξανά στην Κύπρο, ενώ 

ταυτόχρονα τουρκικά αεροπλάνα βομ-

βάρδιζαν το νησί. Άρματα μάχης και 

ισχυρές μονάδες πεζικού κινήθηκαν ανα-

τολικά προς την κατεύθυνση της Αμμο-

χώστου και δυτικά προς τον τουρκοκυ-

πριακό θύλακα της Λεύκας και την 

κωμόπολη Μόρφου. Οι μάχες μαίνονταν 

όλη την ημέρα, ιδιαίτερα στα βόρεια της 

Λευκωσίας και στο αεροδρόμιό της. Οι 

Ελληνοκύπριοι βρέθηκαν μόνοι να αντι-

μετωπίσουν τις ορδές των Τούρκων ει-

σβολέων, αφού δεν μπορούσε να στα-

λούν ενισχύσεις από την Ελλάδα. 

Την 15η Αυγούστου, οι τουρκικές δυνά-

μεις κατέλαβαν χωρίς αντίσταση την 

πόλη της Αμμοχώστου και απέκοψαν 

ολόκληρη τη χερσόνησο της Καρπασίας. 

Η κυπριακή Εθνοφρουρά, κάτω από την 

πίεση των πολύ ισχυρότερων τουρκικών 

δυνάμεων και τον απηνή αεροπορικό 

βομβαρδισμό, αναγκάστηκε να υποχω-

ρήσει κάτω από την «πράσινη γραμμή» 

Λευκωσίας και νότια των οδών Λευκω-

σίας-Αμμοχώστου και Λευκωσίας-Μόρ-

φου. 

Τα τουρκικά στρατεύματα επί δύο συνε-

χόμενες ημέρες καταλάμβαναν πόλεις 

και χωριά που βρίσκονταν στη βόρεια 

περιοχή του νησιού. Οι Τούρκοι στο πέ-

ρασμά τους κατέστρεφαν τα πάντα χωρίς 

ούτε καν να σεβαστούν του αμάχους, 

διαπράττοντας κάθε κτηνωδία, εκτελέ-

σεις αιχμαλώτων και ομαδικούς βια-

σμούς γυναικών. 

Η προέλαση των τουρκικών στρατευμά-

των έληξε την 16η Αυγούστου, αφού 

προηγουμένως κατέλαβαν και κατέστρε-

ψαν την Αμμόχωστο, την Καρπασία, τη 

Μόρφου και πολλά χωριά. 

 

Το αποτέλεσμα της εισβολής 

 

Συνολικά, οι τουρκικές δυνάμεις κατέλα-

βαν το 36.4 % του εδάφους της Κύπρου 

και εκτόπισαν από τις πατρογονικές 

εστίες τους 191.259 Ελληνοκυπρίους. 

Η Κύπρος διχοτομήθηκε με δύο εθνοτικά 

συμπαγείς πληθυσμούς, μια κατάσταση 

που διαρκεί μέχρι τις μέρες μας. Το Συμ-

βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνήλθε 

στις 15 και 16 Αυγούστου, με τέσσερα 

ψηφίσματά του ζήτησε την άμεση κατά-

παυση του πυρός, την αποχώρηση από 

την Κύπρο όλων των ξένων στρατευμά-

των και την επανάληψη από τα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη διαπραγματεύσεων για ει-

ρηνική λύση του θέματος. Και τα τέσσερα 

ψηφίσματα αγνοήθηκαν προκλητικά από 

την Τουρκία. 

Γενικά, στις 28 ημέρες που κράτησαν οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, 

οι απώλειες της ελληνικής πλευράς 

ανήλθαν σε 4.500-6.000 νεκρούς και 

τραυματίες και 1.619 αγνοουμένους. 

Περίπου 200.000 χιλιάδες άνθρωποι 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπί-

τια τους, ακολουθώντας το δρόμο της 

προσφυγιάς. Εκτός, βέβαια από τα σο-

βαρότατα πλήγματα στην οικονομία του 

τόπου, το χειρότερο απ’ όλα ήταν ο εποι-

κισμός των κατεχομένων της Κύπρου με 

Τούρκους από τα βάθη της Τουρκίας, 

στοχεύοντας στην αλλοίωση του δημο-

γραφικού χαρακτήρα του νησιού. 

Φυσικά, από την εισβολή και έπειτα, το 

ψευδοκράτος της βορείου Κύπρου ελέγ-

χεται από την Τουρκία όχι μόνο στρα-

τιωτικά, αλλά οικονομικά και διοικητικά.

Τ
ο Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου 
(Κ.Κ.Κ.) ιδρύθηκε στις 15 Αυγού-
στου του 1926 και διατηρήθηκε στη 

ζωή — δρώντας για ένα διάστημα στην 
παρανομία — μέχρι το 1944. Τότε ανέ-
στειλε τη δράση του γιατί συγχωνεύθηκε 
με το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργα-
ζομένου Λαού) που είχε ιδρυθεί το 1941. 
Έκτοτε το ΑΚΕΛ θεωρείται ο συνεχιστής 
της πορείας του Κ.Κ.Κ. 
Η ίδρυση: Οι συνθήκες που επικρατού-
σαν στην Κύπρο στις αρχές του 20ού 
αιώνα (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνι-
κές) όταν το νησί βρισκόταν υπό τον βρε-
τανικό αποικιοκρατικό ζυγό αλλά κι όταν 
είχε ήδη αρχίσει να δέχεται από έξω τις 
νέες ιδέες και τις νέες τάσεις, ευνοούσαν 
όχι μόνο την ίδρυση κομμουνιστικού κόμ-
ματος αλλά και την πλατιά ανάπτυξή του. 
Από την άλλη, ανασταλτικός παράγων, 
που εγκυμονούσε και πολλούς ατομικούς 
κινδύνους, ήταν το ίδιο το αποικιακό κα-
θεστώς. 
Στον πολιτικό τομέα επικρατούσε ήδη η 
απογοήτευση αφού φάνηκε καθαρά ότι 
διαψεύδονταν πλέον οι ελπίδες ότι η Αγ-
γλία θα απελευθέρωνε την Κύπρο (ελ-
πίδες που γεννήθηκαν από το 1878 με 
την αναπάντεχη μεταβίβαση του νησιού 
από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία). 
Η απογοήτευση πολλαπλασιάστηκε μετά 
το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου πολέ-
μου, κι αφού πλέον η Αγγλία προσάρ-
τησε επίσημα την Κύπρο στις αποικίες 
της το 1914. 
Στον οικονομικό τομέα, η μάζα του κυ-
πριακού λαού ζούσε σχεδόν σε άθλια 
κατάσταση. Οι εργαζόμενοι, που δού-
λευαν ακόμη «γέννημαν ήλιου - βούττη-
μαν ήλιου» (δηλαδή το μεροκάματο λο-
γαριαζόταν από την ανατολή μέχρι τη 
δύση του ήλιου) είχαν αρχίσει ήδη να ορ-
γανώνονται και να διεκδικούν ανθρώπι-
νες συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικά 
ημερομίσθια. Οι γεωργοκτηνοτρόφοι 
εξαρτούσαν αποκλειστικά σχεδόν την 
επιβίωσή τους από τις διαθέσεις του και-
ρού. Η φτώχεια ήταν το κύριο χαρακτη-
ριστικό του τόπου, κι όσοι μπορούσαν 
να στείλουν τα παιδιά τους μέχρι το γυ-
μνάσιο θεωρούνταν πλούσιοι. Τα αγρο-
τικά χρέη ήταν, επίσης, τεράστια. 
Στον κοινωνικό τομέα απουσίαζαν ακόμη 
και οι στοιχειώδεις παροχές, και ήταν ευ-
φάνταστο να σκέφτεται κανένας άδειες 
με απολαβές για τους εργαζόμενους, συ-
ντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ικανοποιητική εκπαίδευση κλπ. 
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, οι πρώτοι πυ-
ρήνες κομμουνιστών άρχισαν να σχημα-
τίζονται από τα χρόνια του πρώτου Πα-
γκοσμίου πολέμου, λίγο δε αργότερα 
άρχισαν να παρουσιάζονται και οι πρώ-
τες συνδικαλιστικές οργανώσεις (η 
πρώτη οργάνωση των οικοδόμων εμφα-

νίστηκε στη Λεμεσό το 1922). Τον Αύ-
γουστο του 1926 ιδρύθηκε το Κ.Κ.Κ. 
Το ιδρυτικό συνέδριο του Κόμματος πρα-
γματοποιήθηκε μυστικά στις 14 και 15 
Αυγούστου του 1926. Επελέγησαν οι 
ημερομηνίες αυτές εξαιτίας της μεγάλης 
γιορτής του Δεκαπενταύγουστου, οπότε 
οι μετακινήσεις των κομμουνιστών (οι 
περισσότεροι παρακολουθούνταν από 
την αστυνομία) δεν θα προκαλούσαν 
υποψίες. Τα πρώτα γραφεία του Κόμμα-
τος στεγάστηκαν επί της οδού Βασιλείου 
Μακεδόνος στη Λεμεσό.  
Η πορεία του Κόμματος: Επικεφαλής 
του Κόμματος μέχρι και τον Οκτώβριο 
του 1931 ήταν ο Χαράλαμπος Βατυλιώ-
της (Βάτης) και ο Κώστας Χριστοδουλί-
δης (Σκελέας). Και οι δυο συνελήφθησαν 
από τους Άγγλους τον Οκτώβριο του 
1931, αμέσως μετά την εξέγερση που 
παρέμεινε γνωστή ως Οκτωβριανά, κι 
εξορίστηκαν μαζί με άλλους Κυπρίους 
του χώρου της Δεξιάς, κληρικούς και λαϊ-
κούς. Η σύλληψη των Βάτη και Σκελέα 
έγινε στα κεντρικά γραφεία του Κ.Κ.Κ. 
που βρίσκονταν στη Λευκωσία, στο οί-
κημα του «Εργατικού Κέντρου». Ταυτό-
χρονα προς την επίσημη εμφάνιση του 
Κ.Κ.Κ., έκαμαν την εμφάνισή τους και η 
Κομμουνιστική Νεολαία Κύπρου (βλέπε 
αμέσως προηγούμενο λήμμα) και η Ορ-
γάνωση Μαθητικής Νεολαίας που και οι 
δυο εξαρτιούνταν από το Κόμμα. 
Το Κ.Κ.Κ., παρά τα πολλαπλά εμπόδια 
τόσο από τις αρχές όσο και τους αστούς, 
επεδόθη σε ζωντανή διαφώτιση τόσο 
στις πόλεις όσο και στα χωριά της Κύ-
πρου, κι άρχισε ταυτόχρονα να οργανώ-
νει το εργατικό κίνημα με την ίδρυση ερ-
γατικών λεσχών και εργατικών κέντρων. 
Παράλληλα άρχισαν να τίθενται εκ μέ-
ρους του Κόμματος και οι πρώτες του 
διεκδικήσεις που αφορούσαν τα προβλή-
ματα των εργατοϋπαλλήλων, ιδιαίτερα 
των μεταλλωρύχων, και των οικοδόμων 
και των αγροτών. (Η πρώτη απεργία των 
οικοδόμων είχε γίνει στη Λεμεσό το 1925 
και η πρώτη μεγάλη απεργία στην Κύ-
προ έγινε στη Λευκωσία το 1933.  
Το Κόμμα, που στις βουλευτικές εκλογές 
του προηγούμενου χρόνου (1930) είχε 
κατορθώσει παρά τους περιορισμούς και 
τα καταπιεστικά μέτρα να συγκεντρώσει 
ένα ποσοστό ψήφων γύρω στο 16% 
(ποσοστό τεράστιο για την εποχή και τις 
συνθήκες), μετά τον Οκτώβριο του 1931, 
αναγκάστηκε να εισέλθει στην παρανο-
μία. Την καταστολή από τις αρχές της 
εξέγερσης του Οκτώβριο του 1931, ακο-
λούθησε η επιβολή στην Κύπρο σκλη-
ρότατων δικτατορικών μέτρων που δια-
τηρήθηκαν μέχρι και το 1940.  
Το 1941 ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ. Με το κόμμα 
αυτό συγχωνεύθηκε το 1944 το Κ.Κ.Κ.
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Β΄
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 12ο  
 
Πολιτική διγλωσσία: Ανεξαρτησία 
ή Ένωση; 

Ο
 Μακάριος βρισκόταν σε 
πολύ δύσκολη θέση. Από τη 
μια υποστήριζε ότι ήταν Πρό-

εδρος ενός ανεξάρτητου κράτους και συνεπώς δεν 
έπρεπε οι αποφάσεις να παίρνονται από την Αθήνα 
αλλά από τη Λευκωσία. Από την άλλη, παρουσια-
ζόταν και  σαν θερμός υποστηριχτής της Ένωσης 
και αυτό το διαλαλούσε παντού και πάντοτε!  Αυτή 
η «πολιτική διγλωσσία»  δημιουργούσε δύο πολύ 
σοβαρά προβλήματα: Από τη μιά έδινε το δικαίωμα 
στην κυβέρνηση της Αθήνας (αφού ο Μακάριος 
έλεγε ότι υποστήριζε την Ένωση), να διεκδικεί το δι-
καίωμα και να είναι ο ρυθμιστής του εθνικού θέμα-
τος. Από την άλλη, η συνέχιση των ενδοκοινοτικών 
συνομιλιών έδινε το δικαίωμα στην Τουρκοκυπριακή 
ηγεσία να δυσπιστεί και να ισχυριζεται ότι η Ελλη-
νοκυπριακή πλευρά ούτε «σοβαρολογεί» ούτε και 
είναι ειλικρινής στις διαπραγματεύσεις αφού ο Μα-
κάριος δεν ξεκαθάριζε τι ακριβώς ήθελε και συνέχιζε 
να μιλά  και για  την Ένωση και για την Ανεξαρτη-
σία! 
Μακάριος: Η Κύπρος είναι Ελληνική.  Ο Μακά-
ριος φοβόταν ότι θα κατηγορείτο ότι παρεκτρέπονταν 
από το εθνικό ιδανικό της Ένωσης. Στις 14 Μαρτίου 
1971 στη Γιαλούσα, έβγαλε ένα φλογερό λόγο για 
την "Ελληνικότητα" της Κύπρου, αγνοώντας το γε-
γονός ότι ακόμη μιλούσε ως Πρόεδρος της ανεξάρ-
τητης Κυπριακής Δημοκρατίας: «Η Κύπρος είναι 
Ελληνική.  Η Κύπρος ήτο Ελληνική από την αυγήν 
της ιστορίας της και θα παραμείνη Ελληνική. Ελλη-
νικήν και αδιαίρετον την παρελάβομεν. Ελληνικήν 
και αδιαίρετον θα την διατηρήσωμεν. Ελληνικήν και 
αδιαίρετον θα την παραδώσωμεν εις την Ελλάδα!».  
Πολιτικές αντιφάσεις και Τουρκική δυσπιστία. 
Οι πιο πάνω δηλώσεις και διακηρύξεις γίνονταν την 
ίδια ώρα που ο Κληρίδης και ο Ντεκτάς διαπραγμα-
τεύονταν στις διακοινοτικές συνομιλίες…. με απώ-
τερο στόχο να δεχτούν οι Τουρκοκύπριοι μια συντα-
γματική διευθέτηση έτσι που να διαφυλαχτεί η 
ανεξαρτησία και  η εδαφική  ακεραιότητα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας !! 
Ηλιάδης, Ευδόκας και Τζυρκώτης μεσολαβούν 
για την επιστροφή του Γρίβα.  
Ύστερα από τις διαφωνίες του Μακαρίου με τη Χού-
ντα σχετικά με την απόρριψη των Τουρκικών προ-
τάσεων το 1971, ο Μακάριος προσπάθησε να γε-
φυρώσει τις σχέσεις του με τον Γρίβα. Για τον σκοπό 
αυτό είχε συναντήσεις με τον ηγέτη του ΔΕΚ Τάκη 
Ευδόκα  και συζήτησε μαζί του την εσωτερική κατά-
σταση. Ο Μακάριος εξέφραζε τους φόβους του στον 
Ευδόκα για την αντιπαράθεση με το καθεστώς της 
Αθήνας  γιατί η Χούντα ήδη έλεγχε την Εθνική 
Φρουρά, ο Ευδόκας του πρότεινε: «Να φέρεις τον 
Γρίβα στην Κύπρο οπόταν όλοι θα  συσπειρωθώμεν 
γύρω σας».  Ο Μακάριος πίστευε ότι μια τέτοια 
ενέργεια θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόκληση για 
τον Παπαδόπουλο και δεν ήθελε την επιδείνωση 
των σχέσεων και της αντιπαράθεσης με τη Χούντα. 
Ο Γρίβας είχε φύγει  από την Κύπρο το Νοέμβριο 
του 1967 μετά από το «φιάσκο της Κοφίνου» ύστερα 
από την επιμονή της Τουρκίας.  Ζούσε τώρα στο 

Χαλάνδρι στην Αθήνα αλλά κατά περίεργο τρόπο 
θεωρούσε και αποκαλούσε τον εαυτό του "εξόριστο" 
στην ίδια την Ελλάδα, δηλαδή την ίδια τη χώρα  για 
την οποία συνεχώς αγωνιζόταν για να ενώσει την 
Κύπρο! 
Μεσολάβηση του βουλευτή Γεώργιου Τζυρκώτη 
και Σωκράτη Ηλιάδη.  
Στις 28 Μαϊου 1971 ο πρώην βουλευτής του Πα-
τριωτικού Μετώπου Γεώργιος Τζυρκώτης συναντή-
θηκε στην Αθήνα με το Γρίβα και του μεταβίβασε 
την επιθυμία του Μακαρίου για συνεργασία. Ο Τζυρ-
κώτης ενημέρωσε το Μακάριο στις 14 Ιούνιου 1971, 
λέγοντας ότι ο Γρίβας  επιμένει στον όρο που είχε 

θέσει προηγούμενα, δηλαδή  ότι ο Μακάριος πρέπει 
να τον καλέσει δημόσια να επιστρέψει στην Κύπρο. 
Ο επιχειρηματίας Σωκράτης Ηλίαδης ήταν στενότα-
τος συνεργάτης του Γρίβα και το 1971 μαζί με την 
Αγγλική εταιρεία Crown Agents επεδιώκε να  πάρει 
άδεια από την Κυπριακή κυβέρνηση για τουριστική 
αξιοποιήση του  μικρού νησιού (Κουφονήσι) στην 
Κερύνεια. Στη συνάντηση που είχε ο Ηλιάδης με το 
Μακάριο συζήτησαν τόσο το εμπορικό θέμα που 
τον ενδιάφερε  καθώς και τη συνεργασία Γρίβα – 
Μακαρίου. Την  ίδια ώρα που ο Ηλιάδης προσπα-
θούσε να «συμφιλιώσει» το Γρίβα με τον Μακάριο, 
η ενωτική εφημερίδα «Πατρίς» δημοσίευε πύρινα 
αντι-μακαριακά άρθρα του Λευτέρη Παπαδόπουλου 
και του Φώτη Παπαφώτη. Ο Ηλιάδης έγραψε τότε 
στον Γρίβα επικρίνοντας τους  για τις ακραίες και 
φανατικά επικίνδυνες θέσεις τους. Στις 4 Ιουλίου 
1971 ο Ηλιάδης μαζί με τον Ευδόκα συναντήθηκαν 
στην Αθήνα με το Γρίβα και επεδίωξαν για άλλη μια 
φορά τη συμφιλίωση του με τον Μακαρίο αλλά ο 
Γρίβας παρέμενε ανένδοτος. 
Η επιστροφή του Γρίβα στην Κύπρο. Την επι-
στροφή του Γρίβα στην Κύπρο οργάνωσαν ο Αν-
δρέας Ποταμιάνος, ο Κοσμάς Μαστροκόλιας (πρά-
κτορας του Δημήτριου Ιωαννίδη) και ο πρώην Χίτης 
συνεργάτης του Γρίβα, ο  Κώστας Ευσταθόπουλος. 
Ο Γρίβας ταξίδεψε μαζί με τον Μαστροκόλια στο 
σκάφος «Δελφίνι» και έφτασαν στο Πισσούρι το 

βράδυ στις 31 Αυγούστου  1971. Εκεί τον περίμεναν 
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Πανίκος Σωτηρίου 
που τον μετέφεραν στο σπίτι της Διάνας Μαύρου. 
Η δημιουργία της ΕΟΚΑ Β΄ -  2 Σεπτέμβρίου 
1971.  Στις 2 Σεπτέμβριου 1971 ο Γρίβας δημιούρ-
γησε τη νέα μυστική οργάνωση ΕΟΚΑ Β’  διέταξε 
τον Λευτέρη Παπαδόπουλο να οργανώσει αμέσως 
δυο πενταμελές «Ομάδες Θανάτου» οι οποίες θα 
ήταν υπό τις άμεσες διαταγές του. Ο Μακάριος ενη-
μερώθηκε για την μυστική άφιξη του Γρίβα την επό-
μενη μέρα. Στο μεταξύ ο Μακάριος είχε ήδη προ-
γραμματισμένο ταξίδι για την Αθήνα και στη 
συνάντηση που είχε με τον Παπαδόπουλο ο Μακά-

ριος τον ρώτησε αν γνώριζε  για τη μυστική άφιξη 
του Γρίβα στην Κύπρο. Ο Παπαδόπουλος ισχυρί-
στηκε ότι δεν γνώριζε τίποτε και βεβαίωνε τον Μα-
κάριο ότι η κυβέρνηση του δεν έχει καμιά σχέση 
στα σχέδια του Γρίβα. 
Ο Μακάριος επιδιώκει συνεργασία με τον Γρίβα. 
Τις πρώτες βδομάδες ύστερα από την άφιξη του 
Γρίβα, ο Μακάριος του έστελνε μηνύματα για συ-
νεργασία, και του πρόσφερε το Υπουργείο Άμυνας 
ή άλλο αξίωμα, αφού πρώτα εγκαταλείψει τα σχέδια 
του για την ίδρυση ένοπλων ομάδων. Ο Γρίβας 
όμως δεν απαντούσε. Απαντούσε εκ μέρους του 
μόνο η εφημερίδα «Πατρίς» λέγοντας ότι ο Διγενής 
δεν ενδιαφέρεται ούτε για αξιώματα ούτε για υπουρ-
γεία. 
Το Διάγγελμα του Μακαρίου 29 Οκτωβρίου 1971. 
Στην επίμονη άρνηση του Γρίβα για συνεργασία και 
όταν ήδη διαπιστώθηκε ότι ίδρυε ένοπλες ομάδες, 
ο Μακάριος απηύθυνε στις 29 Οκτωβρίου 1971 
στον Κυπριακό λαό ένα Διάγγελμα λέγοντας ότι οι 
παράνομες ενέργειες του Γρίβα για να επιφέρουν 
δήθεν την Ένωση εξυπηρετούσαν μόνο  τα Τουρκικά 
διχοτομικά σχέδια. Ανάφερε επίσης ότι θα κήρυσσε 
την Ένωση χωρίς δισταγμό αν η Ελλάδα έδινε τη 
συγκατάθεση της και όσες φορές έθεσε το ζήτημα η 
Αθήνα ήταν αρνητική. 
Παπαδάκης – Λαλαούνης – Βιντζηλαίος. Ένα 
«τρίδυμο» χουντικών, ο διοικητής της ΕΛΔΥΚ τα-

ξίαρχος Παύλος Παπαδάκης  (στενότατος συνερ-
γάτης του Δ. Ιωαννίδη), ο διευθυντής του Β’ Επιτε-
λικού Γραφείου του ΓΕΕΦ ταγματάρχης Παντελής 
Λαλαούνης και ο Βασίλης Βιντζηλαίος (που εργαζό-
ταν στην Ελληνική Πρεσβεία) συνεργάζονταν στενά 
τόσο με την ΕΟΚΑ Β’ όσο και με την Αμερικανική 
CIA για την επίτευξη μιας Ελληνο-τουρκικής συμ-
φωνίας που θα υλοποιούσε τη Διπλή Ένωση. 
Παρακολούθηση των συνδιαλέξεων Μακαρίου.  
Τον Νοέμβριο 1971 ο Παντελής Λαλαούνης είχε δώ-
σει εντολή να τοποθετηθεί μυστικά μικρόφωνο στο 
γραφείο του Μακαρίου για να παρακολουθούνται οι 
συνδιαλέξεις του. Όταν το έμαθε ο Μακάριος ζήτησε 
από την Χούντα την ανάκληση του. Ο Λαλαούνης  
αντέδρασε και σε άρθρο του στην εφημερίδα «Πα-
τρίς» (6.12.1971) με τίτλο « Εάν φύγη ο Λαλαούνης 
θα φύγωμεν όλοι μας από την Κύπρον» κατηγο-
ρούσε τον Μακάριο ότι ζητούσε την εκδίωξη Ελλή-
νων Αξιωματικών και ότι βασιζόταν σε αναφορές 
χαφιέδων. Στο τέλος ο Λαλαούνης δεν ανακλήθηκε. 
Η ίδρυση της ΕΣΕΑ. Τον Ιανουάριο του 1972, δη-
μιουργήθηκε η πολιτική πτέρυγα της ΕΟΚΑ Β΄, η 
ΕΣΕΑ (Επιτροπή Συντονισμού Ενωτικού Αγώνα). 
Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής ήταν ο Αρχιδικα-
στής Γεώργιος Βασιλειάδης (άλλοτε ιδρυτικό μέλος 
του ΑΚΕΛ!), αντιπρόεδρος ήταν ο ψυχίατρος Τάκης 
Ευδόκας και Γραμματέας  ο Φώτης Παπαφώτης.  
Άλλα ηγετικά στελέχη αυτής της πολιτικής πτέρυγας 
της ΕΟΚΑ Β, ήταν: ο γιατρός Τάκης Αριστείδης, ο 
Σωκράτης Ηλιάδης, ο Σπύρος Παπαγεωργίου, ο 
Σταύρος Σταύρου (Σύρος) ο Κ. Σαβεριάδης κ.α. 
Η διάρθρωση της ΕΟΚΑ Β΄.  Στη δημιουργία της 
νέας οργάνωσης, ο Γρίβας ακολούθησε το πρότυπο 
της πρώτης ΕΟΚΑ και διόρισε τομεάρχες στις πό-
λεις. Τομεάρχης της Λευκωσίας ήταν ο Άρης Χατζη-
παναγιώτου, στη Λεμεσό ο Σταύρος Σταύρου (Σύ-
ρος), στην Αμμόχωστο ο Κίκης Κωνσταντίνου και ο 
Πανίκος Παμπόρης και στην Πάφο ο Γεώργιος Ρά-
φτης. Ταμίας της οργάνωσης ανέλαβε ο Λευτέρης 
Παπαδόπουλος. Τον Γενάρη 1972 υπαρχηγός του 
Γρίβα ανέλαβε ο Γεώργιος Καρούσος. 
Η άφιξη των Τσέχικων όπλων. Τον Σεπτέμβριο 
1971 η Κυπριακή Κυβέρνηση είχε κάνει μια μυστική 
παραγγελία οπλισμού από τη Τσεχοσλοβακία. Τα 
όπλα αυτά έφτασαν στην Κύπρο στις 22 Ιανουαρίου 
1972 και για σκοπούς παραπλάνησης οι 287 τόνοι 
οπλισμού εκφορτώθηκαν στο λιμάνι του Ξερού και 
μεταφέρτηκαν πρώτα στις αποθήκες του Μεταλλείου 
του Μιτσερού ότι τάχα ήταν εκρηκτικές ύλες και λίγο 
αργότερα μεταφέρτηκαν στους υπόγειους χώρους 
της Αρχιεπισκοπής. Αρχικά η κυβέρνηση διέψευδε 
την άφιξη του οπλισμού αλλά όταν έγινε απόπειρα 
κλοπής και σύλληψης Γριβικών στο Μεταλλείο του 
Μιτσερού τότε η Κυβέρνηση παραδέχτηκε την άφιξη 
του οπλισμού.  Με εντολή της Αθήνας ο Έλληνας 
πρέσβης στην Λευκωσία Κ. Παναγιωτάκος έδωσε 
διάβημα στον Μακάριο ζητώντας να παραδοθεί ο 
οπλισμός στην Εθνική Φρουρά. Ο Μακάριος αντέ-
δρασε γιατί η Εθνική Φρουρά τροφοδοτούσε τις 
ένοπλες ομάδες του Γρίβα. 
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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Με ήττα ξεκίνησαν τα πλέι οφ του 
ΝΒΑ οι Μπακς του Αντετοκούνμπο  

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το 

νταμπλ-νταμπλ που σημείωσε, οι Μπακς ηττήθηκαν την Τρίτη το 

βράδυ από τους Ορλάντο Μάτζικ με 122-110 και πλέον είναι πίσω 

με 1-0 στα playoffs. 

Ο Αντετοκούνμπο με 31 πόντους (12/25 σουτ), 17 ριμπάουντ, 7 

ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής, ήταν ο κορυφαίος 

των ελαφιών με τον Χιλ να τον ακολουθεί σε απόδοση με 16 πό-

ντους (και 5 ασίστ). Από τους νικητές ξεχώρισε ο Nίκολα Βούτσε-

βιτς με 35 πόντους που αποτελεί ρεκόρ καριέρας (15/24 δίποντα), 

13 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν η συνεισφορά του 

Φουλτζ με 15 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ.  

Επίσης το 1-0 στα πλέι οφ έκαναν και οι Χιτ του Μαϊάμι που επι-

βλήθηκαν 113-101 των Ιντιάνα Πέισερς. 

Μεγάλη νίκη 100-93 πέτυχαν και οι Τρέιλ Μπλέιζερς εις βάρος 

των Λέικερς κάνοντας το 1-0 στη σειρά των αγώνων, ενώ εύκολη 

νίκη πέτυχαν και οι Χιούστον Ρόκετς με 123-108 απέναντι στους 

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Αρχίζει αύριο, Παρασκευή το  
Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου  

Κρούσμα κορωνοϊού στη Λίβερπουλ 

Η Λίβερπουλ συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της επί αυ-

στριακού εδάφους, παρά τα δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ ότι 

ένα μέλος της αποστολής βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό. 

Οι υπεύθυνοι του συλλόγου τηρούν «σιγήν ιχθύος» για το θέμα 

που κυκλοφορεί στα αυστριακά και τα διεθνή ΜΜΕ, αλλά φαίνεται 

ότι ένα μέλος των «κόκκινων» βρέθηκε θετικό σε τεστ, το οποίο 

έγινε στη διάρκεια του συνήθους ελέγχου, στον οποίο υποβάλλο-

νται από το Σάββατο, όταν η αποστολή έφτασε στη χώρα. 

Ο σύλλογος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα δημο-

σιεύματα, αλλά οι «ρεντς» έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα σχέδιά τους 

παραμένουν αμετάβλητα. 

Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα εξακολουθήσουν να προπονούνται 

στα περίχωρα του Σάλτσμπουργκ για το υπόλοιπο της εβδομάδας, 

ενώ θα συνεχίσουν τη σύντομη προετοιμασία τους για τη νέα σε-

ζόν με φιλικούς αγώνες ενόψει του Κομιούνιτι Σιλντ με την Άρσε-

ναλ, που θα διεξαχθεί στο Γουέμπλεϊ στις 29 Αυγούστου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι της Λίβερπουλ σχεδίαζαν να 

πραγματοποιήσουν τη μίνι προετοιμασία τους στο Εβιάν της Γαλ-

λίας, αλλά εγκατέλειψαν αυτά τα σχέδια, εξαιτίας της αύξησης 

των κρουσμάτων κορωνοϊού στην περιοχή, με αποτέλεσμα να 

επιλέξουν την Αυστρία. 

Σημαντική είναι αυτή η εβδο-
μάδα για τους ποδοσφαιρόφι-
λους στην Κύπρο, καθώς αρχί-
ζει αύριο Παρασκευή 21 
Αυγούστου το 82ο Παγκύπριο 
Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας. 
Η ανυπομονησία και η αγωνία 
όλων είναι ακόμα μεγαλύτερη 
καθώς η ποδοσφαιρική δράση 
έχει σταματήσει από τις αρχές 
Μαρτίου εξαιτίας της Πανδημίας 
του Covid-19. 
 
Στο φετινό μαραθώνιο θα 
συμμετάσχουν οι ακόλουθες 
14 ομάδες: 
ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, 
Ανόρθωση Αμμοχώστου, 
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων 
Λεμεσού, Δόξα Κατωκοπιάς, 
Εθνικός Άχνας, Ερμής Αραδίπ-
που, Ε.Ν. Παραλιμνίου, Καρ-
μιώτισσα Πολεμιδιών, Νέα Σα-
λαμίνα Αμμοχώστου, 
Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομό-
νοια Λευκωσίας και Πάφος F.C. 

Το πρόγραμμα της 1ης αγω-

νιστικής: 

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 
16:00 Εθνικός Άχνας – Ένωση 

Νέων Παραλιμνίου 

17:30 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – 

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 

 

Σάββατο, 22 Αυγούστου 

16:30 Πάφος F.C. – Ομόνοια 

Λευκωσίας 

20:30 Απόλλων Λεμεσού – 

Δόξα Κατωκοπιάς 

 

Κυριακή, 23 Αυγούστου 

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας 

– ΑΕΛ Λεμεσού 

17:30 Ανόρθωση Αμμοχώστου 

– Ερμής Αραδίππου 

 

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 
17:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώ-

στου – ΑΕΚ Λάρνακας 

Το Πρωτάθλημα Cyta θα διεξα-

χθεί και φέτος σε δύο φάσεις. 

Στην πρώτη φάση θα διεξα-

χθούν δύο γύροι σε 26 αγωνι-

στικές και με την ολοκλήρωση 

της 26ης αγωνιστικής, οι δύο τε-

λευταίες ομάδες της βαθμολο-

γίας θα διαβαθμιστούν στη Β’ 

Κατηγορία.  Οι υπόλοιπες 12 

ομάδες θα συνεχίσουν στη δεύ-

τερη φάση, αγωνιζόμενες σε 

δύο ομίλους και θα διεξαχθούν 

δέκα επιπρόσθετες αγωνιστι-

κές. 

Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν 

μέρος οι ομάδες που θα τερμα-

τίσουν στις θέσεις 1-6 της πρώ-

της φάσης και οι ομάδες που 

θα τερματίσουν στις θέσεις 7-

12 θα αγωνιστούν στο δεύτερο 

όμιλο. Οι 12 ομάδες θα μεταφέ-

ρουν στη δεύτερη φάση τους 

βαθμούς που θα έχουν εξασφα-

λίσει με το τέλος της πρώτης 

φάσης. 

Η ομάδα που θα τερματίσει 

πρώτη στον πρώτο όμιλο θα 

αναδειχτεί πρωταθλήτρια. Μετά 

την ολοκλήρωση και της δεύτε-

ρης φάσης, οι 2 τελευταίες ομά-

δες της βαθμολογίας από το 

δεύτερο όμιλο θα διαβαθμι-

στούν επίσης στη Β’ Κατηγορία. 

Η φετινή χρονιά θα είναι επίσης 

ιδιαίτερη καθώς λόγω των πε-

ριοριστικών μέτρων που 

ισχύουν και βάσει του Πρωτο-

κόλλου της ΚΟΠ, το Πρωτά-

θλημα αρχίζει με παρουσία φι-

λάθλων ίση με το 33% της 

χωρητικότητας του κάθε Στα-

δίου. Στους εντός έδρας αγώνες 

της Ομόνοιας, της Ανόρθωσης, 

του ΑΠΟΕΛ, του Απόλλωνα, της 

ΑΕΚ, της ΑΕΛ και της Νέας Σα-

λαμίνας δεν επιτρέπεται η πα-

ρουσία φιλάθλων των φιλοξε-

νούμενων ομάδων.  

Η Παρί Σεν Ζερμέν τσέκαρε το 

πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο 

τελικό της Κυριακής του φετι-

νού, ιδιόμορφου λόγω κορω-

νοϊού, Champions League. Η 

πρωταθλήτρια Γαλλίας επικρά-

τησε με 3-0 της φετινής έκπλη-

ξης, της γερμανικής Λειψίας, 

στον ημιτελικό της Τρίτης στο 

Ντα Λουζ της Λισαβόνας και 

πλέον ξεκάθαρος στόχος είναι 

η πολυπόθητη κατάκτηση του 

τροπαίου. Αξίζει να σημειωθεί 

πως η Παρί συμμετέχει για 

πρώτη φορά σε τελικό της κο-

ρυφαίας διασυλλογικής διοργά-

νωσης. 

Στον αγώνα, το σκορ άνοιξε στο 

13΄ ο Μαρκίνιος με κεφαλιά, 

μετά από εξαιρετικά εκτελε-

σμένο φάουλ του Ντι Μαρία, ο 

οποίος στο 42΄ από δημιουργός 

έγινε σκόρερ όταν δέχθηκε την 

ασίστ με τακουνάκι του Νεϊμάρ 

και νίκησε τον τερματοφύλακα 

των Γερμανών Γκουλάσι. 

Το τελικό 3-0 σημείωσε ο Μπερ-

νάτ με κεφαλιά από κοντά μετά 

από νέα ασίστ του Ντι Μαρία. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 

της Τρίτης  του α` προκριματι-

κού γύρου έχει ως ακολούθως: 

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Σί-

λεκς Κράτοβο (Β. Μακεδονία)  

4-0 

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)-

Λίνφιλντ (Β. Ιρλανδία)      1-0 

Ντιναμό Μπρεστ (Λευκορωσία)-

Αστάνα (Καζακστάν)         6-3 

Σέλτικ (Σκωτία)-KR Ρέικιαβικ 

(Ισλανδία)                6-0 

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Γι-

ουρόπα (Γιβραλτάρ)          5-0

Champions League: Η Παρί πήρε εύκολα το πρώτο  
εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής  
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ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:00 

Τα Καλύτερά μας Χρόνια (1995). Ιστορική θεατρική 
παράσταση με την Άννα Βαγενά,  Μίμη Χρυσο-
μάλλη, Νένα Μεντή, Σταμάτη Γαρδέλη και Μανώλη 
Δεστούνη. Ελλάδα, δικτατορία, πολιτικές αναταρά-
ξεις, πόλεμος και μια μάνα που αποχαιρετά τον μο-
νάκριβο γιο της. Αποσπάσματα ταινιών από αρχείο 
με ιστορικά ντοκουμέντα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:40 

Της Τύχης τα Γραμμένα (1987). Κωμωδία με την 
Άννα Καλουτά, Τάσο Ψωμόπουλο, Τζένη Στεφανά-
κου, Αλέκο Μαυρίδη, Φρόσω Δημητρουλάκου. Στο 
γραφείο συνοικεσίων της Χριστίνας και του Θωμά 
παρουσιάζεται ένας γέρος και ζητά να του βρουν 
μια νύφη εικοσάχρονη και παρθένα. Τα πραγματικά 
προβλήματα του ζευγαριού αρχίζουν όταν γίνεται 
πελάτης τους και μια πρόσφατα χηρεύσασα κυρία. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  23:05 

Ρόδα, Μπλέξιμο και Τρέλα (1987). Κωμωδία με 
τους Αλέκο Τζανετάκο, Βάνα Μπάρμπα, Τάσο Πο-
λυχρονόπουλο, Αλέκο Μαυρίδη. Ο Αλέκος αποφα-
σίζει να κατακτήσει τις καρδιές όλων των γυναικών 
και πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος για να το καταφέρει 
είναι να αποκτήσει αυτοκίνητο. Έτσι το νέο του αμάξι 
γίνεται το μέσο του για νέες περιπέτειες.  

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:15 

Το Χρήμα Ήταν Βρώμικο 
(1967). Αστυνομική ταινία με 
τους Γιάννη Αργύρη, Ντίνα 
Τριάντη, Τζ. Καρούσο και Δέ-
σπoινα Στυλιανοπούλου.  Ο 
Γιώργος προσπαθεί να φτιάξει 
μια δική του επιχείρηση, αλλά ο πατριός του αρνείται 
να τον βοηθήσει, έτσι αναγκάζεται να διευθύνει την 
εταιρία του. Ο πατριός του δεν τον έχει σε εκτίμηση 
και δείχνει φανερά την εκτίμηση του στον ανιψιό 
του Κώστα, που παντρεύτηκε την Ειρήνη, την οποία 
αγαπούσε και ο Γιώργος. Η επιχείρηση αντιμετω-
πίζει μερικά προβλήματα και ο πατριός απολύει 
τριάντα εργάτες, τους οποίους διαλέγει ο Γιώργος.  

Η επιχείρηση αντιμετωπίζει μερικά προβλήματα και 
ο πατριός απολύει τριάντα εργάτες, τους οποίους 
διαλέγει ο Γιώργος. Ανάμεσα στους απολυμένους 

είναι και ο Πέτρος, που αντιμετωπίζει μεγάλο οικο-
νομικό πρόβλημα, γιατί η γυναίκα του Ελένη μόλις 
έχει βγει από το νοσοκομείο και χρειάζεται πολλά 
χρήματα για τα φάρμακά της 

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:40 

Ο Θείος μου ο Νίντζα (1987). Κω-
μωδία με τους Σωτήρη Τζεβελέκο, 
Παύλο Χαϊκάλη, Κρις Σφέτα, 
Φρύνη Αρβανίτη, Γιώργο Βασι-
λείου και Ελένη Φωτεινάκη. Ο Τζε-
βελέκος, στο ρολό του σκουπι-
διάρη επαρχιακής πόλης ο όποιος 
είναι ο τύπος της σφαλιάρας για 
όλους τους ντόπιους της περιοχής, έχοντας μονα-
δικό του φίλο τον Γιώργο, έναν πιτσιρίκα Νίτζα. Ξα-
φνικά όλα ανατρέπονται όταν από τυχαίο γεγονός 
βρίσκεται να κερδίζει έναν τεράστιο πόσο στο 
ΠΡΟΠΟ. 

KYΡIAKH 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:00 

Το Επόμενο 24ωρο (1992). Κοινωνικό δράμα με 
τους Κώστα Σιμένο, Γιούλυ Ζήκου, Γιώργο Καλατζή, 
Γιώτα Αγνάντη και Νίκο Μαγδαλινό. Ο Λουκάς είναι 
συντάκτης μιας γνωστής εφημερίδας. Οι σχέσεις του 
με την γυναίκα του δεν είναι και τόσο καλές. Εκείνος 
την έχει εγκαταλείψει και συζεί με μία τραγουδίστρια. 
Η γυναίκα του ενώ συμφωνεί με την έκδοση διαζυ-
γίου προσλαμβάνει έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ για να 
ανακαλύψει κάποιο σημαντικό στοιχείο που υπο-
ψιάζεται για τον άντρα της. Στη ζωή του Λουκά υπάρ-
χουν μια συνάδελφός του και ένας φίλος του που 
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο  στη ζωή του.              

KYΡIAKH 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:25                                                                                                                                   

Ράφτης Άραφτος (2003). Κωμωδία με την Όλγα 
Ποταμίτου, Νεοπτόλεμο Νεοπτολέμου, Γιωργούλα 
Σνελ, Χρήστο Παπαδόπουλο και Σάββα Στυλιανό-
πουλο. Ένας γιατρός απατά την γυναίκα του και ο 
υπηρέτης του που το γνωρίζει, προσπαθεί να τον 
‘’καλύπτει’’. Η γυναίκα του κάποια στιγμή, ανακα-
λύπτει ότι λείπει από το σπίτι ο σύζυγος της όμως 
εκείνος βρίσκει ένα τρόπο να δικαιολογηθεί προ-
σωρινά. Ως πότε όμως θα δικαιολογείται; 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:35 

Σχετικά με τον Βασίλη (1986). Κωμωδία με τους 

Τάσο Δανέργη, Κατερίνα Τσόλη, Λουκία Πιστιόλα 
και Τάσο Δενέργη.  Ο  Bασίλης είναι καθηγητής κοι-
νωνιολογίας. Έχει παραιτηθεί από την δουλειά του 
και ζει μόνος του, χωρίς φανερή αιτία της απόφασης 
του αυτής. 

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:40 

Όταν η Μοίρα Προστάζει (1964). Μελόδραμα με 
την Γκιζέλα Ντάλι, Ανδρέα Ζησιμάτο, Θόδωρο 
Έξαρχο, Νίκο Τσαχιρίδη και Γιώργο Ολύμπιο. Ένα 
νέο ζευγάρι αναγκάζεται να ζει χώρια για να μπαρ-
κάρει ο άντρας στα καράβια και να έχει μια καλύτερη 
ζωή η γυναίκα του και το παιδί που περιμένουν να 
έρθει. Ο καιρός περνά, το παιδί έρχεται αλλά ο 
άντρας πνίγεται σε μια τρομερή φουρτούνα και η 
γυναίκα χάνει το στήρι-
γμα και τον προστάτη 
της. Η πείνα και η φτώ-
χεια την έχει εξαθλιώσει. 
Έτσι παίρνει μια μεγάλη 
απόφαση…να δώσει το 
παιδί της για υιοθεσία. 

ΤΡΙΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:55 

Καυγάς για το χώμα(1987). Κωμωδία με τους  
Χρήστο Βαλαβανίδη, Ηλία Κωνσταντίνου, Ηλία Λο-
γοθέτη, Μάκη Δεμίρη, Μάγδα Τσαγγάνη. Όλα είναι 
μάταια σε αυτόν τον κόσμο" λέει ο Παπα-Τούρμπο 
αλλά να έχουμε και κάτι στην άκρη. Και έχει κάτι 
στην άκρη ο Παπα-Τούρμπο και η παρέα του. Μόλις 
όμως ο Δήμαρχος τους λέει ότι πρέπει να πάρει την 
περιουσία τους, ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φο-
βήθηκε. Ο Παπα-Τούρμπο φωνάζει τους άλλους 
παπάδες, που αφήνουν με βαριά καρδιά τα μπου-
ζούκια και τα ζεϊμπέκικα για να προστατέψουν την 
μάσα τους... 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  20:45 

Το Τάμα (2000). Κοινωνική ταινία με τους Γιώργο 
Χωραφά, Valeria Golino, Γιάννη Βόγλη. Την 28η 
Οκτωβρίου 1940, ένας Κύπριος οικογενειάρχης, ο 
Ευαγόρας, ξεκινά με τον γάιδαρο του για την άλλη 
άκρη του νησιού, προκειμένου να εκπληρώσει ένα 
τάμα στον Απόστολο Ανδρέα. Ο ιερωμένος πατέρας 
του τον προειδοποιεί σχετικά με τους πειρασμούς 
που μπορεί να συναντήσει στον δρόμο του.
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ΠΕΜΠΤΗ 20/8 

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 21/8 
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 22/8 
05.45 Όλα στον Αέρα  
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 23/8 
05.30 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 24/8  
06.00 Όμορφη Μέρα-Κάθε 
Μέρα (Ε) 
8.00 Σπιτομαγειρέματα 
8.30 Με το Πέρασμα του 
Χρόνου (Ε) 
11.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Θαλασσογραφία (Ε) 
15:00 Το Καφενείο  

16.00 Ειδήσεις 
16.25 Γαλατείας και Πυγμα-
λίωνος  
17.30 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 25/8 

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 26/8 
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 20 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: Κα-
σάνδρα Χαλκιδικής και Ιερισσό 
Χαλκιδικής 
22:00 Ελληνική Ταινία: Τα Καλύτερά 
μας Χρόνια  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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: 
Το Λύκειο Ελληνίδων Λονδίνου- Τα-
ξιδεύοντας στα Πανηγύρια της Ελ-
λάδας-Επέτειος 40 Χρόνια  
21:40 Ελληνική Ταινία:Της Τύχης τα 
Γραμμένα  
23:05 Ελληνική Ταινία: Ρόδα, 
Μπλέξιμο και Τρέλα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 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 
19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
Wine Festival 2019- Ελένη Σ και Νε-
αροί Χορευτές και Τραγουδιστές 
από την Παροικία μας  
20:15 Ελληνική Ταινία: Το Χρήμα 
Ήταν Βρώμικο  
21:40 Ελληνική Ταινία: Ο Θείος μου 
ο Νίντζα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 «Διαλέγω Καριέρα» με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
19:40 «Πρόσωπα» με τον Βασίλη 
Παναγή  

20:15 O Ακάλυπτος Επ 16 
21:10 Ελληνική Ταινία: Το Επό-
μενο 24ωρο  
22:40 Ελληνική Ταινία: Ράφτης 
Άραφτος  
23:55 Σύνδεση με ΡΙΚ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 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: Σχετικά με 
τον Βασίλη  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 25 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 
20:40 Ελληνική Ταινία: Όταν η 
Μοίρα Προστάζει  
21:55 Ελληνική Ταινία: Καυγάς για 
το Χώμα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 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: Η Βασούλα Χριστοδούλου φι-
λοξενεί τον Μουσικοσυνθέτη και 
Κυθαρίστα Παντελεήμωνα Μιχαη-
λούδη. 
20:45 Ελληνική Ταινία: Το Τάμα  
22:15 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Wine Festival 2019- Συναυλία 
της δημοφιλούς Ελληνίδας Τραγου-
δίστριας Πέγκης Ζήνα. 
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Σταυρόλεξο Ειδήσεις SHOWBIZ

Το παιδί και ο κουρέας 

Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο χαζό 

παιδί στον κόσμο. Δες». Ο κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά στο άλλο. «Διάλεξε 

όποιο θες», λέει στο παιδί. Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου είπα;», λέει ο κουρέας, «το παιδί 

δεν θα μάθει ποτέ». Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρω-

τήσω, νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης. «Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το 

παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί. 

Η πραγματική αγάπη διαρκεί για πάντα 

Είναι ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο Τιμ αποφασίζει να πάει στο γήπεδο. Κάθεται και παρα-

τηρεί ότι η θέση δίπλα του είναι άδεια. Τότε γυρίζει σε εκείνον που καθόταν παραδίπλα και τον ρωτά εάν 

η θέση είναι πιασμένη. «Όχι», του λέει ο άνδρας, «η θέση είναι άδεια». «Αυτό είναι απίστευτο», είπε ο 

Τιμ. «Ποιος θα άφηνε μια τέτοια θέση;». Και τότε ο άνδρας του απαντά: «Βασικά η θέση ανήκει σε εμένα. 

Υποτίθεται πως θα ερχόμουν με τη γυναίκα μου, όμως πέθανε. Αυτό είναι το μόνο Παγκόσμιο Κύπελλο 

που δεν είμαστε μαζί από τότε που παντρευτήκαμε». «Ω, τα συλλυπητήριά μου. Αυτό είναι απαίσιο… 

Όμως δεν μπορούσες να βρεις κάποιον άλλο, ένα φίλο, συγγενή ή γείτονα για να έρθει μαζί σου;». Ο 

άνδρας κουνά αρνητικά το κεφάλι. «Όχι», του λέει. «Είναι όλοι στην κηδεία».

Ανέκδοτα!

Στέλλα Δημητρίου – Δημήτρης Μιχαηλίδης: Ακύρωσαν 
τον γάμο τους 
To ζευγάρι είχε αποφασίσει να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τον Σεπτέμβριο. 

Η Στέλλα Δημητρίου και ο σύντροφός της Δημήτρης Μιχαηλίδης αποτελούν ένα 

από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της κυπριακής και ελληνικής showbiz, με την εί-

δηση του γάμου τους, πριν από λίγες ημέρες να χαροποίησε ιδιαίτερα τον καλλιτε-

χνικό κόσμο. 

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα που επικαλείται η ελλαδική εφημερίδα “Secret”, 

το γνωστό ζευγάρι αποφάσισε να αναβάλει τον γάμο του, λόγω κορωνοιού, αλλά 

και επειδή πολλοί συγγενείς της νύφης θα ταξίδευαν από Κύπρο για Ελλάδα. 

Έτσι, πήραν την απόφαση να προγραμματίσουν αργότερα το μυστήριο, ενώ μάλι-

στα όπως συνεχίζει να αναφέρει το ρεπορτάζ, η Στέλλα Δημητρίου και ο Δημήτρης 

Μιχαηλίδης θα προχωρήσουν σε πολιτικό γάμο, και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν 

θα κάνουν και τον θρησκευτικό τους γάμο. 

Κωνσταντίνα Ευριπίδου:  
Αυτό θα κάνει εκτός τηλεόρασης! 

Ο στόχος της παρουσιάστριας για τη νέα σε-
ζόν! 
Η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, όπως έγινε γνω-
στό εδώ και μερικές εβδομάδες, αποφάσισε 
να απέχει τηλεοπτικά την επόμενη σεζόν, 
ενώ έχει στα σκαριά άλλα project τα οποία 
δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα. 
Διαβάστε ακόμα: Αλεξάνδρου - Ευριπίδου: 
Μας έδειξαν τη φωτογραφία που τους τρά-
βηξε η μικρή Αριάδνη! 
Η παρουσιάστρια σε πρόσφατη συνέντευξή 
της στο περιοδικό "Beautiful People" και στην 
Ηλέκτρα Στασινοπούλου, αποκάλυψε τι είναι 
αυτό που θέλει να κάνει στην παρούσα φάση 
που μετά από πέντε χρόνια καθημερινής πα-
ρουσίας στην τηλεόραση κάνει μία παύση. 
 
"Θα ήθελα να οργανώσω το πρόγραμμα μου 
έτσι ώστε να παίρνω την Αριάδνη από το 
σχολείο κάθε μεσημέρι πρώτα απ’ όλα.  
Έχω τρία χρόνια να την πάρω από το σχο-
λείο μεσημέρι", είπε χαρακτηριστικά η  
παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός. 

Χριστιάνα Αριστοτέλους: Αυτή είναι η πιο τρυφερή  

εικόνα με τα παιδιά της στην παραλία 
Η γλυκιά στιγμή με την Μελίνα 

και τον Ανδρέα που έχουμε λα-

τρέψει. 

Μέσα από το νέο post που 

έκανε η Χριστιάνα Αριστοτέ-

λους, το μεσημέρι της  

Παρασκευής, 14 Αυγούστου, 

μας έδειξε τα δυο της παιδιά, 

στην πιο τρυφερή τους καλοκαι-

ρινή στιγμή στη θάλασσα.. 

Η παρουσιάστρια, όπως είδαμε 

στην εικόνα που ανήρτησε, βρί-

σκεται σε κάποια παραλία του 

νησιού μας, έχοντας μαζί της την 

πιο όμορφη παρέα, τα δυο της  

αγγελούδια, ξετρελαίνοντας τους 

followers της, οι οποίοι από τα 

πρώτα κιόλας λεπτά της δημο-

σίευσης κατέκλυσαν με likes το post.  

Χαρακτηριστικά, η Χριστιάνα Αριστοτέλους, κρατάει αγκαλιά τον μικρό της γιο, με 

την Μελίνα να κάθετε δίπλα στη μητέρα της και τον αδερφό της, γεμίζοντας με  

μεγάλη ευτυχία τη μητέρα τους. 

Στη δημοσίευση που έκανε η παρουσιάστρια, σχολίασε πως ο ύπνος στην πα-

ραλία είναι πάντα πιο γλυκός, μιας και ο μικρός Ανδρέας αποκοιμήθηκε στην 

αγκαλιά της μητέρας του, με την Χριστιάνα να συνεχίζει, τονίζοντας πως αυτές 

είναι οι πιο όμορφες αγκαλιές του κόσμου.
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EU must step up response 
to Turkey’s ‘aggression’

S
ome 850,000 Greek Cyp-

riots and possibly tens 

of thousands of Turkish 

Cypriots who hold Republic     

of Cyprus ID cards have to 

gradually replace them with 

newly-released biometric ones, 

the interior ministry announced 

on Tuesday.  

The main reason behind the 

new IDs is the rising threat of      

terrorism. 

Biometric IDs “meet all the 

standards set by international and 

European law and will therefore 

have increased levels of security 

against forgery and impersona-

tion,” the ministry explained. 

It is noted that all existing IDs 

issued in previous types remain 

valid until their expiration date 

and will not be replaced. 

Biometric ID cards to be 
issued in Cyprus

T
he European Union must 

step up its response to 

Turkey’s escalating “ag-

gression” in the eastern Medi-

terranean because it's directed 

against the entire 27-member 

EU and not just some member 

nations, Greece's foreign min-

ister, Nikos Dendias, said on 

Tuesday. 

Dendias criticized Turkey’s      

deployment of warships to sup-

port a Turkish research vessel 

engaged in an “illegal” hydro-   

carbons search in waters where 

EU members Greece and Cyprus 

claim exclusive economic rights. 

“The escalation of Turkey’s      

aggression is directed against the 

European Union and consequently, 

it follows that Europe’s response 

must also be stepped up in order 

to counter it,” Dendias said after 

talks with Cypriot Foreign Minister 

Nikos Christodoulides. 

EU foreign policy chief Josep 

Borrell is expected to present to 

the foreign ministers of the bloc’s 

27 member nations later this 

month a list of options for new 

possible sanctions against Turkey, 

he said. 

The issue will again be taken 

up when the leaders of the seven 

Mediterranean countries in the  

EU meet in September and then 

at a full EU leaders’ summit. 

Turkey’s actions are “an escala-

tion and an unacceptable militari-

zation” that “betray the dead-end 

nature of its own choices,” Dendias 

said. 

Greece has deployed its own 

warships to the area between 

Cyprus and the island of Crete 

where Turkey restarted prospect-

ing for oil and gas this month. The 

Greek and Turkish navies have 

been shadowing each other in a 

high-stakes game of brinkman-

ship for over a week. 

Greece and Cyprus say Turkey’s 

moves breach international law 

and flout repeated EU and US 

calls to cease and desist. Turkey 

says it won’t stop defending its 

rights and those breakaway  

Turkish Cypriots to hydrocarbon 

deposits in the region. 

Christodoulides said EU 

members agree that the unfolding 

developments in the eastern 

Mediterranean will determine the 

future of EU-Turkey relations. He 

renewed an EU-supported call      

to Ankara to negotiate a maritime 

border deal with the Cypriot      

government. 

Christodoulides said Cyprus 

supports a “carrot and stick”        

approach to the EU’s relations 

with Turkey, one in which cooper-

ation is counterbalanced by “a 

substantive reaction” when EU 

principles are violated. 

Both Dendias and Christodou-

lides underscored a willingness 

to open a dialogue with Turkey to 

serve the regional cooperation  

interests of all involved. 

“We’re always in favour of      

dialogue, but dialogue can’t take 

place if it isn’t in line with inter-

national law, the law of the sea 

and good neighbourly relations,” 

Dendias said. 

A
 post-Brexit trade deal 

can still be made in 

time, a Downing Street 

spokesman has said - but the 

EU has warned the deadline 

is drawing close. 

A trade agreement must be 

thrashed out "in October at the 

latest", the EU Commission has 

said. But Downing Street says 

it is confident that a deal could 

be done in September, one month 

before the clock runs down. 

The comments come ahead 

of the latest round of negotiations 

between the UK and the EU, 

which began Tuesday evening 

and will continue until Friday. 

On whether the European 

Union is confident a deal can be 

achieved in September, an EU 

Commission spokesman said: 

"We want a deal, we want to 

have an ambitious and fair      

partnership with the UK, and 

that we must come to an agree-

ment in October at the latest." 

He added: "This week and 

over the coming weeks we will 

remain constructive, we will     

remain engaged and respectful 

with the UK negotiating team in 

order to reach a deal." 

Earlier this week, a No 10 

spokesman said UK negotiators 

"will continue to plug the gaps 

where any differences remain". 

He added: "There are many 

issues that will be discussed 

during this week's round, not 

least level playing field, fisheries, 

trading goods and services, 

amongst others." 

The trade talks resume amid 

fears of a deadlock, with both 

sides admitting after the last 

round of negotiations in London 

last month that they remained 

some way off a trade agreement. 

After those talks, the EU's chief 

negotiator Michel Barnier said a 

deal looked "at this point unlikely" 

given the UK position on fishing 

rights and competition rules. 

Mr Barnier said the UK had not 

shown a "willingness to break 

the deadlock" on these issues. 

He added there was a risk of 

no deal being achieved unless 

the UK changed its course on 

these topics which are "at the 

heart" of the EU's trade interests, 

and that an agreement would 

be needed by October "at the 

latest" so it could be ratified       

before the post-Brexit transition 

period ends in December. 

His UK counterpart David 

Frost agreed that "considerable 

gaps" remained in these areas, 

but argued that a deal was still 

possible.

Post-Brexit deal must 
be done by October

WHO urges all nations to work together for Covid-19 vaccine
A

ll nations should work 

together to develop and 

access a Covid-19 vaccine 

because “no-one is safe until 

everyone is safe”, the chief of 

the World Health Organisation 

(WHO) has said. 

Director-general Tedros Adha-

nom Ghebreyesus warned against 

countries individually seeking to 

secure vaccines for their own      

citizens during the pandemic. 

He told a WHO press briefing 

that the response to this pandemic 

“has to be collective” and “we need 

to prevent vaccine nationalism”. 

Working together could help 

prevent countries from repeating 

the same mistakes as new diag-

nostics, medicines and vaccines 

come through the pipeline, he 

suggested. 

Dr Tedros said: “This is not  

charity, we have learned the hard 

way that the fastest way to end 

this pandemic and to reopen 

economies is to start by protecting 

the highest risk populations         

everywhere, rather than the entire 

populations of just some countries. 

“No-one is safe until everyone 

is safe.” 

The WHO suggests that       

vaccines, when they become 

available, are rolled out in two 

phases. 

Doses should be “allocated pro-

portionally” and “simultaneously” 

to all participating countries to 

help cut overall risk. 

For most countries, the aim 

would be for this allocation to build 

up to 20% of the population and 

cover most of the at-risk groups. 

Then “consideration will be given 

to countries in relation to threat 

and vulnerability”, Dr Tedros said. 

He added: “Frontline workers 

in health and social care settings 

are prioritised as they are essen-

tial to treat and protect the popu-

lation and come in close contact 

with high-mortality risk groups. 

Earlier this week, the World 

Health Organization said the     

proportion of people aged under 

50 who are infected with the      

coronavirus is growing globally. 

"The epidemic is changing," 

WHO's Western Pacific regional 

director, Takeshi Kasai, told a     

virtual briefing. "People in their 

20s, 30s and 40s are increasingly 

driving the spread." 

He said many of them were      

not aware they were infected,       

increasing the risk of their infect-

ing vulnerable people, such as 

the elderly or those with medical 

conditions that put them in greater 

danger of contracting a severe 

form of COVID-19. 



T
ens of thousands of A-level 

students in England are set 

to see their grades increased 

after a humiliating U-turn by the 

Government. 

Following criticism from students, 

headteachers and a backlash by 

Tory MPs, grades will now be based 

on teachers’ assessments rather 

than the controversial algorithm 

devised by regulator Ofqual. 

A temporary cap on the number 

of places that universities can offer 

to students has been lifted in the 

wake of the fiasco. 

Prime Minister Boris Johnson 

and Education Secretary Gavin 

Williamson had previously defen-

ded the “robust” and “dependable” 

system, which saw almost 40% 

of grades reduced from teachers’ 

predictions. 

Mr Johnson, who is on holiday 

in Scotland, held crisis talks with 

Mr Williamson and senior officials 

on Monday morning. 

The change will also apply to 

GCSE results in England, which 

are due to be released today. 

Speaking after this latest       

government U-turn, Mr Williamson 

said he realised over the weekend 

there were “unfairnesses” within 

the grades system and said "it 

was the right thing to act." 

The process had been particu-

larly criticised for hitting children 

from disadvantaged backgrounds 

worse as the algorithm used to 

replace exams marked down      

pupils from lower socioeconomic 

backgrounds more harshly than 

students from non-disadvantaged 

backgrounds. 

In an interview, the Education 

Secretary said the Government 

had sought reassurances that the 

exam results were done in the 

best interests of students. 

Mr Williamson did not catego-

rically confirm whether he retains 

confidence in Ofqual, but said the 

body had worked “incredibly hard” 

to ensure fairness. 

“All the way through this process 

when Ofqual did their very exten-

sive consultation with over 12,000 

people taking part and all the way 

in the run-up to the exams series 

we’ve constantly asked for reas-

surance about the fairness of the  

system," Mr Williamson said in an 

interview on Monday. 

“Fairness to make sure that 

children from the most disadvan-

taged backgrounds didn’t suffer, 

make sure that children from      

ethnic minority backgrounds are 

not in a situation where they were 

unfairly downgraded. And as we 

got the results, we always under-

standably ask for that reassurance 

and that confirmation that this has 

been done fairly and in the best 

interests of students,” he said. 

“But at the weekend, as more 

evidence came in, it was clear 

that we needed to act. That’s what 

we have done.” 

Students who were awarded a 

higher grade by the moderation 

process will be allowed to keep it, 

but for many pupils, their teachers’ 

predictions could see their grades 

increased. 

Ofqual chairman Roger Taylor 

apologised for the “uncertainty 

and anxiety” caused by the fiasco. 

Asked why the U-turn had been 

made, he said: “What changed was 

seeing the experience of young 

people receiving grades and being 

distressed at the need to then go 

and appeal grades where they felt 

they were wrong. This was causing 

anxiety for young people, it was 

putting an administrative burden 

on teachers at a time when they 

needed to be preparing for a new 

school term. Seeing this we realised 

we had taken the wrong road here 

and we needed to change course.” 

He also said the U-turn would 

not apply to BTECs. 

Labour leader Sir Keir Starmer, 

who said last week "nothing should 

be ruled out" including a U-turn, in 

order to resolve the problem,     

said on Monday: "It's right that the  

government has finally made      

this U-turn but you can't mask the 

frustration and anger and distress 

that this has caused thousands 

of young people and their families 

and so yet again what we're seeing 

is a government that is slow and 

incompetent. 

"This should have been thought 

through from the start - this problem 

has been there for months and the 

government hasn't sorted it out. It 

then came to the wrong decision 

last week, refused to change its 

mind until today, and now that's a 

huge amount of unravelling that 

has to be done. But don't under-

estimate the distress and anger 

this has caused thousands of young 

people who've seen their futures 

all over the place over the last 

few days." 

In an earlier tweet he called the 

Tories’ handling of the situation   

"a complete fiasco".   

“Incompetence has become this 

Government’s watchword, whether 

that is on schools, testing or care 

homes," Mr Starmer tweeted.  

“Boris Johnson’s failure to lead 

is holding Britain back.” 

Shadow education secretary 

Kate Green tweeted: “Well done to 

all students, parents and teachers 

who have campaigned for this      

u-turn. I am so pleased GCSE & 

A level results will be on basis        

of teacher assessment as you       

and @UKLabour called for. You       

deserve it!” 

A-level and AS-level candidates 

in Northern Ireland will be 

awarded grades predicted by their 

teachers when they are higher. 

Stormont education minister 

Peter Weir said he expected grades 

to inflate by more than 10% follow-

ing the abandonment of centralised 

standardisation. He said: “Whilst 

standardisation is normally an     

important feature of awarding 

qualifications, these are truly 

unique circumstances and this 

approach is now being adopted 

across the UK. This is why I have 

taken this decision today.” 

Addressing concerns about  

capacity problems at universities, 

Mr Williamson said the government 

was "working very closely with the 

university sector" to ensure as many 

students as possible got a place at 

their first choice. “We expect uni-

versities to be flexible. We expect 

them to go above and beyond to 

be able to honour those commit-

ments but we also recognise, you 

know, that’s why today we’ve lifted 

the student number caps in      

order for universities to be able to          

expand and put extra capacity 

into the system," he said.  

In a statement, Ucas (the Uni-

versities and Colleges Admissions 

Service), said it would be "issuing 

new advice for students and 

schools." It said: “Ucas is working 

with Universities UK and the     

education sector and whilst the 

decision is with the individual      

university, we will do everything 

we can to support students to  

use their CAGs to secure the best 

possible outcome.” 

Queen Mary University of       

London tweeted that it would 

guarantee a place to any students 

who had originally missed but now 

met the terms of their offer. 

The University and College 

Union welcomed Mr Williamson’s 

U-turn, but said the Education Sec-

retary must now provide universi-

ties with substantial financial sup-

port so they could protect all jobs, 

welcome students safely next term 

and continue to provide world-

leading teaching and research. 

Dr Mary Bousted, joint general 

secretary of the National Educa-

tion Union (NEU), called the Gov-

ernment’s handling of exam grades 

a “shameful episode”. She warned: 

“For many students this announce-

ment will generate further uncer-

tainty, if they have been rejected 

from their first-choice course     

and university on the basis of the    

inaccurate and unjust Ofqual 

awarding process. Young people 

have suffered enough. They have 

few chances in the jobs market as 

the country faces rising unemploy-

ment and recession. 

Geoff Barton, general secretary 

of the Association of School and 

College Leaders (ASCL), also 

welcomed the decision “to put an 

end to the grading fiasco”.
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Government U-turn over A Level and GCSE results

Bambos Charalambous MP’s letter to the 
Secretary of  State for Education  

 

Following emails and calls from students and parents angry at the       

A-Level downgrading fiasco, Bambos Charalambous MP for Enfield 

Southgate wrote to the Secretary of State for Education. The letter reads: 

I am writing on behalf of parents and students in my constituency, 

who have contacted me over the last 24 hours regarding the down-

grading of A-Level results which has left many students’ hopes and 

plans for the future in tatters.  

The chaos that has ensued following the downgrading of A-Level       

results is nothing short of a fiasco. The system used to predict the           

A-Level grades need to be immediately abandoned. One student has 

reported to me that she was downgraded by 4 grades on her predicted 

score. Whatever system has been used is clearly flawed and should be 

ditched. The assessments of teachers, who are best placed to predict 

their students results, have been treated with disdain. The appeals process is also defective as             

students will have done their mocks at different times, at different stages of their A-Level syllabus or in 

some cases not at all. 

You cannot imagine the pain and anguish students will be experiencing as a result of their chances 

of studying at their chosen university having been shattered because of this unfair and biased system. 

It is no exaggeration to say that their long term dreams and educational aspirations have been crushed 

in a truly unjustifiable manner. 

Students, parents, teachers and the entire country needs to have trust and confidence in our exam 

system. It is imperative that you fix this mess and fix it now.
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Sadiq Khan still well ahead in  

London Mayoral election poll

S
adiq Khan is on track for 

a comfortable win in next 

year’s London Mayoral 

election, according to the latest 

poll. 

Almost half (49 per cent) of 

Londoners plan to give the current 

Mayor their first preference vote 

next May, according to a survey 

by pollsters Redfield and Wilton 

last week. 

Conservative Shaun Bailey is 

a distant second, with just 26 

per cent of first preference votes. 

Twelve per cent of voters plan 

to cast their ballot for a Liberal 

Democrat – although the party’s 

original candidate, Siobhan     

Benita, withdrew from the contest 

last month. 

The Lib Dems are currently in 

the process of selecting a new 

Mayoral contender via an internal 

vote by party members. 

Meanwhile Green candidate 

Sian Berry is on track for nine per 

cent of first preference votes, with 

four per cent of Londoners plan-

ning to back another candidate. 

The Mayoral vote was originally 

due to take place in May this 

year, but was delayed until 2021 

because of the coronavirus  

pandemic. 

Two candidates – Ms Benita, 

and independent Rory Stewart 

– have been forced to withdraw 

because of the hold up. 

Mr Khan’s vote share (49 per 

cent) is the same as it was in the 

last major poll, conducted by 

Queen Margaret University Lon-

don and YouGov in March. This 

stable support for the Labour   

incumbent could be an endorse-

ment of his leadership during 

the coronavirus pandemic. 

Until last week, London had 

the highest Covid-19 death toll 

of any British region, with 6,887 

deaths, according to Public 

Health England. 

A collapse in commuting saw 

Transport for London finances 

tumble, and the Government and 

City Hall are locked in a bitter 

dispute over a £1.6 billion stop 

gap bailout and the conditions 

attached to it. But the Mayor has 

championed London’s local 

needs during the outbreak and 

spoken openly about the impact 

of lockdown on his own mental 

health. 

He now has a net positive  

rating of 20 per cent – 46 per 

cent of Londoners approve his 

track record at City Hall, with 26 

per cent disapproving. 

Mr Khan is particularly popular 

among younger voters, with 65 

per cent of under 25s and 60 per 

cent of under 35s planning to vote 

for him. 

Strikingly, 13 per cent of voters 

who backed the Conservatives 

last December will cast their  

ballot for the Labour Mayor next 

May. 

If he improves his ratings 

slightly and convinces a majority 

of Londoners to back him, he 

could avoid a run-off against Mr 

Bailey altogether – which would 

be the first time a London Mayor 

has won the election outright. 

Though the Conservative 

candidate has gained two        

percentage points on the Mayor 

since the March poll, but is still 

23 points adrift. 

Mr Bailey appears to gained 

little from former Conservative 

minister Mr Stewart withdrawing 

his independent candidacy. 

Meanwhile the Liberal Demo-

crat vote share has trebled,      

despite having no candidate  

selected, and the Greens have 

gained two per cent – a possible 

indication of where Mr Stewart’s 

backers have gone. 

Mr Bailey is also still relatively 

unknown to Londoners, the      

survey revealed. 

Though 55 per cent of respon-

dents have heard of him, 37      

per cent have not – including a 

quarter of 2019 Conservative 

voters. The remainder were      

unsure if they knew him. 

Almost two fifths (39 per cent) 

of voters know none of Mr Bailey’s 

policies, with a quarter (26 per 

cent) knowing some and one in 

five voters (20 per cent) claiming 

to know most or all of what he 

stands. 

But coronavirus appears to 

have shifted the focus in the 

capital, with voters divided on 

the issue they’ll have foremost 

in their minds as they cast their 

votes next May. 

Typically, the cost of living in 

London, housing and crime are 

priorities for voters. Now one in 

five will prioritise economic growth, 

with housing (18 per cent) and 

healthcare (14 per cent) also 

important to many residents. 

Policing (10 per cent), transport 

(nine per cent), the environment, 

immigration and coronavirus (all 

eight per cent) are also on voters’ 

minds. 

Those planning to back the 

Mayor are more interested in 

housing and healthcare, while 

Shaun Bailey’s supporters focus 

more on crime and immigration. 

The delayed London Mayoral 

vote will take place in May next 

year.

More challenges lie ahead for us all

T
here were no high expec-

tations as regards tourist 

arrivals from the UK, 

since the country was placed in 

the Category B list and also         

because many visitors do not 

want to take the coronavirus 

test, Deputy Minister of Tourism 

Savvas Perdios has said. 

Furthermore, Perdios expres-

sed satisfaction “with the high 

occupancy on WIZZ AIR flights”, 

adding that this is one of the 

reasons why the Deputy Ministry 

sought to conclude an agree-

ment with the company to        

establish a base in Cyprus. 

He went on to say that the 

destinations to and from Cyprus 

include France, Denmark, Norway, 

Finland, Austria and Germany. 

“These are markets that are 

fully in line with what we want 

to achieve at the Deputy Ministry 

of Tourism”, he stressed. 

The Deputy Minister said that 

it is important that the coopera-

tion with this company began 

well, adding “we hope that it will 

give a boost to the tourism sec-

tor, especially from 2021, since 

due to the difficult situation from 

the coronavirus pandemic, we 

needed something new.” 

Perdios said that there were 

no high expectations from the 

British market. Despite the fact 

that it is now possible for British 

tourists to visit Cyprus if they 

have a negative COVID19 test 

at least 72 hours before their 

departure, many people find it 

difficult to take the test, he said. 

He pointed out that the British 

economy was affected to a 

greater extent due to the corona-

virus compared to other Euro-

pean countries. UK GDP fell by 

20% in the first half of 2020, 

while in most European countries 

GDP decline was around 12%, 

he said. 

“Although we are happy that 

the British market opened as 

Category B country and despite 

the fact that yesterday a large 

tour operator began to bring  

tourists from the UK, namely 

Jet2, with which we had conclu-

ded an agreement, our expec-

tations are not high,” he said. 

He explained that it is still too 

early to assess the situation as 

regards Jet2, adding that the 

airline expects that in the first 

weeks the number of passengers 

will not be very high. Another 

factor, he said, is whether the 

passengers will stay in tourist 

accommodations or in their own 

holiday homes or with relatives 

and friends.

Cyprus does not have high 
expectations from UK market

H
ealth Minister Matt      

Hancock has axed the 

government agency res-

ponsible for responding to public 

health emergencies after the UK 

suffered the highest death rate 

in Europe from the coronavirus 

pandemic. 

Public Health England, a       

cornerstone of the state-run 

health system with responsibility 

for managing infectious out-

breaks, will have many of its 

functions merged with the       

government’s contact tracing 

service into a new body to be 

known as the National Institute 

for Health Protection. 

Dido Harding, the former chief 

executive of internet provider 

TalkTalk and the current head of 

the contact tracing service, will 

run the new institute. 

“The National Institute for 

Health Protection will have a 

single and relentless mission, 

protecting people from external 

threats to this country’s health; 

external threats like biological 

weapons, pandemics, and of 

course, infectious diseases,” 

said Matt Hancock.

Matt Hancock axes  
Public Heath England

W
e live in challenging 

times and 2020 has 

really tested everyone's 

resolve. So far it has been a very 

difficult year for most of us. The 

coronavirus has changed every-

thing and perhaps for good. 

This year we had nearly 50,000 

coronavirus related deaths in 

the UK and the economy is        

officially in recession. 

Only last week it was            

announced that the UK economy 

has contracted by 20% and the 

pandemic has cost us £330 billion. 

Certain sectors of the economy 

have collapsed with the hospitality 

sector hit the hardest. It is only 

natural that people will feel upset 

and insecure, especially regard-

ing their livelihoods. Perhaps it 

is even more natural that people 

will want to point the finger and 

blame those responsible and 

those who didn't act quickly in 

response to the pandemic. 

The UK has the worst 

recorded Covid-19 deaths in 

Europe and the second highest 

death rate in the world after the 

USA. Yet Greece, which has a 

fragile health care system, has 

been universally commended for 

its performance in crushing the 

pandemic and keeping deaths 

as low as possible. It is heart-

breaking that there are more 

deaths of Cypriots living in the 

UK than in Cyprus, and the 

number of deaths at North       

Middlesex Hospital surpassed 

the death rate of all of Greece.  

The government is partially 

responsible for its failure to      

contain the virus. However, the 

government may blame the 

medical experts’ advice but it's 

still no excuse. The wearing of 

face masks should have been 

made mandatory at the start of 

the pandemic, not after 4 months 

when thousands have died.  

Unfortunately, we have to  

embrace that the worst is not 

over, especially for the economy 

and job security. The furlough 

scheme cannot last forever and 

there are some cases where 

employers have been abusing 

the government's scheme. We 

are currently facing a catastro-

phe and Boris Johnson and his 

cronies have proved time and 

again they are not fit to govern. 

 

Exams fiasco  

Lack of proper leadership has 

left the students in limbo, not 

knowing where to turn because 

of the government inability to 

deal with an issue that should 

have been dealt with in a proper 

and fair way. Changing their 

minds more often than I have 

had hot dinners not only creates 

confusion and frustration but 

lack of trust on a government 

who clearly do not know whether 

they are coming or going. 

 

Priti Patel is completely and 

utterly out of order  

It seems that when power goes 

to one’s head, matched with a 

hint of arrogance and disregard 

of what damage can inflict in 

this country, well Priti Patek 

matches 100% the description 

of someone failing to see one’s 

own problems and to be quite 

frank, she is not qualified to criti-

cise any other country because 

she has to a lot to learn from 

France and the French people, 

that herself throwing abuse at a 

far more respectful country than 

any other in Europe.  

Racism is shamefully well and 

alive in England. So Priti, think 

before you open your mouth. 

Even more shameful is to think 

that there are people who voted 

for this incompetent lot. 

by  
 
George A. 
Savva



 20      | Thursday 20 August 2020

I
nvestigators from a new cold 

case team have begun to 

unravel the ‘ring of mystery’ 

surrounding a body washed up 

on a beach on the Isles of Scilly 

more than 40 years ago. 

The assistance from the 

Greek Cypriot community is      

required to find out the identity 

of a man who was found on a 

beach in 1979 believed to be 

Greek or Greek Cypriot. 

The team from Locate Inter-

national is using the latest   

computer mapping techniques 

and social media networks in 

an effort to work out the identity 

of the man who wore a wedding 

ring inscribed ‘Georgio and     

Katrina 1956’.  

He was found on February 

21 1979 at Porth Minick beach 

on St Mary’s, the largest of      

the five inhabited islands 40 

kilometres off the south western 

tip of Cornwall. 

The investigators found a 

Cypriot couple with the same 

first names as the inscribed on 

the ring; they were married in 

1956 but are still alive. 

The man was believed to 

have been born between the 

world wars, and was aged      

between 40 and 60. He had 

been in the water for at least 

four months. He was white and 

about five-foot-four-inches tall 

with dark brown, greying hair. 

He wore a two-tone blue and 

white short-sleeved shirt with a 

woollen Eltex vest underneath. 

Crucially, he wore the gold band 

- believed to be a wedding ring 

- on the ring finger of his right 

hand. 

Emma Tilley, who is heading 

the Locate team working on  

the Porth Minick mystery, said: 

“I felt immediately compelled to 

help drive this case forwards.  

A lost love. An unidentified      

person. Possibly someone’s 

grandad, dad, brother. 

“During the current times, 

human connection is longed      

for and social media use has 

heightened. I believe we can 

use this global societal change 

to gain answers and find the 

loved ones of Georgio and      

Katrina.  

We need to find ways to help 

families who may still be 

searching for a missing loved 

one.”

Can you help unravel the ‘ring 
of mystery’ surrounding body 
washed up on Isle of Scilly?

The Psychology of Racism

W
e hate because we 

are taught to hate, we 

hate because we are 

uninformed, ignorant, we are 

taught by ignorant people that 

there are 4/5 different races,  

however there is only one race 

and that is the human race.  

There are people who thought 

we could separate races           

because some of us think we 

are more superior to others and 

we are not.    

 

We are all born equal 

 

There is no gene for bigotry, 

there is no gene for racists, you 

are not born a bigot or a racist, 

you are taught to be a bigot, it 

is a LEARNED BEHAVIOUR. 

We can learn to UNLEARN this 

type of bigotry behaviour, these 

are learned attitudes and beha-

viours.  

No one is more superior or   

inferior to others, the pigmenta-

tion of our skin has nothing to do 

with intelligence or self-worth as 

a human being. 

 

Racism is not a mental illness 

 

Some experts have questioned 

whether racism and other forms 

of bigotry can be classified as 

mental illnesses. To do this would 

not only be offensive to those 

who struggle with true mental 

health illnesses, but would also 

absolve members of hate groups 

and other extremists of moral 

responsibility. 

 

The psychology  

behind racism 

 

Racism has long been consi-

dered the product of economic, 

social, environmental and politi-

cal forces. Racism per say falls 

under sociology however, the 

psychological issues racism falls 

under clinical disorders such as 

antisocial personality disorder, 

that are defined by a lack of  

empathy and may predispose 

individuals to be capable of     

extreme racist attitudes.  

By the early 2000s, racism 

had several clinical names:  

• prejudice personality,  

• intolerant personality disorder 

and  

• pathological bias 

 

All lives matter 

 

Psychologists and sociologists 

have been trying to understand 

the psychology behind this      

type of hate for decades. While 

no singular cause has been 

identified, most theorists agree 

that there are consistent factors 

that may help to explain the 

epistemology of racism. How-

ever, repeated efforts to classify 

racism as a mental illness would 

fail over the next several decades, 

but debates and discussions  

remained active.  

 

Not all hate appears the same 

 

To hate is human, and can 

actually be a motivation for 

good. Hate can be rational, such 

as when we hate unjust acts. 

On the other hand, hate of      

certain ethnic groups, religions, 

races, or sexual orientations is 

based on irrational beliefs that 

lead to hatred of others as well 

as hate crimes. It is the belief 

that other ‘groups’ are inherently 

flawed or inferior or are seen as 

a threat. Often these groups are 

dehumanised and delegitimised, 

making it easier to hate. 

 

Psychological factors 

 

Any of a number of factors 

may lie behind extreme hate. The 

following are some perspectives 

based on theories as they have 

evolved and as we understand 

them today. Two examples are: 

Fear: Attitudes of extreme  

hatred are usually based on fear. 

They come from primitive survi-

val mechanisms - our instinct to 

avoid danger - to fear anything 

that appears to be different, 

which leads to fear of the other.  

When one race of persons 

unconsciously feels fear in res-

ponse to a different race group 

- fears that their own level of  

security, importance, or control 

is being threatened - they will 

develop these defensive 

thoughts and behaviours.    

They will create exaggerated 

and negative beliefs about the 

other race to justify their actions 

in an attempt to secure their 

own safety and survival. 

Projection: Projection is one 

of our natural defence mecha-

nisms, and it allows us to avoid 

facing our own shortcomings by 

transferring or projecting them 

onto others. The things people 

hate about others are the things 

that they fear within themselves. 

The idea here is, ‘I’m not terrible, 

you are.’ The individual holding 

the hate believes on some deep 

level that these things may be 

true about themselves. 

While racism is not a mental 

illness, the spectrum of racist 

attitudes is very broad. There 

are (personality) disorders, such 

as antisocial personality disorder, 

that are defined by a lack of  

empathy and may predispose 

individuals to be capable of     

extreme racist attitudes. 

 

Cultural and  

sociological factors 
 

After the Civil Rights Move-

ment in the 1960s, a group of 

psychiatrists attempted to have 

extreme racism named as a  

diagnosable psychiatric disorder. 

This request was denied as  

racism was determined to be 

more of a cultural rather than a 

psychological issue, an idea 

with which most psychologists 

today agree.   
 

Education and  

public dialogue 
 

It is of utmost importance      

that children are taught about 

diversity from a young age.      

Unfortunately, prejudice beliefs 

often stem from the home, 

teachers, and communities must 

take up the cause in teaching 

children to value diversity and 

differences. 
 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor 

“Dear brother -  
The time of our death has 

come, but we are calm in our 
souls. We are now listening 
to the Eroica of Beethoven” 

 

–  Andreas Zakos, Greek 

Cypriot EOKA fighter, last 

letter, 8th August 1956 *  

 

The grandmother is an         

alcoholic. The father spends his 

evenings drinking in taverns. 

The mother has tuberculosis. 

She has given birth to four       

children. The first child is blind, 

the second died, the third is 

deaf, and the fourth child has 

tuberculosis. Now the mother       

is pregnant again. Given this         

situation, some may not go 

through with the pregnancy. 

In the event, the fifth child was 

born. The year, 1770.   

His name is Ludwig van       

Beethoven.   

His music would become the 

most performed in the world. 

He’s one of the most admired 

composers in all of music. 

This year marks the 250th  

Anniversary of the composer’s 

birth. Perhaps, there is more to 

admire in Beethoven than there 

is to love. 

Beethoven wrote some of the 

greatest ever musical master-

pieces: the 7th and 8th sympho-

nies, the 5th piano concerto, the 

Missa Solemnis, the late Sonatas 

and Quartets.  

There is music by other       

composers that is deeper than 

Beethoven’s, more soothing, 

mysterious and miraculously 

healing, such as that by         

Monteverdi, Purcell, Mozart and   

Schubert. But none has been 

as politically inspiring as         

Beethoven’s.  

Beethoven has two modes in 

his music: public and private. 

The public mode is his most 

forceful, shouty, desperately  

trying to be great, willing forward 

the course of music history,      

but also at his most histrionic, 

tub-thumpy and unsubtle, e.g. 

5th symphony, 9th symphony, 

and 3rd Piano Concerto. 

The private mode has         

emotions welling up inside him 

and overflowing onto the stave. 

They go direct from the heart   

to the heart, e.g. 2nd symphony 

and String Quartets 13 - 16. 

This mode reveals a softer,         

lyrical side. Best examples:          

D major Piano Sonata, op.28  

(at his most Schubertian), and 

G major piano sonata op.31. 

Sometimes the two modes 

coincide, when passionate    

emotion drives the public pro-

nouncement with a force that’s 

movingly convincing e.g. the 

Eroica symphony and 5th Piano 

Concerto. 

Beethoven’s works are often 

a combination of the two modes; 

a mish-mash and mix; going 

back and forth between the 

modes, e.g. Missa Solemnis, 

4th Piano Concerto, the Hammer-

klavier Sonata. 

There is no correlation            

between the modes and their 

quality. There are great private 

ones, great public ones.  

Beethoven is most himself       

in quirky, jokey, abrasive music. 

The 2nd symphony, the Piano 

Sonata op.31 and the 8th sym-

phony are the most Beethove-

nian works. He is himself, not 

trying to be anyone or anything 

else. Sardonic. Mocking. Quiz-

zical. Surprising. Jolty. Jerky. 

Slapstick. Ironic. Lumpy.  

The 8th symphony is far   

away from any other music. It 

could only have been written      

by Beethoven. It’s the hardest 

to perform. Of the hundreds        

of recordings, few conductors 

manage it: Nikolaus Harnon-

court, Roger Norrington, Otto 

Klemperer, George Szell, Sir 

Charles Mackerras.  

You can hear the joins in  

Beethoven. His method of      

composition was like Stanley 

Kubrick’s in film – blocks of ideas 

welded or clamped together. A 

transparent example being        

the choral fantasy – the blends      

aren’t seamless but yoked          

together by violence. 

Beethoven is a punk - loudness 

is the thrill. The visceral, sensa-

tional volume is essential to the 

effect. He wants to scare people 

out of their seats.  

I raise my glass to Ludwig. 

The punk of classical music. 

Happy 250th Birthday. 

 
James Neophytou 

 
* Andreas Zakos was convicted 

by the British colonial court and 
hanged on 9th August, 1956. 
He is buried in the Imprisoned 
Heroes Tombs, Nicosia. 

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

We are calm in our souls



Twilight author confirms two more 

books after Midnight Sun’s success 

Midnight Sun, the long-anticipated retelling of Twilight from 
vampire Edward Cullen's perspective, rather than Bella Swan's, 
has seen enormous success since its release earlier this month, 
and now, its author Stephenie Meyer, has confirmed she has 
plans for two more books much to the delight of millions of fans 
around the world. 

In a recent interview she said: "There are two more books I think 
in the world that I want to write. I have got them outlined and a 
chapter written I think of the first one, so I know it’s there. I am not 
ready to do that right now, I want to do something brand new." 

Twilight fans all over the world are celebrating after waiting 
12 years for another instalment of the vampire series, with the 
film's director, Catherine Hardwicke, even speaking about the 
potential for another film. However, she admitted making it from 
Edward's perspective would be 'difficult' and suggested another 
instalment would be 'another film'. 

Midnight Sun lets readers rediscover Bella and Edward's epic 
love story from the vampire's side of the story. From hanging 
out with his vegetarian vampire family, to how he was turned 
into a vampire all those years ago, and his intense dislike for 
Jacob, there's endless things people want to know about. 

The Twilight saga was quickly picked up by Summit entertainment 
and turned into one of the biggest film franchises of all time starring 
Robert Pattinson as Edward Cullen and Kristen Stewart as Bella.
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Andrea Georgiou 

Peter Andre heads 

home to Cyprus 

for holiday 
 
Peter Andre has headed 

“home” to Cyprus for a family 
holiday, relaxing by his swim-
ming pool with children Princess 
and Junior.  

The 47-year-old star said 
he’d “missed” the Mediterranean  
island, where both his parents 
were born. 

Taking to Instagram, Peter 
filmed 15-year-old Junior in the 
huge pool. He gushes: “J, how 
amazing is it, man? Being at 
home guys, in Cyprus. I love 
this place.” 

He also films 13-year-old 
Princess sitting at the side of 
the pool before she jumps in 
and starts swimming. 

The Mysterious Girl hitmaker 
captioned the post: “So happy 
to be back at my home in        
Cyprus.” 

As well as the massive  
swimming pool, the garden of 
Peter’s Cypriot home is full of 
sunbeds and a large outdoor 
cooking area. 

Peter has not yet revealed        
if his wife Emily and their two  
children, six-year-old Amelia 
and three-year-old Theo, have 
joined them on the trip. The 
family recently enjoyed a       
staycation together in Cornwall. 

Meanwhile, it is Princess      
and Junior’s third holiday this 
summer, having previously       
enjoyed a trip to Turkey with 
their mum Katie Price. Upon 
their return home, Peter took 
the teens on a brief ferry trip to 
France, documenting the outing 
on his Instagram Story.

George Michael is to be   
memorialised with a nine-metre 
high mural in London. 

The mural in the borough of 
Brent, where the legendary 
singer grew up, will be unveiled 
as part of Brent Borough of 
Culture 2020 in September. 

According to The Guardian, 
it will be part of Studio Voltaire 
elsewhere, a series of artworks 
due to be unveiled across  
London. 

British artist Dawn Mellor has 
been commissioned to create 
the nine-metre high piece to 
go on display in Kingsbury. She 
has previously painted presti-
gious portraits of The Queen 

and Karl Lagerfeld and her 
painting of George will be the 
artist's first public permanent 
work.  

George spent most of his 
childhood in Kingsbury, Brent 
and attended Kingsbury High 
School before moving to         
Radlett in his early teens 
where he met future Wham! 
bandmate, Andrew Ridgeley. 

Brent is the Mayor of        
London's Borough of Culture 
2020 and will be showcasing 
the area with events including 
film screenings, poetry read-
ings, workshops, exhibitions 
and much more for a year from 
September 2020.  

George Michael to be honoured with mural

Disney+ is set to remake the 
classic '80s comedy Three Men 
and a Baby, with Zac Efron  
taking a leading role.  

The original Disney movie sees 
'80s star Tom Selleck, Steve 
Guttenberg and Ted Danson 
play three New York bachelors 
who soon find themselves       
caring for a mysterious baby 
that appears at their doorstep.  

The movie become the first 

live-action Disney film to cross 
the $100m mark in the US. 
Such was its success that it 
was followed by Three Men and 
a Little Lady in 1990. 

It's currently unclear who Efron 
will be playing in the remake, 
while further casting details are 
yet to be revealed. Three Men will 
mark a return to Disney for the 
actor, who first shot to fame in 
the High School Musical movies.

Disney+ remaking classic           

‘80s movie with Zac Efron

Prices from 

£165,000
+VAT

O A S I S  P R O P E R T I E S

OASIS HOUSE K L I R O U
F O R  S A L E
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T
here is something undeni-

ably cinematic about the 

locomotive which appeared 

in the first-ever celluloid in 1896. 

When it comes to train travel, you 

never know who might be on 

board and therein lays both its 

mystery and its thrill.  

Here we revisit two of the more 

successful WWII movie moments 

set on train tracks..... 

 

The Train  

The Train is a 1964 American 

war film directed by John Franken-

heimer. The story documents the 

works of art placed in storage that 

had been looted by the Germans 

from French museums and private 

art collections during World War II.  

The film stars Burt Lancaster, 

one of Hollywood's all-time great 

tough guys, and the hero of The 

Train.  

Set in August 1944, it sets 

French Resistance-member Paul 

Labiche (Lancaster) against      

German Colonel Franz von Wald-

heim (Scofield), who is attempting 

to move stolen art masterpieces 

by train to Germany.  

What follows is a film full of 

speeding locomotives, strafing 

planes, explosions, crashes,      

machine-gun fights, dynamite, 

unsimulated leaps and dives and 

Germans yelling, “Schnell!” 

After the works chosen by 

Waldheim are removed from the 

Jeu de Paume Museum, curator 

Mademoiselle Villard seeks help 

from the French Resistance. 

Given the imminent liberation of 

Paris by the Allies, they need only 

delay the train for a few days, but 

it is a dangerous operation and 

must be done in a way that does 

not risk damaging the priceless 

cargo. 

Resistance cell leader and 

SNCF area inspector Paul Labiche 

initially rejects the plan, telling Mlle. 

Villard and senior Resistance 

leader Spinet, "I won't waste lives 

on paintings"; but he has a change 

of heart after a cantankerous 

elderly engineer, Papa Boule, is 

executed for trying to sabotage 

the train on his own. After that 

sacrifice, Labiche joins his Resis-

tance teammates Didont and Pes-

quet, who have been organizing 

their own plan to stop the train with 

the help of other SNCF Resistance 

members. They devise an elabo-

rate ruse to reroute the train, tem-

porarily changing railway station 

signage to make it appear to the 

German escort as if they are 

heading to Germany when they 

have actually turned back toward 

Paris. They then arrange a double 

collision in the small town of Rive-

Reine that will block the train  

without risking the cargo. Labiche, 

although shot in the leg, escapes 

on foot with the help of the        

widowed owner of a Rive-Reine 

hotel, Christine, while other Resis-

tance members involved in the 

plot are executed. 

The night after the collision,  

Labiche and Didont meet Spinet 

again, along with young Robert 

and plan to paint the tops of three 

wagons white to warn off Allied 

aircraft from bombing the art train. 

Robert recruits railroad workers 

and friends of his Uncle Jacques 

from nearby Montmirail, but the 

marking attempt is discovered, 

and Robert and Didont are both 

killed. Now working alone, Labiche 

continues to delay the train after 

the tracks are cleared, to the 

mounting rage of von Waldheim. 

Finally, Labiche manages to derail 

the train without endangering       

civilian hostages that the colonel 

has placed on the locomotive to 

prevent it being blown up.  

Von Waldheim flags down a   

retreating army convoy and learns 

that a French armoured division 

is not far behind. The colonel orders 

the train unloaded and attempts 

to commandeer the trucks, but the 

officer in charge refuses to obey his 

orders. The train's small German 

contingent kills the hostages and 

joins the retreating convoy. 

Von Waldheim remains behind 

with the abandoned train. Crates 

are strewn everywhere between 

the track and the road, labelled 

with the names of famous artists. 

Labiche appears and the colonel 

castigates him for having no real 

interest in the art he has saved: 

“Does it please you, Labiche? You 

feel a sense of excitement at just 

being near them? A painting means 

as much to you as a string of pearls 

to an ape. You won by sheer luck. 

You stopped me without knowing 

what you were doing or why.... You 

are nothing Labiche, a lump of 

flesh. The paintings are mine. They 

always will be. Beauty belongs to 

the man who can appreciate it. 

They will always belong to me, or 

a man like me. Now, this minute, 

you couldn't tell me why you did 

what you did.” 

In response, Labiche turns and 

looks at the murdered hostages. 

Then, without a word, he turns back 

to von Waldheim and machine guns 

him down. Afterwards he limps 

away, leaving the corpses and 

the art treasures where they lie. 

Lancaster mastered all the tasks 

connected with railroad engineering 

and performed most of his own 

demanding stunts. As a result, the 

movie became tougher, longer 

and far more expensive and more 

talkative. Released in the wake of 

the same studio’s The Great       

Escape, it was unfortunately over-

shadowed. 

The Train is based on factual 

1961 book Le front de l'art by Rose 

Valland, the art historian at the 

Galerie nationale du Jeu de Paume, 

who documented the works of art 

placed in storage there that had 

been looted by the Germans from 

museums and private art collec-

tions throughout France and were 

being sorted for shipment to      

Germany in World War II. 

 

Von Ryan’s Express 

Von Ryan's Express is a 1965 

World War II adventure film direc-

ted by Mark Robson and starring 

Frank Sinatra and Trevor Howard.  

The screenplay concerns a 

group of Allied prisoners of war 

who conduct a daring escape by 

hijacking a freight train and fleeing 

through German-occupied Italy to 

Switzerland. Based on the novel 

by David Westheimer, the film 

changes several aspects of the 

novel, most notably the ending, 

which is considerably more upbeat 

in the book. Financially, it became 

one of Sinatra's most successful 

films. 

Colonel Joseph Ryan is a USAAF 

P-38 pilot who is shot down over 

Italy. He is taken to a POW camp, 

run by the cruel Major Basilio Bat-

taglia. Ryan insists that Battaglia 

salute him as a superior officer, 

which is reluctantly translated       

by the sympathetic second-in-

command, Captain Vittorio Oriani. 

British prisoners of the 9th Fusil-

iers mainly populate the camp. 

The previous Allied commanding 

officer, which was British, has       

recently died, due to being placed 

in the "sweat box" as punishment 

for hitting Battaglia with a stick. 

When Ryan arrives in camp, Major 

Eric Fincham is the senior British 

officer. Ryan, being senior,           

assumes command. 

Ryan, aware that the Allies      

are close to liberating Italy, is          

in no mood to support Fincham's              

escape attempts. There are a few       

Americans in the camp and when 

Fincham catches them trying to 

get medicines being hoarded in 

secret for escape attempts, Ryan 

orders Fincham to start distributing 

the medicines to some of the  

personnel who are suffering       

serious illness. 

Ryan later reveals several of 

the prisoners' escape attempts, 

infuriating Fincham and the British 

soldiers. When Battaglia refuses 

to improve camp conditions, Ryan 

orders the prisoners to strip and 

burn their filthy clothes, forcing 

Battaglia to issue new ones.       

Battaglia throws Ryan into the 

sweatbox as punishment. 

After hearing of the Italian       

surrender, the guards flee. The 

British promptly put Battaglia on 

trial as a war criminal, and allow 

Oriani to defend him. Battaglia 

portrays himself as a broken man 

who has repudiated fascism. Ryan 

orders him to not be executed, but 

instead, to be put in the sweatbox. 

A German fighter plane overflies 

the camp, forcing Ryan and the 

men to head out across the Italian 

countryside to freedom. After seve-

ral days the escapees rest within 

a deserted fortress. Oriani moves 

forward in an attempt to contact 

Allied forces. In the morning, the 

Germans recapture the prisoners. 

Fincham thinks Oriani has betrayed 

them. When the POWs are put  

on a train, they find a severely 

battered Oriani in the prisoner 

carriage. They realize Battaglia 

betrayed them. The Germans shoot 

all the sick prisoners. Fincham 

blames Ryan for letting Battaglia 

live. The train travels to Rome, 

where a German officer, Major 

von Klemment, takes command. 

Ryan uses a metal bar to pry 

up the floorboards of the car. That 

night, when the train stops, Ryan, 

Fincham, and Lieutenant Orde 

sneak out from underneath the 

train and kill several of the guards, 

then free a carload of POWs, 

who help them kill the remaining 

guards. Ryan and Fincham capture 

von Klemment and his mistress, 

Gabriella. As the train moves out, 

another train follows. Von Klem-

ment reveals that the second train 

is carrying German troops and is 

on the same schedule. Further, 

von Klemment is to receive orders 

at each railway station. A German-

speaking Allied chaplain, Captain 

Costanzo, is enlisted to imperso-

nate the German commander to 

ensure their passage through the 

next station in Florence. 

Through the documents re-

ceived in Florence, they learn that 

both trains are headed towards 

Innsbruck, Austria. Through trick-

ery, the prisoners switch their train 

onto a different line at Bologna. 

The troop train continues on         

toward Innsbruck. Von Klemment 

and Gabriella are kept bound and 

gagged, but Gabriella uses a shard 

of glass to sever their bonds. At a 

stop, von Klemment and Gabriella 

escape, killing Orde. Ryan shoots 

both. 

Meanwhile, Waffen-SS troops, 

led by Colonel Gortz, have discov-

ered the ruse. The prisoners put 

the train on a siding, but discover 

that it leads to a German facility, 

which is subsequently bombed 

by Allied aircraft. The train races 

through, bombs exploding every-

where. Several cars catch fire, and 

several men are wounded. After 

they leave, the Italian engineer and 

Oriani disable the signals at one 

signal box, disabling the station's 

track displays and confusing the 

Germans. The prisoners then re-

route the train to neutral Switzer-

land through manual switching. 

Gortz and his troops pursue 

them. As the Alps appear, German 

aircraft attacks the prisoner train. 

Rocket fire causes boulders to fall 

and destroy a section of track. The 

POWs replace the damaged rail 

as the SS race up from behind. 

Ryan, Fincham, and others hold off 

the Germans, but many are killed 

in the battle including Bostick.  

The prisoner train moves out as 

the men run for the rear platform 

with the Germans in pursuit.       

Fincham and Corporal Giannini 

and those who survived makes it 

and reaches back for Ryan's      

outstretched hand, but Ryan is 

gunned down by Gortz just as the 

train crosses into Switzerland. 

The novel was published in 1963. 

The novelist David Westheimer 

had been a POW during World 

War II. He witnessed the bombing 

of Bolzano in 1943 from a boxcar. 

When "Von Ryan's Express" 

was first published, critics generally 

remarked that it would make a rip 

roaring film. They could just see, 

they said, its vivid story of a 

prisoner-of-war escape in Italy 

during the last war roaring noisily 

across the wide screen. 
 

Other notable WWII train films:  

Schindler's List (1993) 

Closely Watched Trains (1966) 

The Great Escape (1963) 

Berlin Express (1948) 

La Bastille Du Rail (1946) 

Night train to Munich (1940) 
 

Source: en.wikipedia.org, 
www.railserve.com  
and www.ew.com

All aboard the most terrific WWII train movies

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

IN CINEMAS 

 

Perfumes 
 

This beautifully observed film 

by Gregory Magne is distinctly 

French and wonderfully mesmeri-

sing like the intoxicating perfumes 

of its title. He tells the story of 

Guillaume (Gregory Montel), a 

chauffeur struggling to get a job 

following several driving incidents 

that endanger his license. To top 

it all, he is in desperate need for 

money to rent a new apartment, 

so he could accommodate his 

young daughter following his        

divorce. He jumps at the opportu-

nity to drive Anne Walberg (Emma-

nuelle Devos), a celebrity in the 

perfume world hired for her “nose”. 

However, her temperamental  

nature forces Guillaume to ques-

tion whether he is able to put up 

with her unpredictable behaviour… 

A perfect study of two unlikely 

people brought together by neces-

sity. It is not exactly DRIVING MISS 

DAISY apart from the bond and 

need for one other that these people 

share. The other film that comes 

to mind is PERFUME: THE STORY 

OF A MURDERER but that was 

a period film about a murderer 

searching for the ultimate scent.  

This is a unique film that benefits 

tremendously from Devo’s amazing 

performance as the “nose” extra-

ordinaire and by Montel’s strong 

presence. The highly watchable 

Spanish actor Sergi Lopez makes 

a fine contribution as Professor 

Ballester, an anosmia specialist 

assigned to help Anne get her 

precious sense of smell back. An 

intelligent, rewarding experience! 

 

Pinocchio 

The story of Pinocchio has been 

brought vividly to life in many forms 

through the years either on stage 

or screen but most memorably in 

the adorable 1940 Disney animation. 

Now Matteo Garonne, the distin-

guished Italian director of DOG-

MAN and GOMORAH returns to 

his TALE OF TALES territory in this 

new adaptation of Carlo Collodi’s 

beloved 1883 book. Roberto      

Benigni directed his own version 

back in 2002, in which he played 

Pinocchio, is now Geppetto, the 

struggling woodcarver who creates 

Pinocchio, a wooden puppet that 

dreams of becoming a real boy… 

Garonne’s striking film boasts 

a distinct gothic look and stunning 

designs and costumes. A specta-

cular, epic adventure worth the 

cinema visit! 

 

Sheep Without 

A Shepherd 

This Chinese remake of the 2015 

Bollywood thriller DRISHYAM is 

a true cinematic experience. It tells 

the story of Lee (Xiao Yang), a film 

aficionado who lives a happy     

existence with his wife Jade (Tan 

Zhuo) and two daughters until the 

son of brutal police officer Lawan 

(Joan Chen) is accidentally killed 

by his eldest daughter in self-     

defence. Lee uses every trick he 

learnt from watching a myriad       

of movies in order to protect his 

family and cover the killing… 

Sam Quah directs this compel-

ling thriller with spectacular energy 

that demands attention from its 

very first sequence until the final 

credits. The acting is superb with 

a fierce Chen adamant not to leave 

any stone unturned in order to 

find out what happened to her son. 

It won’t be a surprise if Hollywood 

remakes this as well! 
 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

TENDERNESS: This impressive 

film from Slovakia made in 1991 

marks the remarkable directorial 

debut of Martin Sulik. He tells     

the fascinating story of Simon, a 

solitary young student drawn into 

a dangerous ménage a trois with 

an older couple… 

It is superbly directed and photo-

graphed boasting striking compo-

sitions of claustrophobic settings 

as well as of vast, beautiful land-

scapes, perfectly accompanied 

by a lyrical score which highlights 

Simon’s inner turmoil and sexual 

awakening. (Blu-ray from Second 
Run) 

 

THE PRINCE: This brutally 

erotic prison drama is set in pre 

Allende’s Chile of the early 70’s 

and follows the story of Jaime 

(Juan Carlos Maldonado), an       

attractive 20-year-old sent to jail 

for murder. He is immediately taken 

under the wing of an older inmate 

known as “The Stud”. Everyone 

in prison has an alias and Jaime 

soon becomes “The Prince”… 

A compelling and sexually       

explicit film inspired by Jean 

Genet’s UN CHANT D’AMOUR 

and Fassbinder’s adaptation of 

QUERELLE. Acclaimed Chilean 

actor Alfredo Castro, known for 

TONY MANERO and THE CLUB, 

is an inspired choice in the contro-

versial role of “The Stud” and his 

striking presence adds gravitas to 

the whole project. (Amazon, DVD 
& Blu-ray)  

 

RANDOM ACTS OF VIOLENCE: 

Canadian actor/director Jay      

Baruchel brings to the screen the 

popular 2010 horror graphic novel 

with imagination aided by gallons 

of blood. He tells the story of 

comic book creator Todd Walkley 

(Jesse Williams), who embarks 

on a road trip from Toronto to 

New York Comic Con along with 

his wife Kathy (Jordana Brewster), 

his assistant Aurora (Niamh      

Wilson) and best friend Ezra  

(Baruchel). But their trip becomes 

a living nightmare when copycat 

killings start to happen along the 

way inspired by Todd’s comics… 

A chilling horror that delivers 

the goods! (Shuder) 
 

ENDINGS, BEGINNINGS: The 

luminous Shailene Woodley from 

THE DESCENDANTS and THE 

FAULT IN THEIR STARS is       

always good value even with thin 

material like this. Daphne is now 

ready for fresh beginnings having 

ended a four-year relationship 

and giving up her job. And soon 

enough she begins to date not 

one but too attractive and almost 

identical bearded men (Jamie 

Dornan & Sebastian Kan)… 

It feels long and over extended 

but watchable thanks to its actors. 

(Digital Platforms from Signature) 
 

CASTING: This German film 

by Nicolas Wackerbarth revisits 

Fassbinder’s THE BITTER TEARS 

OF PETRA VON KANT. For some 

strange reason Vera wants the 

remake the early seventies classic 

into a TV movie but time is running 

out. Five days before shooting she 

still has no cast but the auditions 

she holds are deeply challenged 

by massive gos… 

An expert inside into the unfair 

and occasionally insulting casting 

system well worth watching!  

(Digital Release from New Wave) 
 

YES, GOD, YES: To masturbate 

or not to masturbate - that is        

16-year-old Alice’s (Natalia Dyer) 

dilemma in this likable coming-of-

age story. Alice is a good Catholic 

girl but after spending a summer 

at a religious retreat she is forced 

to re-examine her beliefs especially 

when it comes to her sexuality… 

Dyer delivers an engaging   

performance as the smart teen-

ager ready to break loose from 

her claustrophobic environment. 

It also marks an impressive direc-

torial debut from Karen Maine, 

who develops her short with the 

same title most effectively. (iTunes, 
Amazon Google etc) 

 

ECHOES OF FEAR: This        

atmospheric low budget horror 

follows the story of Alisa (Trista 

Robinson), a young woman, who 

begins to think she is losing her 

mind after she inherits her grand-

father’s haunted house but she 

wisely decides to confront her fears 

in order to exorcise her inner      

demons…  

It is intriguing despite all the 

clichés and keeps the suspense 

going until the final twist. (Digital 
Platforms and DVD from Jinga 
Films)

H
ot, heavy and humid. 

The very last place I 

wanted to be last week 

during that horrible heatwave 

was central London. Several 

days of 35 degrees plus made 

it sticky and me feeling stinky. 

Those deodorant adverts are 

fallacious.  

As I wended my way from 

Waterloo to Vauxhall with my 

t-shirt pasted to my torso, it 

struck me how regular this 

freak weather is becoming. 

Climate change is happening, 

fast-tracked by you and me. 

Do nothing now and that 

change will be catastrophic.  

My mood was lifted by the 

thought that I was en route to 

see my first live theatrical      

production since March. As lock-

down measures are loosened, 

rightly or wrongly, the artistic 

community have come up with 

all sorts of innovative ways        

to stage socially distanced al 

fresco shows. A new experience 

for both performers and           

audience. 

Fanny and Stella (Garden 

Theatre) is the first production 

to be staged in this venue, the 

small beer garden of The Eagle 

pub. Thomas Ernest Boulton 

and Frederick William Park 

were two young men who, in 

1871, were put on trial in London 

for dressing as women and 

conspiracy to commit sodomy, 

a felony at the time. Boulton 

was better known as ‘Stella’ 

and Park as ‘Dame Fanny’ and 

together they would perform in 

amateur theatricals in their 

guise as ‘He/She ladies’. Their 

post performance fun was often 

rather more salacious and 

daring frequenting places in 

the West End where men sought 

other men for sex. All at a time 

when sexual acts between men 

carried a two year jail sentence. 

Fanny and Stella appeared to 

be having a ball, and they 

were, but their imprudence 

and pursuit of hedonism also 

led to a landmark court case 

that planted the seeds of 

change. 

This spirited revival portrays 

the story after their acquittal 

with the two of them telling 

their story in a “for one night 

only” big reveal, including         

all the colourful characters 

that came their way or more 

truthfully those they pursued 

for status and money. Lust 

rather than love was the goal 

and though it is very much in 

your face, including a socially        

distanced  examination by a 

police doctor that may make 

you squirm (use your imagina-

tion), there is a nice blend of 

sauce and sassy.  

Charles Miller’s music is 

jaunty and melodic and Glenn 

Chandler’s lyrics witty and wry 

bringing the story to life as 

though we were enjoying an 

extended old time music hall 

sketch.  

Jed Berry (Stella) and Kane 

Verrall (Fanny) are a very    

likeable double act, bloomers 

and suspenders permanently 

on view, offering up dollops of 

camp and sisterhood camara-

derie even when bitching about 

each other’s exploits and the 

type of man they attract.  

Liberal MP Lord Arthur’s 

Clinton, also a performer in  

his own right, enjoyed fringe 

benefits with Stella while s/he 

had him as a long time      

benefactor even while galavant-

ing with an ardent American 

admirer.  

The other four members      

of the ensemble cast -  Kurt 

Kansley, Alex Lodge, Mark 

Pearce and Joaquin Pedro 

Valdes, play an array of      

characters and keep the action 

moving along, coping well,       

as they all do, with the noises 

off from road and air traffic.  

The choreography, limited 

by circumstance, is clever and 

executed with brio while direc-

tor Stephen Dexter achieves a 

nice balance of effete and 

poignancy. Who could not be 

won over by the louche Has 

Anyone Seen My Fanny? and 

effervescent He/She Ladies. 

An afterthought that had me 

tittering to myself was the 

thought of Kenneth Williams 

singing those songs in that 

inimitable voice. Musical direc-

tor Aaron Clingham provides 

excellent accompaniment on the 

pianoforte and occasionally he 

sings along too.  

A fitting way to end my time 

in the live theatre wilderness. 

Plaudits too for the The Eagle 

staff who do everything by the 

COVID proof health and safety 

manual. Temperature checks, 

masks, gel, space and a general 

joie de vivre at welcoming 

people into the space. The 

mandatory wearing of face 

coverings for the whole perfor-

mance was difficult, a test of 

one’s patience and willingness 

to conform, especially on a 

sultry evening.  

The change that the LGBT 

community sought through   

the likes of Fanny and Stella 

took another one hundred 

years to come to fruition. This 

virus has changed the whole 

world in a few months and    

this  entertaining experience 

confirmed that. Now all we 

have to do is adapt some 

more for I have little doubt that 

more change is coming.  

 

Fanny and Stella –  

www.fannyandstellamusical.com 

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Change is blooming 

well coming 
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I
n this world where everything 
has become so available, it is 
only when these luxuries are 

suddenly pulled away from us 
that the traditional old methods 
revive their popularity.  

It seems that even though the 
old resourceful way may be far 
more natural, and often more 
kind and gentle. Many tend to 
go for the quick and ready to 
hand treatments because they 
are less time consuming, but if 
you try, whenever you can, to go 
natural with some beauty treat-
ments, you may be pleasantly 
surprised.  

Traditional remedies are 
often used in today's bought 
treatments, but unfortunately 
have many added chemicals 
that can be harsh on the hair 
and skin. Sometimes products 
can cause sensitivity and allergic 
reactions. So why not give it a 
go and try to create your own 
natural beauty range of products, 
fit for a royal beauty room! 

BATHING BEAUTY 
 
Cleopatra’s Bath - Add some 

milk in the bath. For practicality, 
keep some powdered milk in a 
tub near the bath and add when 
you get the chance for a luxury 
bathe.  

For dry itchy skin, add some 
apple cider vinegar. Add a tea-
spoon of honey for silky smooth 
satin skin and drop some rose 
petals for that exotic, prodigious 
feel. 

 
Coconut Shower Blend - 

Mix 100g/4oz shredded or      
desiccated coconut, 50g/2oz 
oatmeal, and 2 tablespoons 
runny honey. Add some distilled 
water or rose water and mix to 
a smooth paste.  

Apply over body and massage 
in circular motions for a           
stimulating, vigorous, moisturi-
sing shower scrub. Shower off 
and feel fabulously fresh and 
soft. 

MOISTURISING CREAM  
 
Coconut Oil Body Cream - 

Melt 6 tablespoons of grated 
Beeswax, half a cup of almond 
oil and half a cup of coconut oil 
in a bowl standing over a hot 
water pan. When it warms, add 
a 1/4 cup of Glycerine slowly.  

When warm and mixed in,  
remove from heat and beat  
vigorously till thickened and 
cool. Add 3-5 drops of essential 
oil (no more) of your choice. Pot 
into a small sterile jar (approxi-
mately half cup size). 

 
Conditioning Shampoo - 

Stir and mix together 1/4 cup of 
unwanted liquid castle soap or 
Pure Canola oil as an alternative, 
1/2 teaspoon grapeseed oil,         
1 teaspoon Glycerine and a  few 
drops of essential oil of your 
choice.  

Add a 1/4 cup of distilled 
water or coconut milk for extra 
conditioning. Store in a bottle, 

shake before use. Massage 
into scalp and hair and rinse off. 

 
Luscious Lip Balm - Melt       

6 tablespoons grated Beeswax, 
6 tablespoons sesame oil and  
2 tablespoons honey in a bowl 
over a pan of hot water.  

Remove from heat, add 2 
drops of essential oil and/or 2 
drops of food flavouring of your 
choice. Stir until thickened and 
pot into a small sterile jar. 

 
ESSENTIAL OILS 
OFTEN USED 

 
Cedarwood - for dandruff,  

skin infections, acne and        
anxiety. 

Neroli - for mature skin, 
stretchers. 

Orange - for tension, head-
aches, tiredness and used to 
invigorate. 

Lemon - for cleansing,           
refreshing, circulatory tonic,       
insect repellent. 

Rose - for anti-depressant, 
pleasant relaxing scent, aphro-
disiac, anti-inflammatory. 

Jasmine - for uplifting,  
pleasant scent, aphrodisiac, dry 
skin. 

Bergamot - for cooling and 
refreshing, stress irritability. 

CARRIER OILS 
 
Coconut oil - A solid oil 

melted for its conditioning and 
moisturising for dry skin or hair.  

Grapeseed Oil - Good for its 
massaging properties with it 
containing and some linolic acid. 

Almond Oil - Soothing light 
oil, pleasant scent and easily 
absorbing by the skin, so great 
for easy moisturising. 

 
A natural beauty! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Beauty cupboard

Cooking with Loulla Astin 
Rosto (Slow Roast Lamb Shanks)

C
elebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show.  

This week, she shares her 
recipe for Rosto (Slow Roast 
Lamb Shanks). Rosto simply 
means roast and makes an      
excellent Sunday lunch.  

I cooked this dish on “This 
Morning” many years ago; it 
was one of Richard and Judy’s 
favourite meals when they lived 
in Manchester and used to eat 
at my restaurant regularly.  

Instead of lamb shanks, you 
can use lamb shoulder cut into 
large chunks which lend them-
selves particularly well to this 
method of slow-cooking.  

 
Ingredients (serves 4):  

4 medium lamb shanks or         
2 kilo (4lb) lamb shoulder, cut 
into large chunks on the bone 
(approx 150g each)  

2 tbsp olive oil + extra  
25g (1oz) butter  
2 medium onions, sliced thickly  
3-4 ripe tomatoes, quartered 

or sliced  
3-4 cloves garlic, chopped  
3 bay leaves  
2 cinnamon sticks  
1 tsp ground cinnamon  

1 tbsp each of dried mint and 
oregano or thyme  

4-5 tbsp flat leafed parsley, 
chopped  

2 lamb stock cubes (you can 
use chicken stock cubes)  

400 ml warm water  
½ bottle full bodied red wine  
2 tbsp tomato puree  
Salt and freshly ground black 

pepper  
 

Method:  
Preheat the oven to 180oc – 

350of or Gas Mark 4.  
With a sharp pointed knife, 

make a few slits in the shanks 
and insert slivers of the garlic in 
the holes.  

Heat the olive oil and butter in 
a large frying pan and fry the 
lamb shanks gently to brown 
and seal them all over.  

Lay the shanks in a deep 

roasting tin large enough to      
accommodate the lamb in a  
single layer. Season the meat with 
salt, lots of freshly ground black 
pepper and ground cinnamon.  

Scatter the onions, any remain-
ing garlic, tomatoes, bay leaves, 
cinnamon sticks and herbs over 
the meat and season again.  

In a jug, mix the hot water with 
the stock cubes, tomato puree 
and the wine, and pour over the 
meat.  

Drizzle with a little olive oil, 
cover with foil and bake for 3-3 
½ hours or until the meat is very 
tender and falling off the bone. 
(Check the Rosto after 2 hours 
and turn the meat over, add more 
water if needed, taste the sauce 
and adjust seasoning).  

Serve the Rosto with roast or 
mashed potatoes, rice or cracked 
wheat and a nice green salad.

C
offee is a part of Greek culture and over 
the warmer months, Greeks and          
Cypriots are known for spending hours 

sipping on their iced coffee. Whether it’s for a 
morning pick me up, an afternoon coffee hit or 
just cruisy days on the beach, an iced coffee 
and Greek summer go hand in hand.  

And although once upon a time the good old 
Frappe ́was the only iced coffee available, these 
days whether you are in Athens, on an Aegean 
island or the island of Aphrodite, you will also 
find a Freddo Cappuccino and Freddo Espresso 
on the menu.  

If you’re wondering what the difference is, 
we give you the low-down… 
 
Frappé  

The original iced coffee in Greece and Cyprus 
is a Frappé, which is made from instant coffee 

(Nescafe), water, sugar, and milk. Accidentally 
invented by a Nescafe representative named 
Dimitris Vakondios in 1957 in Thessaloniki, you 
can now find a frappe ́available all over Greece 
and Cyprus.  

A Frappé is basically a coffee drink that is 
shaken and available in three degrees of    
sweetness, determined by the amount of sugar 
used. These are: glykós “sweet”, which is              
2 teaspoons of coffee and 4 teaspoons of 
sugar; met́rios “medium”, 2 teaspoons of coffee 
and 2 teaspoons of sugar; and skétos “plain”, 
2 teaspoons of coffee and no sugar.  

All varieties may be served with milk or        
without. Also, sometimes, a frappé is served 
without any water and milk is used instead.  

 
Freddo Espresso  

The latest craze in Greece and Cyprus’ coffee 
scene is the Freddo, which is available as an 
espresso or cappuccino version. A Freddo        
Espresso is basically 1 shot of espresso poured 
hot into a metal canister. It’s then mixed with 
an electric blender using a couple of ice cubes, 
and sugar is also added during the mixing        
process. The contrast in temperatures between 
the hot and cold is what creates the signature 
foam when mixed.  

 
Freddo Cappuccino  

The Freddo Cappuccino is pretty much a 
Freddo Espresso with a lovely creamy foam 
layered on top, so if you prefer milk in your   
coffee, this one is for you! Its froth is created 
by putting some ice cubes in a glass and        
pouring enough milk to cover the ice cubes. 
Using a hand mixer or blender, it’s frothed up 
until it’s really light and fluffy.  

It all comes down to personal taste, so we 
recommend you try all three and decide for 
yourself! Enjoy! 

Frappe� and Freddo the most popular 
summer coffee drinks in Greece and Cyprus  



 25      | Τhursday 20 Αugust 2020



Lautaro Martinez played chief 
tormentor as Inter Milan 
claimed an emphatic 5-0 victory 
against Shakhtar Donetsk to 
reach the Europa League final 
and come closer to a first title 
in nine years.. Argentine striker 
Martinez,  scored twice, as An-
tonio Conte’s team set up a 
clash with five-time champions 
Sevilla, also thanks to a goal by 
Danilo D’Ambrosio and a 
Romelu Lukaku brace. 
Lukaku has now scored in 10 
consecutive Europa League 
matches and by producing 
another cool finish at the end 
of powerful run seven minutes 
from time, he is now one short 
of Ronaldo’s mark of 34 goals 
in one season for Inter in 1997-
98. 
“We are a team that is growing 
day by day, there are both 
young and experienced 
players. This is fundamental in 
a team, so the less experienced 
can follow those who have 
more experience,” added Mar-
tinez. 
“Sevilla are a strong team. We 
will try to prepare as best we 
can for this match, we hope that 
everything goes well and that 
the Cup can go to Inter.” 
Europa League thoroughbreds 
Sevilla reached yet another final 

as substitute Luuk de Jong 
struck in the 78th minute to earn 
them a gritty 2-1 victory over 
Manchester United on Sunday. 
United, already beaten in two 
domestic semi-finals this sea-
son, looked on course to make 
it third time lucky when Bruno 
Fernandes scored from the 
penalty spot in the ninth minute. 
But former Liverpool player 
Suso levelled in the 26th mi-
nute, and the Spaniards 
showed all their European 
know-how to weather a United 
storm on a humid night in  
Cologne.  
Inspired goalkeeper Yassine 
Bono came to Sevilla’s rescue 

on several occasions, and 
when United’s energy levels 
dipped, De Jong stole in to 
snatch victory. 
Sevilla will meet Inter Milan in 
the final in Cologne tomorrow 
Friday, when they will be going 
for their sixth title in the compe-
tition since 2006. 
While Sevilla have a chance to 
restore Spanish pride after 
Barcelona’s horror show in the 
Champions League quarter-fi-
nals ., United’s defeat under-
lined a poor European season 
for English clubs, who provided 
all four finalists in last season’s 
Europa and Champions 
League competitions. 
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Michael Yiakoumi

UEFA Europa League

UEFA Europa LeagueFinal 

Friday 21st  August 2020 

Sevilla v Inter Milan 8pm BT Sport 1 

To be played in Cologne, Germany 

 

UEFA Champions League Final 

Sunday 23rd August 2020 

Paris St Germain  v Bayern Munich or Lyon 8pm BT Sport 1 

To be played in Lisbon, Portugal

UEFA Champions League
PSG v Bayern Munich or Lyon Final

Inter Milan v Sevilla Final

Paris St Germain reached their 
first ever Champions League 
final with a convincing 3-0 win 
over RB Leipzig on Tuesday, fi-
nally delivering the reward of 
the biggest game in European 
football for their Qatari backers. 
PSG have gone out in the last 
16 for the past three years, but 
they proved a step too far for 
Leipzig, who were playing in the 
regional leagues just 11 years 
ago. 
The Germans, financed by the 
Red Bull energy drink company, 
have outperformed all expecta-
tions by reaching the last four, 
knocking out Tottenham Hot-
spur and Atletico Madrid en 
route.With French World Cup 
winning forward Kylian Mbappe 
back in the starting line-up. 
Tuchel was able to field his pre-
ferred attacking trident with Bra-
zilian Neymar and Di Maria. 
Right from the outset, PSG 
looked a threat to the Leipzig 
defence with Neymar clipping 
the post after he was slipped in 

by Mbappe in the sixth minute. 
Seven minutes later PSG had 
the lead when Neymar and Di 
Maria lined up to take a free kick 

on the left and it was the Argen-
tine who floated in a lovely 
cross which was nodded home 
by Marquinhos. Juan Bernat 
added the third in the 56th mi-
nute for what was a comfortable 
victory at the Estadio da Luz. 
The French club, celebrating 
the 50th anniversary of their 
founding in 1970, will meet the 
winner of other semi between 
Bayern Munich and Olympique 
Lyonnais. The French club have 
played 110 games in the com-
petition – the most played by a 
side before reaching their first 
final, overtaking Arsenal’s 
record of 90 between 1971-
2006. 
PSG’s only other appearances 
in the final of a European com-
petition came with their UEFA 
Cup Winners’ Cup victory in 
1996 and their runners-up spot 
in the following season. 
Olympique Marseille are the 
only French team to win the Eu-
ropean Cup, triumphing over 
AC Milan in 1993. 

UEFA Champions and Europa League Fixtures

Cypriot football League 

Kicks off this week 
         Fixtures 
Division One 
Friday 21st August 2020. 
Ethnikos Achna v Enosis Neon Paralimniou  
Apoel v Karmiotissa 
Saturday 21st August 2020  
Pafos FC v Omonia 
Apollon v Doxa Katokopias 
Sunday 23rd August 2020 
Olympiakosv AEL 
Anorthosis v Ermis Aradippou 
Monday 24th August 2020 
Nea Salamina v AEK

New Salamis drawn at home in 

the FA Cup

New Salamis are making their debut in the FA Cup this season and what a great achievement fot 
this UK Cypriot football club from Sunday KOPA  League to the FA Cup, no other UK Cypriot club 
has achieved this. They were best team in Sunday UK football when they won the FA Sunday Cup 
and have now moved onto playing top level Saturday football. 
Last season’s FA Cup winners were Arsenal beating London rivalsChelsea 2-1at Wembley. 
New Salamis who now play in the Spartan South Midlands League will be playing their home games 
at Haringey Borough and are Drawn at home in the first preliminary round of the FA Cup vs Spartan 
Premier Division Side Colney Heath FC 
The match will take place on Tuesday 1st September 2020 with a 7.45pm kick off. 
The winners of the match will play either West Essex or Crawley Green on Saturday September 
12th. 
In the FA Vase New Salamis will start in the 2nd Qualifying Round having been given a bye vs 
Cornard United on October 10th 2020 
New Salamis FC Pre season results in August:  
New Salamis FC 7 – 0 Hoddesdon Town, New Salamis FC 4 – 4 Waltham Abbey  
Bush Hill Rangers 1 – 4 New Salamis, Haringey Borough 1 New Salamis 0 

St Panteleimon FC are playing some pre-season 
friendlies now, and gearing up to the start of the 
new season in the Spartan South Midlands 
League, Division One. 
It seems likely that the new season will start in 
September, and so the coach George Franges-
kou has been working hard with the players dur-
ing pre-season and towards match fitness. 
Pre season games  in August 
St Panteleimon 5 – 5 Highgate & Muswell Hill 
Enfield Town 2 – 3 St Panteleimon  
Windsor FC 3 – 4 St Panteleimon  
All Covid related guidance was observed with 
appropriate distancing, sanitation and no spec-
tators. The Saints will be based at a new home 
ground this season of Queen Elizabeth II Sta-
dium, in Enfield, ground sharing with Enfield Town 
FC.  A happy three year ground share at North 
Greenford United,  allowed the team to progress 
up the National League Steps.  

St Panteleimon FC are gearing 

up for 2020/21
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15.10.1948 - 08.08.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Thelma Kalyvides     
(from London) 

It is with great sadness that we announce the sudden death of our beloved  
Thelma Kalyvides. 

A much admired and highly respected member of both her family and the Greek Cypriot 
community, Thelma was one of the few women of her generation to study law 

 (University of Southampton). 
Her enthusiasm for life and cheerful persona was evident despite not always being in the 

best of health. The devotion to her parents Kalomira,(Loula) and Nikos was  
exemplary; may she forever rest in peace with them. 

Her Godson and cousin, Tryfon, other cousins, Godchildren and family 
shall miss her dearly. 

Due to the pandemic the funeral will be strictly family with very limited numbers. 
(01/09/2020). 

Family flowers only although, if wished, donations may be made in her honour to either: 
The Greek Orthodox Church of The Holy Cross and St Michael or Age UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θέλμα Καλυβίτης  
(από τo Λονδίνο)  

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας  
Θέλμα Καλυβίτης. Ένα πολύ θαυμαστό και πολύ σεβαστό μέλος, τόσο της  

οικογένειάς της, όσο και της Ελληνοκυπριακής κοινότητας. 
 Η Θέλμα ήταν μια από τις λίγες γυναίκες της 

 γενιάς της που σπούδασε νομικά (Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον). 
Ο ενθουσιασμός της για τη ζωή και το χαμογελαστό της πρόσωπο ήταν εμφανές, 
έστω και αν δεν ήταν πάντα καλά στην υγεία της. Η αφοσίωση στους γονείς της, 

Καλομοίρας, (Λούλλα) και Νίκου, ήταν υποδειγματική.  
Μπορεί τώρα να αναπαυθεί ειρηνικά μαζί τους. 

Ο βαπτιστικός και ξάδελφός της, Τρύφωνας, ξαδέλφια, βαπτιστήρια και λοιπή  
οικογένεια. Θα μας λείψει πάρα πολύ. 

 Η κηδεία λόγω πανδημίας του κορωνοϊού θα τελεσθεί σε στενό οικογενειακό 
κύκλο. (01/09/2020). Αντί για λουλούδια για όσους το επιθυμούν, μπορούν να  

κάνουν εισφορές εις μνήμη της εκλιπούσας: στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ή Age UK. 

 

04.12.1937 - 31.07.2020
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φοίβος Παταπίου 
(γεννήθηκε στον Άγιο Αντρόνικο, Κύπρο και μεγάλωσε στο Ριζοκάρπασο) 

Είναι με μεγάλη λύπη που αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, και αδελφού Φoίβου, 

 που απεβίωσε το Σάββατο 08.08.2020. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 στις 9:30πμ από το εκκλησάκι του κοιμητηρίου 

 Νew Southgate, N11 IJJ και θα ακολουθήσει αποτέφρωση. 

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

Για όσους επιθυμούν να στείλουν λουλούδια αυτά θα πρέπει να παραδοθούν την Δευτέρα 24  

Αυγούστου 2020, στις 7:30πμ στα γραφεία του Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd, Bowes 

Park, London N22 8NG, ή μέχρι τις 8:00πμ στην διεύθυνση 44 Elm Park Road, Winchmore  Ηill, N21 2HS. 

H σύζυγος Χέλεν Παταπίου, θυγατέρα Mαριέλλα, τα αδέλφια Νίκη, Άκης, Nάσα, Τούλα, 

 Χάρης και όλοι οι άλλοι συγγενείς και φίλοι.
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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 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παντελής (Πώλ) Αδάμου 
(από την Ορμήδεια, Κύπρος)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pantelis (Paul) Adamou  
(from Οrmidia, Cyprus) 

It is with a great sadness that we announce the death of 
our beloved husband and father that passed away on 

the 05/08/2020 at his home surrounded by his wife and 
children, at the age of 58. 

He was born in Ormidia Cyprus on the 17/08/1961 and 
came to England when he was 2 years old.  

He leaves behind his wife Marina and 3 children 
 Katerina, Cleo and Evy, 3 sisters, 4 brothers, friends 

and relatives. 
The Funeral Will take place on the 27 August, 12.30pm 

at St Mary’s Church, Wood Green. Due to the  
coronavirus guidelines only, immediate family can attend 

the Funeral service. 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Παντελή Αδάμου 

που απεβίωσε στις 05/08/2020 στο σπίτι του, 
 περιτριγυρισμένος από τη γυναίκα και τα παιδιά του,  

σε ηλικία 58 ετών. 

Γεννήθηκε στην Ορμήδεια Κύπρου στις 17/08/1961 και 
ήρθε στην Αγγλία όταν ήταν 2 ετών. 

Αφήνει πίσω τη γυναίκα του Μαρίνα, 3 παιδιά: Κατερίνα, 
Κλίο και Έβη, 3 αδελφές, 4 αδελφούς, λοιπoύς συγγενείς 

και φίλους. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου, 12.30μμ 
στην Εκκλησία St Mary, Wood Green. Λόγω της  

πανδημία του κορωνοϊού, μόνο η στενή οικογένεια μπορεί 
να παρευρεθεί στην κηδεία. 17.08.1961-05.08.2020

18.11.1948-30.07.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ευάγγελος Γεωργίου 
(από την Aμμόχωστο, Κύπρος)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Evangelos Georgiou 
(from Famagusta, Cyprus) 

We are devastated to announce that our beloved hus-
band, father and grandfather Evangelos Georgiou from 

Famagusta sadly passed away, on Thursday 30th July at 
the age of 71. 

He leaves behind his wife Angeliki, children Andrea and 
George, 4 grandchildren, and many other relatives and 
friends. He was a loving, caring and amazing person 

and will be greatly missed. His funeral will take place on 
2nd September and due the coronavirus restrictions only 
the immediate family can attend. Instead of flowers the 
family is kindly requesting donations to the British Heart 

Foundation.

Με μεγάλη θλίψη και  απογοήτευση αναγγέλλουμε ότι ο 

αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς   

Ευάγγελος Γεωργίου από την Aμμόχωστο που απεβίωσε, 

την Πέμπτη 30 Ιουλίου σε ηλικία 71 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Αγγελική, τα παιδιά Άντρια και 

Γιώργο, 4 εγγόνια, λοιπούς συγγενείς και φίλους.  

Ήταν ένας τρυφερό, στοργικό και καταπληκτικό άτομο που 

θα μας λείψει πάρα πολύ. Η κηδεία του θα  

πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και λόγω των  

περιορισμών του κορωνοϊού μόνο, στενή οικογένεια  

μπορεί να παρευρεθεί. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια 

ζητά να γίνονται εισφορές στο British Heart Foundation.

Χθες Τετάρτη κηδεύεται ο 39χρονος 

Στήβεν Αρχόντους, ο οποίος έχασε 

τη ζωή του σε θαλάσσιο ατύχημα 

που σημειώθηκε την Κυριακή (16/8) 

το μεσημέρι στη Λάρνακα. 

Ο άτυχος 39χρονος καταλείπει  

σύζυγο και δύο παιδία. 

Η κηδεία θα τελεστηκε χθες στις 

17:30 (ώρα Κύπρου) από τον ιερό 

ναό Παναγίας Χρυσελεούσης στην 

Σιά. 

Η οικογένεια δεν θα δέκτηκε συλλυ-

πητήρια, ενώ παράκληση ήταν όπως 

αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές 

για τα παιδιά του εκλιπόντος. 

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις δύο 

το μεσημέρι της Κυριακής, λήφθηκε 

πληροφορία στην Αστυνομία, για 

τραυματισμένο άντρα, εντός της  

θαλάσσιας περιοχής της Ορόκλινης. 

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της  

Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, 

τα οποία εντόπισαν τον άτυχο  

Στήβεν να είναι σοβαρά τραυματι-

σμένος και τον μετέφεραν στην ακτή. 

Με ασθενοφόρο ο 39χρονος διακο-

μίστηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσο-

κομείου Λάρνακας, όπου οι επί 

καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν το  

θάνατό του. 

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν 

διαπιστώθηκε ότι ο 39χρονος, είχε 

μεταβεί στην περιοχή Ορόκλινης για 

ψάρεμα, όταν κτυπήθηκε από προ-

πέλα ταχύπλοου σκάφους. 

Στη συνέχεια, η Αστυνομία συνέ-

λαβε, δυνάμει δικαστικού εντάλμα-

τος, άνδρα ηλικίας 44 ετών από τη 

Λάρνακα, οδηγό του ταχύπλοου 

σκάφους από το οποίο τραυματί-

στηκε θανάσιμα στην θαλάσσια πε-

ριοχή Ορόκλινης ο 39χρονος.

Τραγωδία Ορόκλινης: Το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Στήβεν Αρχόντου
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Stavros (Steve) Charalambous

Σταύρος (Στίβι) Χαραλάμπους

(from Kalo Chorio, Larnaca)

15.06.1949 - 07.08.2020 

It is with great sadness and a heavy heart that we announce the loss 

of our beloved husband, father and grandfather who passed away on 

the 7th August, aged 71 after a short battle with cancer. 

He leaves behind his wife Evridiki, his three children Christie, George 

and Martha, his son in laws Chris and Anthony, his grandchildren 

George, Evi and Georgia, brothers, sisters, nieces, nephews and  

godchildren. 

Steve was born in Kalo Chorio, Larnaca Cyprus on the 15th June 

1949 and came to London in 1964 where he made a life for himself 

and his family. He was a kind and generous man with a big heart and 

everything he did was for his family and friends. He was loved by all 

that met him. He was a true gentleman. There are so many memories 

of him which we will keep in our hearts forever. We love and miss him 

very much. 

The funeral will take place on Wednesday 26th August at 10am at St 

Mary’s Church Trinity Road N22 8LB, followed by the burial at the 

New Southgate Cemetery. 

Flowers to: Demetriou & English Funeral Directors by 5pm on the  

25th August.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του  

αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Σταύρου Χαραλάμπους 

που απεβίωσε στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία 71 ετών μετά από μια σύντομη 

μάχη με τον καρκίνο. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευρυδίκη, τα τρία του παιδιά Κρίστη, Γιώργο 

και Μάρθα, τους γαμπρούς του Κρις και Αντώνη, τα εγγόνια του Γιώργο, 

Εύη και Γεωργία, αδελφούς, αδελφές, ανίψια, και βαπτιστικούς. 

Ο Σταύρος γεννήθηκε στο Καλό Χωριό της Λάρνακας στην Κύπρο στις  

15 Ιουνίου 1949 και ήρθε στο Λονδίνο το 1964 όπου έζησε τη ζωή του μαζί 

με την οικογένειά του. Ήταν ένας ευγενικός και γενναιόδωρος άνθρωπος 

με μεγάλη καρδιά και ό, τι έκανε ήταν για το καλό της οικογένειας και των 

φίλων του. Αγαπήθηκε από όλους που τον γνώρισαν. 

Ήταν αληθινός κύριος. 

Υπάρχουν τόσες πολλές αναμνήσεις από αυτόν που θα κρατήσουμε στις 

καρδιές μας για πάντα. Τον αγαπάμε και μας λείψει πάρα πολύ. 

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10πμ στην 

εκκλησία St Mary's Trinity Road N22 8LB και η  ταφή στο κοιμητήριο του 

New Southgate. 

Λουλούδια  μπορούν να σταλούν στο Demetriοu & English Funeral  

Director έως τις 5 μ.μ. την προηγούμενη ημέρα της κηδείας, 25 Αυγούστου.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Haralambous 
(from Lefkara and Limnia) 

        It is with great sadness that we announce the loss of our beloved husband, father, and 
brother Andreas Haralambous, from Lefkara and Limnia, who passed away on 10.08.20 in 

London at the age of 64. He leaves behind his beloved wife Tina, his sons Pani and Philip, his 
daughter Nicole, his daughter-in-law Manuela and his siblings Suzy, Bambos and Kiki.  

Andreas was born on 29 April 1956 and grew up in London. In 1979 he married his wife Tina 
and built their own family and together began to successfully build their own business. He 

was a generous man and his home was always open to family and friends, a loving father and 
husband that worked hard ensuring his family had everything they needed.  

We all love him and miss him very much. His memory will live on with us and will never be 
 forgotten. The funeral will take place on Monday 24 August 2020 at 12.30 pm, at St Andrew 
The Apostle, Greek Orthodox Cathedral in Kentish Town. Due to government guidelines, only 

immediate family may attend the church service.  
However, if you would like to pay your respects you can attend via YouTube Live  

streaming at: https://www.youtube.com/c/ApostolosAndreasChurch . The burial will take place 
at New Southgate Cemetery at 2.30 pm. 

Instead of flowers the family is requesting donations to the Haematology Cancer Care Charity 
at: https://www.justgiving.com/fundraising/andrew-haralambous-hcancercare.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Αντρέας Χαραλάμπους  

(από Λεύκαρα και Λιμνιά)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 
αδερφού Αντρέα Χαραλάμπους από Λεύκαρα και Λιμνιά, που απεβίωσε στις 10.08.20 στο 
Λονδίνο σε ηλικία 64 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Τίνα, τους γιους του 
Πάνη και Φίλιπ, την κόρη του Νικόλ, την νύφη του Μανουέλα και τα αδέλφια του Σούζη, 

Πάμπο και Κίκη. 
Ο Αντρέας γεννήθηκε στις 29 Απρίλη  1956 και μεγάλωσε στο Λονδίνο.  

Το 1979 παντρεύτηκε τη σύζυγο του Τίνα και δημιούργησαν τη δική τους οικογένεια και  
ξεκίνησαν την δική τους επιχείρηση.  Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και το σπίτι του 

ήταν πάντα ανοικτό στους συγγενείς και φίλους, στοργικός πατέρας και σύζυγος που  
εργάστηκε σκληρά διασφαλίζοντας ότι καλύτερο για την οικογένειά του.  

Τον αγαπάμε πολύ και μας λείπει πάρα πολύ. Η μνήμη του θα ζει μέσα μας. 
Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 στις 12.30 μ.μ., στον Καθεδρικό Ναό 

Αποστόλου Αντρέα στο Kentish Town. Λόγω κυβερνητικών οδηγιών μόνο η στενή  
οικογένεια μπορεί να παρακολουθήσει την τελετή. Την τελετή μπορείτε να 

 παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση μέσω YouTube : 
https://www.youtube.com/c/ApostolosAndreasChurch.  H ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του 

New Southgate στις 2.30 μ.μ.  
Αντί για λουλούδια η οικογένεια κάνει έκκληση να γίνονται εισφορές για το Haematology 

Cancer Care Charity στο: 
https://www.justgiving.com/fundraising/andrew-haralambous-hcancercare. 

29.04.1956 - 10.08.2020

Xριστίνα Αγγελή Christina Angeli 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  † ΜEMORIAL SERVICE

Οn Friday 21.08.2020 is the 6 month 

memorial of our beloved wife, mother, 

grandmother, Christina Angeli who passed 

away on Friday 21.02.2020.  

Unfortunately due to the current pandemic 

we will not be able to do a church service 

to her memory, as we would have wanted, 

but through this announcement, the family 

would like to ask  that you keep Christina 

in your prayers for her 6 months memorial. 

The family would like to thank all those 

who came to the funeral, sent flowers, 

made donation to Cancer Research and 

for their prayers and kindness. 

Husband: Andreas, sons; Steven, Simon 

and Paul,  daughters-in-law: Yianoulla and 

Liana, grandchildren: Andrew, Christina, 

Alex, Anthony and Michael, sister Fotoulla 

and many other relatives and friends.

Tην προσεχή Παρασκευή 21.08.2020 

είναι το εξάμηνο μνημόσυνο της 

πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας 

και γιαγιας Χριστίνας Αγγελή που 

απεβίωσε την Παρασκευή 21.02.2020. 

Δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας 

επιτρέπουν να τελέσουμε το μνημόσυνο 

της Χριστίνας μας, με τον τρόπο που θα 

θέλαμε, αλλά μέσω της αγγελίας αυτής 

την φέρνουμε στην μνήμη όλων. Επί τι 

ευκαιρεία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε 

όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην 

κηδεία, όλους όσοι κάνατε εισφορές στο 

Cancer Research και όσους έστειλαν τα 

όμορφα λουλούδια και μας 

συμπαραστάθηκαν. 

Σύζυγος: Ανδρέας, υιοί: Στέλιος, Σίμος και 

Παύλος, νύφες: Γιαννούλλα και Λιάνα, 

εγγόνια: Aντρέας, Χριστίνα, Άλεξ, 

Αντώνης, Μιχάλης, την αδελφή της 

Φωτούλλα και πολλούς άλλους συγγενείς 

και φίλους.

(from London)(από το Λονδίνο)
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