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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο ΔΗΣΥ 
βλέπουν στον ύπνο και στον ξύ-
πνιο τους το ΝΑΤΟ, ωστόσο ο κυ-
πριακός λάος έχει άλλη άποψη, 
επειδή έχει ιδία εμπειρία, δήλωσε 
ο εκπρόσωπος Τύπου...                    
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
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ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Άρχισε την Τετάρτη στην Αθήνα 
η δίκη της Χρυσής Αυγής ενώπιον 
πενταμελούς Εφετείου Κακουργη-
μάτων, το οποίο καλείται να απο-
τύπωσει αμετάκλητα την κρίση της 
Δικαιοσύνης....                     
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Σειρά συναντήσεων με αντιπρο-
σωπείες από την εβραϊκή, αρμε-
νική, κουρδική και αλεβιτική κοινό-
τητα του Ηνωμένου Βασιλείου είχε 
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία 
στο πλαίσιο... 
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Ακόμη ονειρεύονται... Επτά χρόνια μετά...
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Οδυνηρές περικοπές 
για τα βρετανικά 
νοικοκυριά σε βασικά 
και είδη πρώτης ανάγκης



  2      | Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία δημιουργεί στενότερους δεσμούς με 
την εβραϊκή, αρμενική, κουρδική και αλεβιτική διασπορά του Ην. Βασιλείου
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η Εθνική Κυ-

πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου είχε 
σημαντικές συναντήσεις με οργανώσεις που 
αντιπροσωπεύουν την εβραϊκή, αρμενική, κουρ-
δική και αλεβιτική κοινότητα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. Συγκεκριμένα είχε συναντήσεις με αντι-
προσωπείες της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής 
Ηνωμένου Βασιλείου, της Κουρδικής Συνέλευ-
σης Βρετανίας, και της Βρετανο-Αλεβιτικής Ομο-
σπονδίας. Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν στο 
πλαίσιο των προσπαθειών της Ομοσπονδίας 
να ενισχύσει τους δεσμούς της με όσο το δυνατό 
περισσότερες κοινότητες του Ηνωμένου Βασι-
λείου και να αναπτύξει τη μεταξύ τους συνεργα-
σία, στη βάση των κοινών τους συμφερόντων.   
Ομοσπονδία Αλεβιτών Βρετανίας 
Την Παρασκευή 3 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας, Χρήστος Καραολής και το διοι-
κητικό στέλεχος της ΕΚΟ, Χρήστος Τιουτόν, πα-
ρευρέθησαν στο ετήσιο καλοκαιρινό φεστιβάλ 
της Βρετανο-Αραβικής Ομοσπονδίας, όπου τους 
υποδέχθηκε ο Ergin Erbil, δημοτικός σύμβουλος 
αλεβιτικής καταγωγής στον δήμο του Enfield. 
Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν οι 
συγκλήσεις σε σημαντικά ζητήματα, η εκπρο-
σώπηση των εθνικών μειονοτήτων στη βρετα-
νική πολιτική ζωή και τα κοινά συμφέροντα των 
δύο κοινοτήτων σε ό,τι αφορά την εξωτερική 
τους πολιτική. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, 
συναντήθηκαν επίσης με τους νέους προέδρους 
της Βρετανο-αλεβιτικής Ομοσπονδίας, Dilek 
Incedal και Muslum Dalkilic.  

Εθνική Αρμενική Επιτροπή ΗΒ 
και Κουρδική Συνέλευση Βρετανίας 
Ο κ. Καραολής και ο κ. Τουτόν συναντήθηκαν, 

επίσης, στο κέντρο Navasartian στην έδρα της 
αρμενικής κοινότητας, στο Ealing την Κυριακή 5 
Ιουνίου, με την Εθνική Αρμενική Επιτροπή ΗΒ 
και την Κουρδική Συνέλευση Βρετανίας. Η κυ-
πριακή, η αρμενική και η κουρδική κοινότητα 
του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν εγκαθιδρύσει 
μια στενή σχέση συνεργασίας μεταξύ τους τα 
τελευταία χρόνια και έχουν στείλει από κοινού 
επιστολές προς τη βρετανική κυβέρνηση, σε 
σχέση με τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι 
επιστολές κάλυψαν διάφορα, σοβαρά ζητήματα, 
όπως την εξασφάλιση εγγυήσεων για τη δια-
σφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποι-
αδήποτε μελλοντική εμπορική συμφωνία Ηνω-
μένου Βασιλείου-Τουρκίας, την αναγνώριση των 
Γκρίζων Λύκων ως τρομοκρατικής οργάνωσης 
και την έκφραση ανησυχίας για το κοινό πρότζεκτ 

μαχητικών αεροσκαφών μεταξύ της αεροπορι-
κής βιομηχανίας BAE Systems με την τουρκική 
Aerospace Industries. 
Οι δύο αντιπροσωπείες συνέταξαν, νέα κοινή 

επιστολή σχετικά με την πρόσφατη απόφαση 
της κυβέρνησης να αναστείλει τους περιορι-
σμούς για νέες εξαγωγές όπλων προς την Τουρ-
κία. Επιπρόσθετα, οι οργανώσεις έκαναν ανα-
φορά στις παράνομες και αποσταθεροποιητικές 
ενέργειες του προέδρου Ερντογάν στην Τουρκία 
και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Με-
σογείου, καθώς και της συνεχιζόμενης τουρκικής 
κατοχής της Βόρειας Κύπρου, τις συνεχείς επι-
θέσεις της κατά του κουρδικού λαού και τη συ-
νεχιζόμενη άρνησή της για αναγνώρισης της Αρ-
μενικής Γενοκτονίας.  
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων 
των Βρετανών εβραϊκής καταγωγής 
Εξάλλου, την Πέμπτη 9 Ιουνίου, ο κ. Καραολής 

και ο κ. Τουτόν συναντήθηκαν με τον Ανώτερο 

Αντιπρόεδρο, David Mendoza-Wolfson, και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, Michael Wegier, του 
Συμβουλίου των Αντιπροσώπων των Βρετανών 
εβραϊκής καταγωγής. Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης, συζήτησαν τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν η κυπριακή και η εβραϊκή διασπορά 
και μίλησαν για τη σημασία της διατήρησης της 
πολιτιστικής ταυτότητας, της γλώσσας και της 
κουλτούρας των δύο κοινοτήτων. Συζήτησαν, 
επίσης, σειρά δυνητικών πρωτοβουλιών με 
στόχο να φέρουν μαζί τις δύο κοινότητες, μέσω 
της κοινής τους ιστορίας.  

«Ευκαιρία να κάνουμε 
πιο ισχυρές τις φωνές μας» 
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες συναντήσεις, ο 

πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας, Χρήστος Καραολής δήλωσε: «Ως υπεύθυ-
νοι και ενεργοί Βρετανοί πολίτες, είναι σημαντικό 
να αναπτύξουμε στενές σχέσεις με τις κοινότητες 
που ζουν γύρω μας, ιδιαίτερα στο βόρειο Λον-
δίνο, στη βάση της κοινής μας προέλευσης από 
την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Η συνεργασία μας, εδώ, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι μια ευκαιρία να κάνουμε πιο ισχυ-
ρές τις φωνές μας για να ενισχυθεί το συλλογικό 
μας όραμα για ένα θετικό μέλλον για την πε-
ριοχή, όπου η ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και η 
δημοκρατία να είναι βασικοί πυλώνες. Φέρνο-
ντας τους ανθρώπους κοντά με βάση τα κοινά 
ενδιαφέροντα και τις κοινές εμπειρίες, μπορούμε 
να συμβάλλουμε στην διασφάλιση ενός λα-
μπρού μέλλοντος για τις κοινότητές μας».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ: ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

Με αφορμή τους εορτασμούς για το Πλατινένιο 
Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ, ένας από 
τους πιο καταξιωμένους συμπατριώτες μας, ο 
Χάρης Θεοχάρη έχει αναγορευθεί σε Αξιωμα-
τούχο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Officer of 
the British Empire - OBE). 
Ο κ. Θεοχάρη διαθέτει μεγάλη γκάμα από 

προσόντα που του επέτρεψε να έχει τεράστια 
επιτυχία στην καριέρα του. Εκτός από Ανώ-
τερος Σύμβουλος του Norton Rose 
Fulbright και μέλος του Συμβου-
λίου του Ινστιτούτου Ναυτικού Δι-
καίου του Πανεπιστημίου του 
Σαουθάμπτον, ο Χάρης Θεο-
χάρη έχει αναλάβει την προεδρία 
της Maritime London. 
Αναφερόμενος στην προεδρία 

του, ο προκάτοχος του, Λόρδος 
Mountevans δήλωσε: «Αυτή η ανα-
γνώριση εκ μέρους της Αυτού Με-
γαλειότητας είναι μεγάλη τιμή για τον 
Πρόεδρο της Maritime London. Ο 
Χάρης έχει μεγάλο πάθος όχι 
μόνο για τις ναυτιλιακές 
υπηρεσίες του Ηνωμένου 

Βασιλείου αλλά και για όλες τις ναυτιλιακές βιο-
μηχανίες του κόσμου, με εμβληματική την πρό-
σφατη προεδρία του Maritime UK (2018-2020)». 
Ταυτόχρονα, ο Διευθύνοντας Συμβούλος της 

Maritime London, Jos Standerwick είπε: «Όπως 
μαρτυρούν οι πολλές διακρίσεις του στον κλάδο, 
ο Χάρης, ως κορυφαίος νομικός στο ναυτιλιακό 
τομέα, έχει διακριθεί και έχει διοικήσει με επιτυχία 
οργανωμένα σύνολα του τομέα του, για πάνω 

από τρεισήμισι δεκαετίες. Έχει διακριθεί 
από το 1996 στο Norton Rose Ful-
bright και εξακολουθεί να κερδίζει νί-
κες μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να 
αλλάξει το οικονομικό τοπίο ριζικά. 
Αξίζει λοιπόν αυτής της επιβράβευ-
σης». Με την τεράστια εμπειρία 
που κατέχει στα ναυτιλιακά θέματα 
ο Χάρης Θεοχάρης, τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει λάβει μεγάλη αναγνώ-
ριση όχι μόνο στο ΗΒ αλλά και 

διεθνώς. Έχει, επίσης, δια-
κριθεί από τη Lloyd's List 
ως ο πιο σημαντικός δι-
κηγόρος ναυτιλίας ανά το 
παγκόσμιο.

Ακόμη ένας λόγος για να αισθανόμαστε πε-
ρήφανοι ως κυπριακή κοινότητα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Άλλη μια εκπαιδευτικός κυπριακής κα-
ταγωγής, η Juliet Demetriou, του North Star 
Community Trust, τιμήθηκε για την προσφορά 
της με το βραβείο του Αφανούς Ήρωα από τον 
οργανισμό The Pearson National Teaching 
Awards. Έχει εξασφαλίσει το αργυρό μετάλλιο 
στην κατηγορία «Αφανής Ήρωας», ενώ έχει 
προταθεί και για το χρυσό. 
Η Juliet Demetriou γεννήθηκε στο Λονδίνο, 

μεγάλωσε στην περιοχή του Wood Green και 
σήμερα διαμένει στο Edmonton. Οι γονείς της, 
κατάγονται από το Αργάκι Μόρφου και την Κο-
ντέα. Η πορεία της στην εκπαίδευση έχει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, καθώς ως μητέρα τριών παι-
διών έπρεπε να ολοκληρώσει αργά και σταδιακά 
τις σπουδές της. Ξεκίνησε ως νηπιαγωγός και 
στη συνέχεια προχώρησε ως εκπαιδευτικός για 
μεγαλύτερες ηλικίες. Εργάζεται στο Academy’s 
Community Outreach team και σύμφωνα με 
όλους όσοι την γνωρίζουν, διακρίνεται για την 
αφοσίωση και το πάθος της στην προσφορά 
προς τα παιδιά και τις οικογένειες στην κοινότητά 
της, που έχουν ανάγκη στήριξης. Με δικές της 

πρωτοβουλίες και προσπάθειες, έχει καταφέρει 
να δημιουργήσει το πρόγραμμα με την ονομασία 
Community Outreach, το οποίο βοηθά εκατο-
ντάδες οικογένειες κάθε χρόνο, μέσα από τη 
σχολική κοινότητα, με δωρεάν εργαστήρια, μα-
θήματα, δραστηριότητες, υπηρεσίες βιβλιοθήκης 
και δωρεάν φαγητό. 
Ο οργανισμός The Pearson National Teaching 

Awards τιμά με τον ετήσιο θεσμό των βραβείων 
την εξαιρετική διδασκαλία με μια λαμπερή τελετή 
απονομής βραβείων που μεταδίδεται τηλεοπτικά 
από το BBC.

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ

Τεράστια τιμή για την Κύπρο η αναγόρευση 
του κύπριου νομικού Χάρη Θεοχάρη σε ΟΒΕ

ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Με το βραβείο «Αφανής Ήρωας» 
βραβεύτηκε κύπρια δασκάλα του ΗΒ
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Άσυλο στη Βρετανία; Περιμένετε στη …Ρουάντα
Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Την Τρίτη (14/06) ακυρώθηκε η πτήση που θα 
μετέφερε μετανάστες στη Ρουάντα και σύμφωνα 
με τους αναλυτές η εξέλιξη αυτή συνιστά οδυνηρή 
ήττα για τον πρωθυπουργό της χώρας Μπόρις 
Τζόνσον, ο οποίος μέχρι τώρα υποσχόταν την 
απέλαση προσφύγων στη Ρουάντα σε μία προ-
σπάθεια να αποθαρρύνει την έλευσή τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Στέλνοντας τους παράτυπους 
μετανάστες στη Ρουάντα, μια χώρα της ανατολι-
κής Αφρικής περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα 
μακριά, η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει να απο-
θαρρύνει τους μετανάστες να διασχίζουν παρά-
τυπα τη Μάγχη. «Οι εγκληματικές ομάδες που 
θέτουν τις ζωές των ανθρώπων σε κίνδυνο στη 
Μάγχη θα πρέπει να κατανοήσουν ότι το οικονο-
μικό τους μοντέλο θα καταρρεύσει με αυτή την 
κυβέρνηση», είχε τονίσει την Δευτέρα ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μιλώντας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό LBC.  
Το σχέδιο επικρίνεται έντονα από τον ΟΗΕ και 
είναι δημοφιλές στο εκλογικό ακροατήριο των  
Τόρις. Όμως, έπειτα από προσφυγές στη δικαιο-
σύνη και κατεπείγουσα απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ειδικά 
νοικιασμένο αεροσκάφος έναντι εκατοντάδων  
χιλιάδων λιρών παρέμεινε καθηλωμένο στο έδα-
φος. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph 
(15/06), η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να εξε-
τάσει την αποχώρησή της από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου 
να μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή την πολιτική 
της, παρά τις επικρίσεις που δέχεται από διάφο-
ρες πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της αγγλι-
κανικής εκκλησίας — και ακόμη και του πρίγκιπα 
Κάρολου, σύμφωνα με την εφημερίδα The 
Times. “Αεροπορική φάρσα της Ρουάντα”,  
χαρακτηρίζεται από τη Metro (15/06) η ματαίωση 
της πτήσης και με την εκτίμηση αυτή συμφωνεί 
και η Mirror που προσθέτει ότι πρόκειται περί 
“σκληρής φάρσας”.    
Ο τίτλος της Daily Express (15/06) υπογραμ-

μίζει ότι υπήρξε "οργή" για την εξέλιξη, με έναν 
ανώνυμο σχολιαστή να ρίχνει το φταίξιμο στους 
"αριστερούς δικηγόρους που εκμεταλλεύονται το 
σύστημα για να εμποδίσουν την απομάκρυνση 
όσων δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εδώ". 
Η εφημερίδα i (15/06) διερωτάται εάν η πολιτική 

απέλασης λειτουργεί αποτρεπτικά, τονίζοντας 
πώς τελευταία  εκατοντάδες μετανάστες διέσχισαν 
τη Μάγχη καθώς συνεχίζονταν τα νομικά επιχει-
ρήματα. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Independ-
ent (15/06) αρκετοί αντίπαλοι του σχεδίου έχουν 
υποστεί ρατσιστική κακοποίηση στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης.Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι 
ορισμένοι πολιτικοί του Εργατικού Κόμματος - 
συμπεριλαμβανομένου του Δημάρχου του Λον-
δίνου Σαντίκ Καν, του σκιώδους υπουργού Εξω-
τερικών Ντέιβιντ Λάμι και της βουλευτή Νταϊάν 
Άμποτ - έχουν στοχοποιηθεί με αναρτήσεις στα 
κοινωνικά δίκτυα που υποστηρίζουν ότι πρέπει 
να "σταλούν στη Ρουάντα". 
Το κύριο άρθρο- γνώμης 
της Sun (15/06) στοχοποιεί 
την "φιλελεύθερη ελίτ” που 
επιτίθεται “αδυσώπητα” κατά 
της πολιτικής της κυβέρνη-
σης, αναφέροντας ότι δεν 
έχει καταφέρει να προσφέρει 
εναλλακτική 
λύση για να 
σταματήσει η 
εμπορία αν-
θρώπων. 

 
  “Ανήθικη 
πολιτική” 
Ο περιορι-

σμός των πα-
ράνομων διε-
λεύσεων από 
τη Μάγχη 
αποτελεί προ-
τεραιότητα για 

τη βρετανική κυβέρνηση, ενώ προκαλεί συχνά 
ένταση μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού, καθώς 
πολλοί μετανάστες που θέλουν να φτάσουν στη 
Βρετανία αναχωρούν από γαλλικό έδαφος. 
Από την αρχή του έτους περισσότεροι από 

10.000 μετανάστες έχουν διασχίσει με μικρά πλοι-
άρια παράτυπα τη Μάγχη για να φτάσουν στις 
βρετανικές ακτές, αύξηση σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες χρονιές. 
Βάσει της συμφωνίας με το Κιγκάλι, το Λονδίνο 
θα του δώσει αρχικά 120 εκατομμύρια λίρες .  
Η κυβέρνηση της Ρουάντας διευκρίνισε ότι θα 
προσφέρει στους μετανάστες τη δυνατότητα “να 
εγκαθίστανται στη χώρα μόνιμα”. Ο πρεσβευτής 
της Ρουάντας στη Βρετανία, ο Τζόνστον Μπου-
σίνγκιε, δήλωσε στην Daily Telegraph, ότι “απο-
γοητεύθηκε” από όσους αμφισβητούν την ικανό-
τητα του Κιγκάλι να προσφέρει «ασφαλές 
καταφύγιο» στους αιτούντες άσυλο. Ο ΟΗΕ από 
την πλευρά του είναι αντίθετος στο σχέδιο αυτό 

εξ αρχής, “αυτή η συμφωνία δεν είναι 
σωστή για πολλούς διαφορετικούς λό-
γους”. Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (HRW) εκτίμησε ότι το Λον-
δίνο “προσπαθεί να μεταφέρει τις ευθύ-
νες του για την παροχή ασύλου σε άλλη 
χώρα”, κάτι που αντιβαίνει στη Σύμβαση 

της Γενεύης του 1951. 
 

  “Ντρoπή για την  
Βρετανία” 

"Άναψε το πράσινο φως 
για την απογείωση" -  ο τί-
τλος στην εφημερίδα Metro 
(14/06), καθώς κάλυπτε την 
απόφαση του βρετανικού 
εφετείου που σήμαινε ότι η 
πρώτη πτήση ασύλου με 
προορισμό τη Ρουάντα θα 
μπορούσε να αναχωρήσει 
από το Ηνωμένο Βασίλειο 
όπως είχε προγραμματιστεί 

την Τρίτη το βράδυ. Η Daily Mail (14/06) χαιρέ-
τισε την απόφαση του δικαστηρίου που την  
χαρακτήρισε “απόφαση της κοινής λογικής", αλλά 
εκτιμούσε ότι επρόκειτο για  μια απόφαση 
"φάρσα" εφόσον μόνο μια χούφτα από τους  
αρχικούς 130 πρόσφυγες θα ήταν στο “αεροσκά-
φος του ασύλου”. Η εφημερίδα i (14/06) ανέδειξε 
την κριτική της Αγγλικανικής Εκκλησίας για την 
πολιτική της κυβέρνησης Τζόνσον που βασίζεται  
σε ένα σχέδιο που περιγράφεται από τους επι-
σκόπους ως “ανήθικο”- “ένα σχέδιο που ντρο-
πιάζει τη Βρετανία”. Σε ανοικτή τους επιστολή 
που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Times (14/06)  
23 επικεφαλής της αγγλικανικής εκκλησίας, ανά-
μεσά τους ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι 
Τζάστιν Γουέλμπι, εκτίμησαν ότι “αυτή η ανήθικη 
πολιτική καλύπτει με ντροπή τη Βρετανία”. 

“Η χριστιανική μας παράδοση θα έπρεπε να 
μας ωθεί να αντιμετωπίζουμε τους αιτούντες 
άσυλο με συμπόνια, ισότητα και δικαιοσύνη”,  
τόνισαν.Τροφοδοτώντας την πολεμική, ο πρίγκι-
πας Κάρολος σε ιδιωτικές του συζητήσεις έχει 
χαρακτηρίσει “ανησυχητικό” το σχέδιο της βρε-
τανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τους Times 
(11/06). 
Σε ιδιωτική συζήτηση που φέρεται να είχε ο πρί-

γκιπας Κάρολος και διάδοχος του θρόνου, περιέ-
γραψε τα σχέδια της βρετανικής κυβέρνησης  
για απέλαση αιτούντων άσυλο στη Ρουάντα ως 
“φριχτά”, ανέφεραν δύο δημοσιεύματα (The 
Times, Daily Mail) (11/06). Ο Κάρολος ανησυχεί 
ότι η αμφιλεγόμενη πολιτική ασύλου θα επισκιάσει 
μια σύνοδο κορυφής της Κοινοπολιτείας στη 
Ρουάντα όπου πρόκειται να εκπροσωπήσει τη 
μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ στα τέλη αυτού 
του μήνα, έγραψαν οι Sunday Times (12/06). 

«Είπε ότι ήταν κάτι παραπάνω από απογοη-
τευμένος από την πολιτική. Πιστεύει ότι η όλη 
προσέγγιση της κυβέρνησης είναι φρικτή. Ήταν 
σαφές ότι δεν εντυπωσιάστηκε με την κατεύθυνση 
του ταξιδιού της κυβέρνησης”, σημείωσε μια πηγή 
στους Sunday Times (12/06).

«Θα ξεπεράσουμε την ακρίβεια», λέει ο Τζόνσον προαναγγέλλοντας περικοπή φόρων
Στις προκλήσεις που δημιουργεί η ακρίβεια στα βρετανικά νοι-

κοκυριά αναφέρθηκε σε ομιλία του από το Μπλάκπουλ ο Πρω-
θυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον. Σημείωσε 
πως η χώρα αυτή τη στιγμή κινείται «κόντρα στον άνεμο» με 

παγκόσμιες πιέσεις να οδηγούν στις ανατιμήσεις 
σε καύσιμα και τρόφιμα, όπως τα απόνερα της 
πανδημίας «και η επιθετικότητα      του Πού-
τιν». 

 
       «Θα το ξεπεράσουμε, ακριβώς 

όπως ξεπεράσαμε την πολύ  
μεγαλύτερη πρόκληση του 
Covid», είπε ο κ. Τζόνσον. 

 
Χωρίς να αναφερθεί σε συγκε-

κριμένα μέτρα προανήγγειλε ανα-
κοινώσεις για περικοπές φόρων. 

Όπως σχολίασε, το αυξημένο φορολογικό βάρος επί βρετανικών 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι μια «εκτροπή» και πρέπει να 
μειωθεί το συντομότερο δυνατό. Πρόσθεσε πως αυτό θα γίνει 
όταν είναι «λογικό» να συμβεί. 

 
Οι πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες του Βρετανού Πρωθυπουργού 

αφορούσαν τη διευκόλυνση ενοίκων δημοτικών και άλλων επι-
δοτούμενων κατοικιών να αγοράσουν εν τέλει το σπίτι στο οποίο 
ζουν και τη βοήθεια προς δικαιούχους επιδόματος ενοικίου να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε στεγαστικό δάνειο. Επίσης, ο κ. Τζόν-
σον είπε ότι δεν μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να εγγυηθεί 
την κατασκευή 300.000 σπιτιών το χρόνο έως τα μέσα της  
δεκαετίας, μια δέσμευση που περιλαμβανόταν στο προεκλογικό 
μανιφέστο του Συντηρητικού Κόμματος.    

 
    Αλλεπάλληλα τα ρεκόρ στην τιμή της βενζίνης  
 

Από την άλλη πλευρά για πρώτη φορά στην ιστορία  το μέσο  
κόστος για να γεμίσει ένα τυπικό 55λιτρο οικογενειακό αυτοκίνητο 
στη Βρετανία ξεπέρασε το φράγμα των 100 λιρών, δηλαδή τα 
117 ευρώ. Συγκεκριμένα απαιτούνται 100,27 λίρες για να γεμίσει 
το ρεζερβουάρ με αμόλυβδη (και 103,43 λίρες για ντίζελ). 
Σε ένα ακόμα από τα αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά των τελευ-
ταίων μηνών, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται 
σήμερα στις 182,31 πένες το λίτρο (2,13 ευρώ). Το ντίζελ κατα-
γράφει επίσης νέο ρεκόρ στις 188,05 πένες το λίτρο (2,18 ευρώ).  
Ο Σάιμον Γουίλιαμς, εκπρόσωπος της εταιρείας οδικής ασφάλι-

σης RAC, στα στοιχεία της οποίας βασίζονται οι υπολογισμοί των 
μέσων τιμών, είπε ότι η σημερινή είναι «μία αληθινά σκοτεινή 
ημέρα για τους οδηγούς». 
Η αύξηση της τιμής των καυσίμων είναι ο κύριος παράγοντας 

για το ράλι του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον περα-
σμένο μήνα διαμορφώθηκε στο 9%, υψηλό 40 ετών. Προβλέπεται 
πως εντός μηνών θα υπερβεί το 10%.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως κι-
νεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου για μη εφαρμογή σημαντικών 
προνοιών του Πρωτοκόλλου μεταξύ ΕΕ και ΗΒ 
για το καθεστώς της Βορείου Ιρλανδίας και τη 
διακίνηση αγαθών από και προς τη Μεγάλη Βρε-
τανία. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, το 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμμορφωθεί παρά 
τις κατ’ επανάληψη εκκλήσεις στην κυβέρνηση 
της χώρας να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο. 
Ειδικότερα, η Κομισιόν αποστέλλει αιτιολογη-

μένη γνώμη σε συνέχεια της διαδικασίας επί πα-
ραβάσει που ξεκίνησε στις 15 Μαρτίου 2021 για 
τη μη αποτελεσματική εφαρμογή του πρωτο-
κόλλου όσον αφορά την πιστοποίηση των αγρο-
τικών προϊόντων. 
Εάν το ΗΒ δεν ανταποκριθεί εντός δύο μηνών, 

η Κομισιόν μπορεί να οδηγήσει την υπόθεση 
στο Δικαστήριο της ΕΕ το οποίο με βάση το 
Πρωτόκολλο έχει αρμοδιότητα για το θέμα. 
Η Κομισιόν κίνησε ακόμα δύο διαδικασίες επί 

παραβάσει για την μη εφαρμογή από το ΗΒ των 
υποχρεώσεων του βάσει των κανόνων υγει-
ονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας  της 
ΕΕ, και τη μη παροχή στατιστικών στοιχείων για 
το εμπόριο που αφορούν τη Βόρειο Ιρλανδία, 
όπως προβλέπει το Πρωτόκολλο. 
Επίσης η Κομισιόν δημοσιοποίησε διευκρινή-

σεις και λεπτομέρειες όσον αφορά τις προτάσεις 
που κατέθεσε τον Οκτώβριο του 2021 για την 
διευκόλυνση της μεταφοράς αγαθών μεταξύ της 

Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας. 
«Αυτή είναι καθαρή παραβίαση του διεθνούς 

δικαίου» σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην 
οποία προστίθεται πως στόχος της διαδικασίας 
είναι «να επαναφέρουν τη συμμόρφωση με το 
Πρωτόκολλο σε μια σειρά από κρίσιμα σημεία 
τα οποία το ΗΒ δεν εφαρμόζει σωστά, με απώ-
τερο στόχο την προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ». 
«Η εμπιστοσύνη οικοδομείται μέσω της τήρη-

σης των διεθνών υποχρεώσεων», δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για 
τις σχέσεις με το ΗΒ, Μάρος Σέφκοβιτς. 

«Οι μονομερείς ενέργειες δεν είναι εποικοδο-
μητικές. Η παραβίαση διεθνών συμφωνιών είναι 
απαράδεκτη», πρόσθεσε. Είπε ακόμη πως ΕΕ 
και ΗΒ πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμε-
τωπίσουν τα πρακτικά προβλήματα που δημι-

ουργεί το Πρωτόκολλο στη Βόρειο Ιρλανδία 
λόγω του Brexit, και δήλωσε πεπεισμένος πως 
αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί «με γνήσια 
πολιτική βούληση» να εφαρμοστεί σωστά το 
Πρωτόκολλο. 
Κάλεσε ακόμα τη βρετανική κυβέρνηση να 

προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και να εξετάσει 
τις δυνατότητες των προτάσεων που έχουν κα-
τατεθεί από πλευράς Κομισιόν, σημειώνοντας 
πως «μόνο κοινές λύσεις θα φέρουν τη νομική 
ασφάλεια που αξίζει στον κόσμο και τις επιχει-
ρήσεις τη Βόρειο Ιρλανδία». 
Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τα όσα είχαν προ-

ηγηθεί, η πρόεδρος του κόμματος Σιν Φέιν (Sinn 
Fein), Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, είπε ότι η Βρε-
τανία θα παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, με την 
προώθηση νομοθεσίας που αλλάζει το πρωτό-
κολλο της Βόρειας Ιρλανδίας το οποίο και ρυθ-
μίζει ζητήματα εμπορίου μετά από το Brexit και 
σημείωσε ότι υπάρχουν μηχανισμοί για τη βελ-
τίωση της εφαρμογής του πρωτοκόλλου με τη 
συνεργασία του Δουβλίνου και των Βρυξελλών. 
“Υπάρχει εδώ η θέληση για τη συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η βρετανική κυ-
βέρνηση αρνείται να εμπλακεί,” δήλωσε η ίδια 
στο Sky News. “Αυτό δεν είναι εποικοδομητικό, 
έχει επιδιώξει έναν καταστροφικό δρόμο, ενώ 
τώρα προτείνει την εισαγωγή νομοθεσίας , η 
οποία, χωρίς αμφιβολία θα παραβιάσει το διε-
θνές δίκαιο”. 
Πάντως, κατά την παρουσίαση του εξαιρετικά 

αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου, το οποίο τροπο-
ποιεί μονομερώς το Πρωτόκολλο Β. Ιρλανδίας, 
που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του Brexit, 
ο Μπόρις Τζόνσον, είπε ότι θα ήταν «εξωφρε-
νικό» εκ μέρους της ΕΕ να ανοίξει έναν εμπορικό 
πόλεμο με το Λονδίνο, όπως έχουν προειδοποι-
ήσει Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. 
Η βρετανική Kυβέρνηση υποστηρίζει πως οι 

έλεγχοι που προβλέπει το Πρωτόκολλο σε προ-
ϊόντα που διακινούνται από τη Μ. Βρετανία προς 
τη Β. Ιρλανδία στην πράξη πλήττουν τις επιχει-
ρήσεις και τους πολίτες, απειλούν την ειρηνευ-
τική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και 
υπονομεύουν την ακεραιότητα της βρετανικής 
αγοράς. Το DUP, το μεγαλύτερο κόμμα της πα-
ράταξης των Ενωτικών στη Β. Ιρλανδία, έχει 
εντείνει την πίεση επί του Λονδίνου καθώς αρ-
νείται να συναινέσει σε σχηματισμό  τοπικής κυ-
βέρνησης με το ρεπουμπλικανικό Σιν Φέιν. Επι-
καλείται ως αιτιολογία το Πρωτόκολλο, με τον 
ισχυρισμό πως υπονομεύει τη θέση της Β. Ιρ-
λανδίας στο ΗΒ.Οι Ευρωπαίοι αντιτείνουν ότι οι 
έλεγχοι είναι αναγκαίοι ώστε να προστατευθεί η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, καθώς και ότι η συμ-
φωνία υπογράφηκε από την κυβέρνηση Τζόν-
σον πριν από λιγότερο από τρία χρόνια επιτυγ-
χάνοντας την αποφυγή επαναφοράς σκληρών 
συνόρων μεταξύ Β. Ιρλανδίας και Δημοκρατίας 
της Ιρλανδίας. Μιλώντας στο LBC, ο Τζόνσον 
είπε ότι δεν πρόκειται παρά για μία «γραφει-
οκρατική αλλαγή που χρειάζεται να γίνει».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΜΕΡΗ� ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στο σκαμνί για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου η Βρετανία!

ΕΞΩ ΦΡΕΝΩΝ Η ΣΚΩΤΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ BREXIT

H πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρ-
τζεον παρουσίασε στο Εδιμβούργο τα πρώτα 
κείμενα για την εδραίωση της πρόθεσης να διε-
νεργηθεί νέο δημοψήφισμα για την ανεξαρτητο-
ποίηση από τη Βρετανία. Πρόκειται πρακτικά 
για την «απάντηση» της Σκωτίας σε αυτό που 
οι κάτοικοί της βλέπουν ως μεθόδευση των Άγ-
γλων, το διάστημα 2014-2016. Στόχος είναι να 
ανοίξει ξανά η πολιτική συζήτηση για το μέλος 
της Σκωτίας. Η ανεξαρτησία «θα βάλει στα χέρια 
μας τους παράγοντες που καθορίζουν την επι-
τυχία και μακριά από το Λονδίνο, που οδηγεί τη 

Σκωτία σε λάθος κατεύθυνση» υπογράμμισε. 
Το πρώτο αντίστοιχο δημοψήφισμα είχε διε-

νεργηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 και στο ερώ-
τημα «Πρέπει η Σκωτία να είναι μια ανεξάρτητη 
χώρα;» απάντησε αρνητικά το 55,3%, ενώ θετικά 
το 44,7%, με την συμμετοχή να φτάνει το 84,6%. 
Ακολούθησε η βρετανική προεκλογική περίοδος 
για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2015, στις 
οποίες εξελέξη ο Ντέιβιντ Κάμερον με την δέ-
σμευση ότι θα πραγματοποιήσει δημοψήφισμα 
για την παραμονή ή αποχώρηση της Βρετανίας 
από την ΕΕ. Το δημοψήφισμα για το Brexit πρα-
γματοποιήθηκε τελικά στις 23 Ιουνίου 2016 και 
επικράτησαν οριακά οι οπαδοί της αποχώρησης 
από την ΕΕ, με 51,9% έναντι 48,1% αυτών που 
επιθυμούσαν την παραμονή. Στη Σκωτία, το 62% 
είχε επιλέξει παραμονή στην ΕΕ και μόλις 38% 
την αποχώρηση. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές συμ-
φωνούν ότι αν ήταν εν γνώσει των Σκωτσέζων 
πολιτών η προοπτική δημοψηφίσματος για ένα 
Brexit, θα είχε αποφασιστεί ανεξαρτητοποίηση 
ήδη από το δημοψήφισμα του 2014.

Προχωρά το δημοψήφισμα για ανεξαρτησία
ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΚΑΙ...

Περικοπές βασικών αγαθών για τα νοικοκυριά
Τις επιπτώσεις του αυξανόμενου κόστους δια-

βίωσης στη Βρετανία αποκαλύπτουν νέα στοι-
χεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS). 

To 52% των βρετανικών νοικοκυριών δηλώ-
νουν πως χρησιμοποιούν πλέον λιγότερο ηλε-
κτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο για τις οικιακές 
τους ανάγκες.  
Η αύξηση του κόστους οικιακής κατανάλωσης 

ενέργειας που σημειώθηκε τον Απρίλιο στο Ην. 
Βασίλειο ήταν της τάξης του 54%, μετά από την 
απόφαση αύξησης του πλαφόν χρεώσεων για 
μια τυπική κατανάλωση ενέργειας σε ένα μέσο 
νοικοκυριό στις 1.971 λίρες το χρόνο. 
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν επίσης πως 

το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν περιο-
ρίσει τις δαπάνες για τρόφιμα και βασικά είδη 
έχει ανεβεί σε 41% από 36% μέσα σε δύο εβδο-
μάδες. Η νέα δημοσκόπηση για το ONS διεξή-
χθη στο διάστημα 25 Μαΐου - 5 Ιουνίου, δηλαδή 
μετά από την ανακοίνωση για άνοδο του πλη-
θωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 9%, που 
συνιστά υψηλό 40 ετών. 

Στην ίδια έρευνα το 77% των ενηλίκων δηλώ-
νουν πολύ ή κάπως ανήσυχοι για το αυξανόμενο 
κόστος διαβίωσης, με το 68% να δηλώνουν πως 
αντιλαμβάνονται πλέον στην καθημερινότητα τα 
κόστη να έχουν αυξηθεί. 
Σημειώνεται ότι η οικονομία του Ηνωμένου 

Βασιλείου συρρικνώθηκε απρόσμενα τον Απρί-
λιο, έπειτα από δύο μήνες στασιμότητας, απο-
τυπώνοντας τον αντίκτυπο της ακρίβειας στις 
δαπάνες των νοικοκυριών και στην επιχειρημα-
τική δραστηριότητα.
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      Ειδήσεις σε 2’ ΑΚΕΛ: ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ, ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΝΑΤΟ

Αβέρωφ Νεοφύτου και ΔΗΣΥ θέλουν να βάλουν την Κύπρο στο ΝΑΤΟ
Υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ τάσσεται ο Αβέρωφ 

Νεοφύτου, υποψήφιος του ΔΗΣΥ για την προεδρία 
της Δημοκρατίας. Σε συνέντευξη του στον Πολίτη ο 
κύριος Νεοφύτου είπε ότι υπάρχουν 2 πράγματα που 
θεωρεί ότι μπορούν να ξεκλειδώσουν το Κυπριακό. 
Πρώτον με την λύση του Κυπριακού, να μπουν όλες 

οι χώρες της γειτονιάς μας στην ενεργειακή εξίσωση 
με αυστηρά εμπορικούς όρους και με άξονα τη δια-
νομή του φυσικού αερίου. 
Δεύτερον, με λύση του Κυπριακού η Κύπρος να 

ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. 
Ο κύριος Νεοφύτου είπε ότι γνωρίζει ότι θα έχει 

πολλούς απέναντι του αλλά οι καπετάνιοι είναι για να 
τολμούν να βγάζουν τα καράβια εκτός λιμανιού, και 
να τα κυβερνούν με σιγουριά ακόμα και στις φουρ-
τούνες, όπως είπε χαρακτηριστικά. 

 
Άμεση απάντηση από το ΑΚΕΛ 
«Μπορεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο ΔΗΣΥ εδώ και 

δεκαετίες να βλέπουν στον ύπνο και στον ξύπνιο τους 
το ΝΑΤΟ, ωστόσο ο κυπριακός λαός έχει άλλη άποψη, 
επειδή έχει ιδία εμπειρία», τόνισε στον ΑΣΤΡΑ ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, 
αναφερόμενος στη θέση που εξέφρασε ο Πρόεδρος 

του ΔΗΣΥ για ένταξη της Κύπρου στη Βορειοατλαντική 
Συμμαχία. Ο κ. Κουκουμάς κάλεσε τον κ. Νεοφύτου 
να ξεκαθαρίσει εάν είναι έτοιμος να δεχθεί ΝΑΤΟϊκές 
εγγυήσεις για λύση του Κυπριακού γιατί εάν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι θέλει αν ακυρώσει όσα 
συζητήθηκαν στις διαπραγματεύσεις του κυπριακού 
σε σχέση με το θέμα της ασφάλειας. 
Μια τέτοια θέση συγκρούεται με την πάγια θέση της 

ελληνοκυπριακής πλευράς για κατάργηση των εγγυή-
σεων, πρόσθεσε. «Η Κύπρος δεν πρέπει να ενταχθεί 
σε κανένα στρατιωτικό συνασπισμό» 

«Η θέση του ΑΚΕΛ είναι ξεκάθαρη και διαχρονική. 
Ούτε τώρα, ούτε ποτέ δεν πρέπει να ενταχθεί η Κύ-

προς σε κανένα στρατιωτικό συνασπισμό και ιδιαίτερα 
σε ένα επιθετικό πολεμικό συνασπισμό, όπως είναι 
το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Γ. Κουκουμάς. 
Έχουμε αυτή τη θέση, συνέχισε, όχι απλώς ως μια 

ιδεολογική θέση αλλά ως μια πατριωτική θέση την 
οποία άλλωστε αγκαλιάζει η μεγάλη πλειοψηφία του 
κυπριακού λαού. «Λύση με ΝΑΤΟ, δεν συνιστά ου-
σιαστικά λύση», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του 
ΑΚΕΛ υπενθυμίζοντας ότι «η τουρκική κατοχή, οι εγ-
γυήτριες δυνάμεις, οι ξένες βάσεις στο νησί είναι όλα 
προϊόντα του ΝΑΤΟ από τα οποία θέλουμε να απαλ-
λαγεί η πατρίδα μας. Δεν θέλουμε να μείνουν όλα 
αυτά εσαεί στο νησί μας με άλλη ταμπέλα». 
Όσον αφορά τους ισχυρισμούς ότι η ένταξη στο 

ΝΑΤΟ θα προσφέρει ασφάλεια στην Κύπρο, ο κ. Κου-
κουμάς διερωτήθηκε πώς θα μας προστατεύσει το 
ΝΑΤΟ από… το ΝΑΤΟ, αφού η απειλή που υφίσταται 
η Κύπρος για την ασφάλεια της δεν προέρχεται από 
πουθενά αλλού πέραν «από τον υπαρχηγό του ΝΑΤΟ, 
την Τουρκία. Με ευλογίες του ΝΑΤΟ, η τουρκική επι-
θετικότητα σε βάρος Ελλάδας». Εφερε μάλιστα ως 
παράδειγμα την περίπτωση της Ελλάδας και κάλεσε 
τους θιασώτες της ένταξης στο ΝΑΤΟ να δουν τι συμ-
βαίνει στο Αιγαίο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΞΙΣΩΝΕΙ ΤΟ ΘΥΤΗ ΜΕ ΤΟ ΘΥΜΑ

Πενταράς: Φιλοτουρκισμός του ΓΓ του ΝΑΤΟ, απαράδεκτες οι δηλώσεις

Οι προοπτικές του ΦΑ της Κύπρου περιορίζονται από τα Ελληνο - τουρκικά
Στην προοπτική του φυσικού αερίου της Κύπρου όσον αφορά 

τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο πως η προ-
οπτική αυτή περιορίζεται από το γεγονός πως το Κυπριακό πα-
ραμένει άλυτο, αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ της ευρωπαϊκής ει-
δησεογραφικής ιστοσελίδας Politico. 
Το κείμενο εστιάζει ιδιαίτερα στο πως η ένταση μεταξύ Τουρκίας 

και Ελλάδας αποτρέπει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 
εντός των συνόρων της ίδιας της ΕΕ, τη στιγμή που η Ευρώπη 
αναζητεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας για απεξάρτηση από το 
φυσικό αέριο. 
Στο ρεπορτάζ, το οποίο υπογράφει η ανταποκρίτρια του Politico 

στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, Νεκταρία Σταμούλη, 
αναφέρεται πως η Τουρκία ζητά να έχει λόγο στην αξιοποίηση 

των πόρων της Κύπρου διασφαλίζοντας πως τα οφέλη θα κατευ-
θύνονται και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. 
Παράλληλα η Τουρκία επιθυμεί το όποιο αέριο στην περιοχή να 

περνά από τα εδάφη της προς την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα στηρίζει 
σχέδια για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Κύπρου και Ελλάδας. 
Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, η εμπλοκή στις διαβουλεύσεις 

του Ισραήλ, της Αιγύπτου και του Λιβάνου είναι ακόμα ένας παρά-
γοντας που φέρνει τα πράγματα σε αδιέξοδο. 
Μετά τις αρχικές ελπίδες πως η ενότητα που έφερε ο πόλεμος 

στην Ουκρανία θα έφερνε επαναπροσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, όπως διαφαινόταν από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερ-
ντογάν, πλέον οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν επα-
νέλθει με τον Ερντογάν να κόβει τους δεσμούς.

Τα είπαν τηλεφωνικώς 
Κασουλίδης - Κλέβερλι
Τηλεφωνική επικοινωνία με 

τον Υφυπουργό Ευρώπης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς 
Κλέβερλι, είχε ο Υπουργός 
Εξωτερικών της ΚΔ, Ιωάννης 
Κασουλίδης. 
Όπως αναφέρεται σε ανάρ-

τηση του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών στο twitter, οι δυο αξιω-
ματούχοι είχαν μια χρήσιμη 
συζήτηση για τρέχοντα θέ-
ματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
διμερείς σχέσεις, σε διεθνή θέ-
ματα, στο Κυπριακό και στην 
επικείμενη Σύνοδο Κορυφής 
της Κοινοπολιτείας.

Σχεδιάζουν εξαγωγές 
στο ΗΒ οι Τ/κ

Δυνητικό σημείο εξαγωγών 
είναι για τους Τ/κ το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου μένουν πολλοί 
Τ/κ, δήλωσε ο πρόεδρος του 
τ/κ βιομηχανικού επιμελητη-
ρίου, Αλί Καματζίογλου, ο 
οποίος βρέθηκε στο Λονδίνο 
και συναντήθηκε με τον Πρέ-
σβη της Τουρκίας, Ουμίτ Γιαλ-
τσίν και τον Εμπορικό Ακό-
λουθο της πρεσβείας Ταρίκ 
Σονμέζ. Σύμφωνα με το ΓΤΠ, 
ο τ/κ Τύπος αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του επιμελητη-
ρίου όπου προστίθεται πως 
κατά τη συνάντηση συζητήθη-
καν οι δραστηριότητες του επι-
μελητηρίου, η βιομηχανική 
δομή των κατεχομένων και δό-
θηκαν πληροφορίες σχετικά με 
τους τομείς της παραγωγής 
και των εξαγωγών.

Σημαντικές πολιτικές 
συναντήσεις

Συναντήσεις με ηγέτες δυο 
κρατών θα έχει στη Λευκωσία, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης. Την 
Παρασκευή, 17 Ιουνίου, θα δε-
χθεί στο Προεδρικό Μέγαρο 
τον Πρωθυπουργό της Ελλά-
δας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ενώ, την Τρίτη, 14 Ιουνίου, θα 
συναντηθεί με τον Πρόεδρο 
του Κράτους της Παλαιστίνης 
κ. Μαχμούντ Αμπάς.

Απαράδεκτες χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ΓΓ του 
ΝΑΤΟ, ο οποίος τηρεί πολιτική ίσων αποστάσεων μεταξύ 
Ελλάδας – Τουρκίας, ο Στρατηγός εν αποστρατεία Αν-
δρέας Πενταράς. 
Μιλώντας στον Άστρα είπε ότι ο ΓΓ της Συμμαχίας εξι-

σώνει τον θύτη με το θύμα. 
Διερωτήθηκε ποιες είναι διαφορές τις οποίες οι δύο 

χώρες πρέπει να λύσουν, τονίζοντας ότι η Τουρκία διεκ-
δικεί εδάφη της Ελλάδας. 
Ο κ. Πενταράς σημείωσε μάλιστα ότι ο φιλοτουρκισμός 

του ΓΓ του ΝΑΤΟ έχει αποδειχθεί εδώ και καιρό, προ-
σθέτοντας ότι η Τουρκία τον έβαλε στην θέση που βρί-
σκεται.Την ίδια ώρα εκτίμησε ότι η Τουρκία δεν θα απο-
τολμήσει σύγκρουση με Ελλάδα, λέγοντας ωστόσο ότι 

έχει την δυνατότητα να κάνει ένα θερμό επεισόδιο. 
Πάντως δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 

και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αιτήματος για ένταξη 
της Κύπρου στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, όπως δήλωσε ο 
Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης. 
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο συνεδρίας της Επι-

τροπής Άμυνας της Βουλής, ο Υπουργός Άμυνας είπε 
αρχικά πως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήθηκε η 
πορεία υλοποίησης της στρατηγικής πυξίδας και εντός 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας υποστήριξαν τη 
δημιουργία κόμβου καινοτομίας, που θα μπορέσει να 
δώσει ευελιξία σε θέματα καινοτομιών ζητημάτων άμυνας 
και ασφάλειας, όπως επίσης και την εξαίρεση των αμυ-
ντικών δαπανών από τη διαδικασία του δημοσιονομικού 

ελλείμματος. Ο κ. Πετρίδης είπε πως στήριξαν επίσης 
την απλοποίηση των διαδικασιών για κοινές προμήθειες 
αμυντικού υλικού, ενώ ενημερώθηκαν από τον Ουκρανό 
ΥΠΑΜ για τον πόλεμο στην χώρα του.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΤΟΥ 2023

Δυναμική νίκης  
Ανδρέα Μαυρογιάννη

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ▪
MΕ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟ-
ΓΙΑΝΝΗ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΤΙΓΜΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟ-▪

ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕ-
ΟΦΥΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑΤΟ: ΠΟΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΤΙ ΝΟΗΜΑ 
ΕΧΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗ; 

 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩ-▪

ΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΡΟ-
ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

 
H εξαγγελία την περασμένη 

Τρίτη της ανεξάρτητης και 
υπερκομματικής υποψηφιότη-
τας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
ένα δεκαήμερο μετά την Παγκύ-
πρια Συνδιάσκεψη του ΑΚΕΛ, 
ήλθε να δώσει ένα αλλιώτικο 
χαρακτήρα στο πολιτικό σκη-
νικό στον τόπο και ένα διαφο-
ρετικό ύφος και ήθος στην πο-
λιτική ζωή.  
Σ’ αντίθεση με τους μέχρι 

τώρα τουλάχιστον κύριους  
ανθυποψηφίους του, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης δείχνει να κατέρ-
χεται στον πολιτικό στίβο με αυ-
τοπεποίθηση και σιγουριά για 
τους βηματισμούς του, εμπνέ-
οντας έτσι εμπιστοσύνη στους 
πολίτες ότι είναι εφικτός ο στό-
χος της δημοκρατικής, προ-
οδευτικής αλλαγής στη διακυ-
βέρνηση του τόπου. 
Την ίδια ώρα παρακολουθεί 

τους Συναγερμικούς υποψηφί-
ους να διαπληκτίζονται για το 
ποιος έχει τη μεγαλύτερη  
ευθύνη για τα όσα κακά αφήνει 
πίσω της η δεκαετής διακυβέρ-
νηση τους, με δεδομένες τις ευ-
θύνες του Αβέρωφ Νεοφύτου 
ως προέδρου του κυβερνώντος 
κόμματος και του Νίκου Χριστο-
δουλίδη ως υπουργού Εξωτε-
ρικών και συνδιαμορφωτή των 
πολιτικών που ακολουθούσε η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη, μετέ-
χοντας στην επωνομαζόμενη 
«Συμμορία» που κυβερνά.  

 Ο ηγέτης του ΔΗΣΥ, ο οποίος 
δεν είναι καθόλου ευχαριστημέ-
νος από τα αποτελέσματα που 
καταγράφει στις έρευνες της 
κοινής γνώμης, επιχείρησε τις 
τελευταίες μέρες να επαναφέρει 
ως ξαναζεσταμένο φαγητό, 
την… πονεμένη ιστορία της  
αίτησης ένταξης της Κύπρου 
στο Συμμαχία (διάβαζε Συμμο-
ρία) του ΝΑΤΟ.   
Η «πονηρή αλεπού», όπως 

αποκαλείται ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του, της κυπριακής πολιτικής 
σκηνής, σε μια προσπάθεια να 
εκτρέψει τις συζητήσεις από τα 
πραγματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο τόπος άδραξε 

την ευκαιρία να επιχειρήσει νε-
κρανάσταση της υπόθεση 
«ΝΑΤΟ – Κύπρος», με αφορμή 
τις συζητήσεις που γίνονται για 
ένταξη στη  Συμμαχία της Σουη-
δίας και της Φιλανδίας. Γνωρίζει 
βεβαίως αλλά κάνει γαργάρα το 
γεγονός ότι ο Ταγίπ Ερντογάν 
είναι κάθετα εναντίον της έντα-
ξης των δυο χωρών στο ΝΑΤΟ 
και ασκεί βέτο, πράγμα που 
όλοι γνωρίζουν πως αναμένεται 
να κάνει και στην περίπτωση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας 
την οποία ούτως ή άλλως δεν 
αναγνωρίζει.  
Σε μια προσπάθεια του να 

προσελκύσει τα φώτα στο πρό-
σωπο του, με άγαρμπο τρόπο 
εξαπέλυσε επίθεση με επίθετα 
και χαρακτηρισμούς για τον 
ανεξάρτητο υποψήφιο Ανδρέα 
Μαυρογιάννη ο οποίος σήκωσε 
το γάντι και απάντησε αλλά όχι 
με το ήθος και ύφος του εξ  
Αργάκας ορμώμενου πολιτικού.  
Σε συνέντευξη του σε καθη-

μερινή εφημερίδα ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου έριξε άλλη μια επι-
κοινωνιακή ατάκα, από αυτές 
που του ετοιμάζει το επιτελείο 
του και αποστηθίζει για να τις 
χρησιμοποιήσει στα στημένα ή 
όχι της πολιτικής… Κλήθηκε να 
σχολιάζει τον ισχυρισμό (που 
πλην όμως,  είναι γεγονός) ότι 
επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ θά-
φτηκε το Κυπριακό. Και απά-
ντησε: «Αν θάφτηκε το Κυ-
πριακό, ο διαπραγματευτής 
ήταν ο νεκροθάφτης».  
Την αναφορά που απευθύνε-

ται στον ίδιο κλήθηκε να σχο-
λιάσει ο κ. Μαυρογιάννης. Δεν 
συνηθίζω, είπε, να σχολιάζω τέ-
τοιες αναφορές, προσθέτοντας:  

«Για να λέει αυτό το πράγμα 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου σημαίνει 
ότι παραδέχεται ότι έθαψε  
ο ίδιος το Κυπριακό. Δεν ξέρω 
κατά πόσον αυτά χωρούν σε 
ένα πολιτισμένο πολιτικό λόγο. 
Δεν είναι το ύφος και το ήθος 
που θέλω να ακολουθήσω», 
συμπλήρωσε. 
Κληθείς να σχολιάσει τη θέση 

του Αβέρωφ Νεοφύτου για 
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, 
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέ-
φερε:  

 
«Δεν καταλαβαίνω τι νόημα 

έχει αυτή η συζήτηση και δεν 
καταλαβαίνω επίσης τι είναι 
αυτή η προστασία και η δια-
σφάλιση που θα μας προσέ-
φερε η ένταξη στο ΝΑΤΟ όταν 
εμείς κινδυνεύουμε και έχουμε 
υπαρξιακό πρόβλημα από μια 
χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ». 

«Δεν καταλαβαίνω, πώς για 
παράδειγμα το ΝΑΤΟ προστα-
τεύει την Ελλάδα από την τουρ-
κική απειλή και επεκτατισμό.  
Το ΝΑΤΟ είναι ένας αμυντικός 
οργανισμός, με ένα συγκεκρι-
μένο σκοπό», πρόσθεσε. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
Οι δηλώσεις Α. Μαυρογιάννη 

έγιναν την επομένη της εξαγγε-
λίας της υποψηφιότητας του και 
απαντώντας σε ερωτήσεις για 
το Κυπριακό ανέφερε ότι πρέ-
πει να αλλάξει το πλαίσιο στο 
οποίο γίνονται οι συζητήσεις και 
να μην έχουμε την αυταπάτη ότι 
είναι απλώς θέμα διπλωματι-
κών χειρισμών και διπλωματι-
κής δεινότητας να λύσουμε το 
Κυπριακό. 

«Χρειάζονται πολλά άλλα 
πράγματα. Και εγώ και το ΑΚΕΛ 
θέτουμε το θέμα της ενέργειας 
ως έναν από τους παράγοντες 
που μπορούν συνεισφέρουν. 
Υπάρχουν και πολλά άλλα», 
πρόσθεσε. 
Απαντώντας σε άλλες ερωτή-

σεις ο κ. Μαυρογιάννης ανέ-
φερε  ότι «η εκστρατεία για μια 
προοδευτική αλλαγή θα στηρί-
ζεται στην πραγματική επαφή 
με τον κόσμο και θα είναι κατά 
κάποιον τρόπο η πάλη ανά-
μεσα στην ουσία αφενός και 
στην εικόνα αφετέρου. Δεν είναι 
σωστό να προσπαθούμε να 
 δημιουργήσουμε εικόνες που 
είναι παραπληνητικές και να ζη-
τούμε την ψήφο του κόσμου», 
ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε το 

ΑΚΕΛ θα έχει συμμετοχή στον 
καταρτισμό του προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «μέ-
χρι τώρα με το ΑΚΕΛ τα πηγαί-
νουμε πάρα πολύ καλά. Στις  
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις 
είμαστε πάρα πολύ κοντά». 

 
«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕ-

ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ  
ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΠΑΝΩ ΑΠ’ 

ΟΛΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΣΤΗΣ» 

 
Ερωτηθείς για το ότι κάποιοι 

του καταλογίζουν ότι είναι δε-
ξιός, ο κ. Μαυρογιάννης απά-
ντησε ότι «λένε ότι είμαι δεξιός 
επειδή έτσι αποφάσισαν να 
λένε». Τόνισε μάλιστα ότι δεν 
είναι χρωματισμένος πολιτικά 
και προσπαθεί να είναι ένας  
άνθρωπος προοδευτικός με 
συγκεκριμένες αντιλήψεις για 
την κοινωνική δικαιοσύνη και το 
κοινωνικό κράτος. 
«Προσπαθώ πάνω από όλα να 
είμαι ανθρωπιστής. Αυτή είναι 
η προσέγγιση μου και στη ζωή 
και στις εσωτερικές υποθέσεις 
του τόπου και διεθνώς. Όλη 
μου η προσπάθεια είναι να 
φτιάξουμε ένα καλύτερο και  
δικαιότερο κόσμο», ανέφερε ο 
κ. Μαυρογιάννης.Πρόσθεσε ότι 
«αυτό πώς μπορεί να χρωμα-
τίζεται στην πολιτική είναι μια 
άλλη ιστορία. Μου καταλογίζουν 
ότι είμαι δεξιός επειδή ο πατέ-
ρας μου ήταν αγωνιστής της 

ΕΟΚΑ. Είμαι περήφανος  
γι’ αυτό». 
Ακόμη, ο κ. Μαυρογιάννης τό-

νισε ότι θέλει να προσδώσει μια 
άλλη διάσταση στην προεκλο-
γική εκστρατεία και δήλωσε 
έτοιμος και διατεθειμένος να 
μπει σε δημόσια συζήτηση με 
τους ανθυποψηφίους του. 
Οπως ξεκαθάρισε θα πρέπει 

να υπάρξει ουσιαστικός διαχω-
ρισμός εκκλησίας και κράτους 
και όχι μόνο τυπικά. Θα πρέπει 
να ξεχωρίσουμε, όπως ανέ-
φερε, την άποψη και την ευ-
θύνη της λήψης αποφάσεων.  

 
ΣΤΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 

 ΑΛΛΑΓΗ 
 
Κλίμα αισιοδοξίας επικρατεί 

στο ΑΚΕΛ μετά και την εξαγγε-
λία της υποψηφιότητας του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη για τις προ-
εδρικές εκλογές του 2023 με 
τον ηγέτη του Κόμματος Στέφα-
νος Στεφάνου να δηλώνει ότι η 
εξαγγελία Μαυρογιάννη δίνει 
ένα σαφέστατο στίγμα αναφο-
ρικά με την προοδευτική αλ-
λαγή που θέλει να φέρει και έχει 
νικηφόρα προοπτική. 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ  

ξεκαθάρισε πως όταν μιλά για 
αλλαγή το κόμμα δίνει συγκε-
κριμένο περιεχόμενο, αναφέρε-
ται σε αλλαγή με ένα προοδευ-
τικό πρόσημο σε ό,τι αφορά 
στην κοινωνία και στην οικονο-
μία και για την ανάγκη «όπως 
τερματιστεί ο κατήφορος που 
βρίσκεται η χώρα μας και η κοι-
νωνία μας και να ξαναδώσουμε 
την προοπτική και την αισιοδο-
ξία στον κόσμο». 
Το κάλεσμα του κόμματος και 

του κ. Μαυρογιάννη, είπε ο  
Στ. Στεφάνου, είναι ευρύτερα 
στην κοινωνία και ευρύτερα 
στις πολιτικές δυνάμεις που 
διαπιστώνουν την ανάγκη για 
να υπάρξει προοδευτική αλ-

λαγή. 
«Είχαμε πει ευθύς εξαρχής ότι 

αυτό τον  στόχο  θέτουμε μέσα 
από τις Προεδρικές Εκλογές.  
Η επιλογή που έχουμε κάνει, 
στηρίζοντας την ανεξάρτητη 
υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη, δίνει προοπτικές για ευ-
ρύτερες συνενώσεις και μία ευ-
ρύτερη κοινωνική συμμαχία η 
οποία μπορεί να δημιουργήσει 
νικηφόρες προοπτικές». 
Σε σχόλιο ότι ο κ. Μαυρογιάν-

νης ήταν διαπραγματευτής του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
απάντησε ότι όπως κάθε δια-
πραγματευτής δεν διαχειρίζεται 
το Κυπριακό, αλλά διευκολύνει 
και προωθεί τις πολιτικές απο-
φάσεις που ο εκάστοτε Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας και 
ενίοτε το Εθνικό Συμβούλιο 
λαμβάνουν για το Κυπριακό. 

«Από εκεί και πέρα, είναι 
πολύ σημαντικό να δούμε τι 
χρειάζεται να γίνει για να σπά-
σει το αδιέξοδο στο Κυπριακό. 
Σε αυτό, επαναλαμβάνω, ότι 
έχουμε κοινή αντίληψη με τον 
κ. Μαυρογιάννη. Ότι χρειάζεται 
να ληφθούν συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, αναζητώντας 
εργαλεία και κίνητρα που μπο-
ρούν να δημιουργήσουν δυνα-
μική επανέναρξης των διαπρα-
γματεύσεων», ανέφερε. 
Ο κ. Στεφάνου σημείωσε πως 

«εδώ μπορούμε να τα βρούμε 
κυρίως στο ενεργειακό πεδίο». 

‘Όπως είπε, είναι ένα θέμα το 
οποίο συζητείται έτσι κι αλλιώς 
σήμερα με ιδιαίτερη ένταση, 
εξαιτίας και του πολέμου στην 
Ουκρανία. 

«Είναι γνωστή η πρόταση 
που έχει δώσει το ΑΚΕΛ στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας προ 
καιρού σε αυτό το θέμα. Μέσα 
λοιπόν από την ανάληψη συ-
γκεκριμένων πρωτοβουλιών, με 
σταθερότητα στη βάση και το 
πλαίσιο λύσης μπορούμε να 
εξαντλήσουμε όλα τα περιθώ-

ρια που βρίσκονται στα δικά 
μας χέρια για να σπάσουμε το  
αδιέξοδο. Ο Ανδρέας Μαυρο-

γιάννης έχει την εμπειρία,  
τη γνώση, τις σχέσεις και τις 
γνωριμίες διεθνώς για να μπο-
ρέσουμε να σπρώξουμε τα 
πράγματα προς την κατεύ-
θυνση της επίτευξης λύσης», 
ανέφερε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ. 
Ο Στ. Στεφάνου καταδίκασε τις 

δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ, 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγο-
ντας ότι η προκλητική και αδιάλ-
λακτη στάση της Τουρκίας dia-
logos.com.cy/results/ 
είναι σοβαρότατο πρόβλημα 

και εμπόδιο στις προσπάθειες 
επανέναρξης των διαπραγμα-
τεύσεων για λύση. 
Είναι γι’ αυτό το λόγο, πρό-

σθεσε, που τονίζουμε την ανά-
γκη όπως αναληφθούν συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες, έτσι 
ώστε να δημιουργήσουμε δυ-
ναμική διάρρηξης του παρατε-
ταμένου αδιεξόδου το οποίο η 
Τουρκία εργαλειοποιεί για να 
παγιώνει τη διχοτόμηση.  

«Εμείς που δεν βολευόμαστε 
και δεν πρόκειται ποτέ να δε-
χτούμε τη διχοτόμηση, χρει-
άζεται να αναλάβουμε πρωτο-
βουλίες προς την κατεύθυνση 
της Διεθνούς Κοινότητας.  
Να θέσουμε ενώπιον της Τουρ-
κίας την πρόκληση-πρόσκληση 
να επανέλθει στο διαπραγμα-
τευτικό τραπέζι για λύση Διζω-
νικής Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας με πολιτική ισότητα. Είναι 
και αυτό ένα ζήτημα το οποίο 
συζητήσαμε με τον κ. Μαυρο-
γιάννη και είναι ένα θέμα το 
οποίο ο κ. Μαυρογιάννης υιο-
θετεί πλήρως και από την εξαγ-
γελία του» σημείωσε ο Στ. Στε-
φάνου.
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Ενώπιον του Πενταμελούς  
Εφετείου Κακουργημάτων η δίκη

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

Επτά χρόνια μετά την εκκίνηση της πρωτοβάθ-
μιας δίκης για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή 
Αυγή και σχεδόν είκοσι μήνες από την απόφαση 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η υπό-
θεση έφθασε την Τετάρτη 15.06.2022, ενώπιον 
του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων όπου 
καλείται να αποτυπώσει αμετάκλητα την κρίση 
της Δικαιοσύνης. Το διακύβευμα της δίκης είναι 
αν η επιθετική δράση μελών του κόμματος, που 
κατάφερε να αποτελεί την τρίτη κοινοβουλευτική 
δύναμη της χώρας το 2012, θα κριθεί, όπως και 
στον πρώτο βαθμό, συντονισμένη, οργανωμένη 
και καθοδηγούμενη άνωθεν με συγκεκριμένο 
υπόβαθρο. Αν δηλαδή η αμετάκλητη κρίση των 
δικαστών δεχθεί πως οι ενέργειες των κατηγο-
ρουμένων δεν ήταν «μεμονωμένες πράξεις», 
όπως διατείνονται οι ίδιοι, αλλά απόρροια μιας 
εγκληματικής ναζιστικού τύπου δομής που επέ-
λεγε θύματα με συγκεκριμένα κριτήρια 

 
Αντιφασιστική συγκέντρωση μπροστά στο 

Εφετείο 
 
Αντιφασιστικές συλλογικότητες, σωματεία, επι-

στημονικοί και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεντρώ-
θηκαν, μπροστά από το Εφετείο, προκειμένου 
για ακόμα μία φορά να εκφράσουν το αίτημα της 
καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Με κεντρικό σύν-
θημα τη φράση «ποτέ ξανά φασισμός», οι συ-
γκεντρωμένοι καταλαμβάνουν την κάθοδο της λε-
ωφόρου Αλεξάνδρας ενώ περιμετρικά του 
Εφετείου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.  
Φωνάζοντας συνθήματα κατά του ναζισμού και 

υπό τους στίχους τραγουδιών και του Παύλου 
Φύσσα, οι συλλογικότητες μπροστά στο Εφετείο 
παρακολουθούν εκπροσώπους Σωματείων αλλά 
και μεταναστευτικών συλλόγων, οι οποίοι υπεν-
θυμίζουν τους λόγους για τους οποίους καταδι-
κάστηκε η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργά-
νωση και απαιτώντας να απονεμηθεί Δικαιοσύνη 
ξανά. 
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Μάγδα Φύσσα 

προσερχόμενη στο Εφετείο για την έναρξη της 

δίκης σε δεύτερο βαθμό «θέλουμε το ίδιο αποτέ-
λεσμα όπως πρωτόδικα, καταδίκη». 

Μάγδα Φύσσα / «Προχωράμε - Καταδίκη 
και πάλι» 

 
Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη Μάγ-

γου - «Η θέση της Χρυσής Αυγής είναι στη 
φυλακή» 

 
 
 Από την δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο 

βαθμό στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων 
δεν θα μπορούσε να λείπει η Μάγδα Φύσσα,  
η μητέρα-σύμβολο του δολοφονημένου από τους 
νεοναζιστές Παύλου Φύσσα.  Το «παρών» έδωσε 
και ο Γιάννης Μάγγος, ο πατέρας του 26χρονου 
Βασίλη Μάγγου που συνελήφθη μετά τη συμμε-
τοχή του σε κινητοποίηση κατά της καύσης σκου-
πιδιών στον Βόλο και κακοποιήθηκε άγρια από 
αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να κλονιστεί η 
υγεία του και να πεθάνει έναν μήνα αργότερα τον 
Ιούλιο του 2020. 

 
«Είμαστε σήμερα εδώ για να διατρανώ-

σουμε την αντίθεσή μας ενάντια σ' αυτό το 
φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής.  

Είμαστε σήμερα εδώ γιατί η θέση της  
Χρυσής Αυγής, μετά από όλα αυτά που απο-

δείχθηκαν εις βάρος τους ότι είναι  
εγκληματική οργάνωση, η θέση όλων αυτών 

είναι στη φυλακή»

Αλέξης Τσίπρας / Απάντησε 
στον Ερντογάν στα τουρκικά

 Αυστηρό μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ελληνικά και 
τουρκικά έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας μέσω Twitter. 

 
 
«Η Ελλάδα θα προστατέψει την κυριαρχία της απέναντι σε οποι-

αδήποτε απειλή. Ας σταματήσουν λοιπόν οι προκλήσεις και ας 
επιστρέψουμε στον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου» τόνισε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Γιάννης Οικονόμου: «Με μυθεύματα και έωλους 
ισχυρισμούς δεν πλήττονται τα ελληνικά δίκαια»
Ως ανυπόστατες χαρακτήρισε 

ο Έλληνας Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Γιάννης Οικονόμου 
τις κλιμακούμενες τουρκικές  
αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι η 
Ελλάδα βρίσκει σταθερή κατα-
νόηση και υποστήριξη έναντι 
της τουρκικής επιθετικότητας σε 
ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα. 

O κ. Οικονόμου επανέλαβε ότι 
απόλυτη και απαρέγκλιτη αρχή 
για την Ελλάδα αποτελεί ο σε-
βασμός του Διεθνούς Δικαίου 
και των Διεθνών Συνθηκών. 

 
«Και ακριβώς για αυτό [η 

Ελλάδα] απαιτεί τα ίδια από 
τους γείτονές της, αλλά και 
από τη διεθνή κοινότητα», 

τόνισε ο ίδιος. 
 
«Τα κυριαρχικά μας δικαιώ-

ματα και η εθνική μας κυριαρχία 
είναι αδιαμφισβήτητα και από-
λυτα προστατευμένα, αλλά και 
κατοχυρωμένα, τόσο νομικά 
όσο και ιστορικά. Με μυθεύματα 

και έωλους ισχυρισμούς δεν 
πλήττονται στο ελάχιστο τα ελ-
ληνικά δίκαια», πρόσθεσε ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος. 
Σημείωσε, παράλληλα, ότι η 

διεθνής κοινότητα «δεν αποδέ-
χεται και δεν στηρίζει τους ανυ-
πόστατους τουρκικούς ισχυρι-
σμούς και την επιθετικότητα, η 
οποία οδηγεί τη γείτονα σε απο-
μόνωση και περιθωριοποίηση». 

 
Αναδεικνύοντας τον ρόλο που 

διαδραματίζει η Ελλάδα ως δύ-
ναμη ασφάλειας και σταθερότη-
τας στη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο, ο κ. Οικονόμου επισήμανε 
ότι η αποτρεπτική ισχύς της χώ-
ρας «είναι υπέρ-επαρκής προ-
κειμένου να διασφαλίσει την 
πλήρη προστασία της εθνικής 
μας κυριαρχίας και των κυριαρ-
χικών μας δικαιωμάτων». 

 
«Η Ελλάδα δεν επιθυμεί να 

εμπλακεί σε λεκτικούς διαξιφι-
σμούς με την Τουρκία, οι οποίοι 

είναι αντιπαραγωγικοί και εκτός 
του κεκτημένου του σύγχρονου 
δυτικού πολιτισμού», σημείωσε. 
Όπως είπε, η χώρα ενημερώνει 
«διαρκώς τους διεθνείς οργανι-
σμούς, τους συμμάχους μας και 
τη διεθνή κοινότητα για την 
τουρκική επιθετικότητα, βρίσκο-
ντας σταθερή κατανόηση και 
υποστήριξη παντού». 

«Για όλους αυτούς τους λό-
γους δεν πανικοβαλλόμαστε, 
αλλά και δεν εφησυχά-
ζουμε», επισήμανε ο 
Κυβερ- νητικός Εκ-
πρόσω- πος.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο 12,5% ανήλθε η ανεργία τον Απρίλιο στην Ελλάδα

Στο 12,5% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας 
στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, έναντι 17,2% τον 
Απρίλιο 2021 και του αναθεωρημένου προς τα 
άνω 12,6% τον Μάρτιο 2022. Οι άνεργοι ανήλθαν 
σε 587.595 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 
182.482 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 
(23,7%) και κατά 11.707 άτομα σε σχέση με τον 
Μάρτιο 2022 (2%). 
Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 

16,2% (από 21,8% τον Απρίλιο 2021) και στους 
άνδρες σε 9,5% (από 13,4%). 
Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 

24 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 30,6% 
(από 47,8% τον Απρίλιο 2021) και στις ηλικίες 
25- 74 ετών σε 11,6% (από 15,7%). 

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυ-
ναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν 
σε 4.123.634 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 
403.552 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 
(10,8%) και μείωση κατά 41.072 άτομα σε σχέση 
με τον Μάρτιο 2022 (1%). 

 
Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν πε-

ριλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα 
εκτός του εργατικού δυναμικού» (τα άτομα που 
δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν 
σε 3.125.509 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 
256.988 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο 2021 
(7,6%) και αύξηση κατά 51.662 άτομα σε σχέση 
με τον Μάρτιο 2022 (1,7%).

Διεθνές «χαστούκι» από 776 πανεπιστημιακούς 
Την διαφωνία της με το νέο 

νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκ-
παίδευση που υπονομεύει µε 
απόλυτο τρόπο τη λειτουργία 
του Δημόσιου Πανεπιστημίου 
και τοποθετεί την αστυνομία στα 
πανεπιστήμια εξέφρασε ομό-
φωνα η πρωτοβουλία Πανεπι-
στημιακών ΟΧΙ Αστυνομία στα 
Πανεπιστήμια. 

 
Η ανοικτή επιστολή «Σεβα-

στείτε το Δηµόσιο Πανεπιστήµο 
στην Ελλάδα!» προέκυψε από 
διεθνή πρωτοβουλία πανεπι-
στηµιακών και ερευνητών/τριών 
µε αφορµή το νέο νοµοσχέδιο 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση 
που υπονοµεύει µε απόλυτο 
τρόπο τη λειτουργία του 
Δηµόσιου Πανεπιστηµίου: το-
ποθετεί την αστυνοµία στα πα-
νεπιστήµια, επιβάλλει την κυ-
ριαρχία της αγοράς στη 
διάρθρωση προγραµµάτων 
σπουδών και τρόπων χρηµατο-
δότησης (µέσω µάνατζερ) πε-
ριγράφοντας την ακόµη µεγα-
λύτερη απόσυρση του 
δηµοσίου από την συ-
νταγµατική υποχρέωση 
χρηµατοδότησης της τριτο-

βάθµιας εκπάιδευσης, επεκτεί-
νει τις ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας και παράλληλα απο-
δηµοκρατικοποιεί τη διοίκηση 
του Πανεπιστηµίου. Μέχρι 
στιγµής 776 επιστήµονες από 
50 χώρες σε όλον τον πλανήτη 
ένωσαν τη φωνή τους, καλώ-
ντας την ελληνική κυβέρνηση να 

αποσύρει άµεσα το επικίνδυνο 
και προσβλητικό για το Δηµόσιο 
Πανεπιστήµιο και τους λειτουρ-
γούς του νοµοσχέδιο Κε-
ραµέως.  Πάνω από τους 
µισούς υπογράφοντες (384) εί-
ναι από το Ηνωµένο Βασίλειο 
και τις ΗΠΑ. Από αυτούς 138 εί-
ναι επιστήµονες, πολλοί 
εµβληµατικές µορφές, στα κα-
λύτερα πανεπιστήµια των ΗΠΑ 
όπως το Χάρβαρντ, το Πρίν-
στον, το Κολούµπια, το NYU 

κ.ά., της χώρας δηλαδή που φέ-
ρεται ότι αποτελεί πηγή έµπνευ-
σης για την υπουργό Παιδείας. 
Μαζί τους 261 υπογράφοντες 
εργάζονται σε εγνωσµένου κύ-
ρους ιδρύµατα του Ηνωµένου 
Βασίλειου, όπως από την Οξ-
φόρδη, το Κέιµπριτζ, το UCL το 
King’s κ.α., από τη χώρα δη-
λαδή όπου το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα και οι λειτουργοί του βίω-
σαν πρώτοι και βιώνουν ακόµη 
µε ιδιαίτερη ένταση τα κατα-
στροφικά αποτελέσµατα των νε-
οφιλελεύθερων πολιτικών στην 
εκπαίδευση.     Κοντά τους υπο-
γράφουν πλήθος από επι-
στήµονες από σπουδαία πανε-
πιστήµια της Γαλλίας, 
Γερµανίας,  Ολλανδίας, Ισπα-
νίας, Βελγίου, Νορβηγίας, Βουλ-
γαρίας, Δανίας, Ελβετίας, Αυ-
στραλίας, Νέας Ζηλανδίας, 
Καναδά και Βραζιλίας, µεταξύ 
άλλων. Την ανοικτή επιστολή 
υπογράφουν επίσης πολλοί επι-
στήµονες από τη γειτονική 
Τουρκία, οι οποίοι γνωρίζουν 
από πρώτο χέρι τί σηµαίνει κα-
ταπάτηση της ακαδηµαϊκής 
ελευθερίας και του αυτοδιοίκη-
του των πανεπιστηµίων.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ / 776 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Reuters / Έρχεται δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη με το φυσικό αέριο
Σε αγώνα δρόμου έχει εξελιχθεί η προσπάθεια της Ευρώπης να 

μπορέσει να γεμίσει τις δεξαμενές φυσικού αερίου της, αλλά αν 
ακόμη κι αν καταφέρει να τις γεμίσει, ο χειμώνας προβλέπεται 
«επικίνδυνος», με τις κυβερνήσεις να αγωνίζονται να εξασφαλίσουν 
περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για να συμβαδί-
σουν με γρήγορη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. 
Σε ανάλυση του πρακτορείου Reuters αναφέρεται ότι παράλληλα 

με τον αγώνα δρόμου για την απεξάρτηση, τα ευρωπαϊκά νοικο-
κυριά πλήττονται χωρίς καμία ανάπαυλα από τις πολύ αυξημένες 
τιμές των καυσίμων που επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς 
των χωρών και έχουν μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα και επιβα-
ρύνοντας τις προοπτικές της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
σκοπεύει να απεξαρτηθεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα έως το 
2027. Η Ρωσία έχει ήδη διακόψει τις ροές φυσικού αερίου προς 
τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Φινλανδία, τον δανικό προμηθευτή 
Orsted, την ολλανδική εταιρεία Gasterra και τη Shell για τα γερμα-
νικά συμβόλαιά της, αφού όλες απέρριψαν την απαίτηση να πλη-
ρώσουν σε ρούβλια. Τα 27 - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
οποία παραδοσιακά εξαρτάται από τη Ρωσία για το 40% των ανα-
γκών της σε φυσικό αέριο, στοχεύουν να έχουν την αποθήκη φυ-
σικού αερίου τους κατά 80% πλήρη μέχρι τον Νοέμβριο, καθώς 
το αποθηκευμένο αέριο καλύπτει συνήθως περίπου ένα τέταρτο 
της ζήτησης. Οι αναλυτές λένε πάντως ότι είναι σε καλό δρόμο. 
Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο κενό προς την κά-

λυψη από άλλες πηγές και αυτό θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο εάν η 
Ρωσία περικόψει τις ροές σε περισσότερους ευρωπαίους αγορα-
στές, παρόλο που η Ρωσία λέει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
της και δεν βλέπει την ανάγκη να σταματήσει τις προμήθειες σε 
άλλους πελάτες. 

 
Αυξημένη ζήτηση ▪

«Μια πλήρης διακοπή των ρωσικών ροών θα ήταν αναμφίβολα 
το χειρότερο σενάριο της Ευρώπης για τον φετινό χειμώνα, καθώς 
η ήπειρος είναι απίθανο να είναι σε θέση να αντλήσει επαρκείς 
προμήθειες από άλλους παραγωγούς για να αντισταθμίσει μια 
τόσο σημαντική διακοπή του εφοδιασμού», δήλωσε ο Leon Izbicki, 
Ευρωπαίος συνεργάτης φυσικού αερίου στην Energy Aspects. 

 
Ακόμα και πριν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία τον Φεβρουά-

ριο, πυροδοτώντας μια ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, η ζήτηση 

για φυσικό αέριο είχε αυξηθεί κατακόρυφα στη μετα-πανδημική 
ανάκαμψη. Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην οποία 
κυριαρχούν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια, ήταν ήδη σφιχτή. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις αγορές υγροποιημένου φυσικού 

αερίου, με τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά περίπου 58% τους 
πρώτους πέντε μήνες του 2022 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
2021, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Refinitiv, καθώς τέθηκε σε λει-
τουργία περισσότερη παραγωγική ικανότητα στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και οι υψηλές τιμές στην Ευρώπη προσέλκυσαν φορτία. 

 
Περιορισμένη ικανότητα λήψης LNG ▪

Παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σημαντικός παραγωγός LNG, 
υποσχέθηκαν να βοηθήσουν την Ευρώπη με περισσότερα φορτία, 
ωστόσο έχει περιορισμένη ικανότητα υποδοχής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου και, επιτείνοντας την αβεβαιότητα, η Freeport 
LNG, διαχειριστής ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια εξαγωγής 
των ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 90 
ημέρες για να επαναλάβει τη μερική λειτουργία της μετά από 
έκρηξη την περασμένη εβδομάδα. 

«Αν η Ευρώπη μπει στο χειμώνα βασιζόμενη μόνο στις προμή-
θειες LNG, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν δύσκολα», 
δήλωσε η Evangeline Cookson, αναλύτρια ερευνών και μετεωρο-
λόγος στη Marex, μεσίτρια εμπορευμάτων. 

Σε αντίθεση με το αέριο που διοχετεύεται με αγωγούς και μπορεί 
να αυξηθεί η ροή γρήγορα, η μεταφορά υγροποιημένου φυσικού 
αερίου μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες και να διαταραχθεί από τις 
καιρικές συνθήκες. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανικής Ατμόσφαιρας 
των ΗΠΑ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι υπάρχει 65% πιθανό-
τητα μιας εποχής τυφώνων στον Ατλαντικό πέρα   από το κανονικό, 
συμπεριλαμβανομένων έξι έως 10. 
Σύμφωνα με τον Izbicki της Energy Aspects, το φυσικό αέριο 

στις δεξαμενές θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη μέχρι το 
2022, ακόμη και χωρίς τις ρωσικές προμήθειες, αλλά αυτό θα την 
άφηνε να αγωνίζεται όταν θα ερχόταν ο χειμώνας στα τέλη του 
2023, οπότε οι κυβερνήσεις δεν θα μπορούσαν ακόμη να βάλουν 
στην άκρη τα σχέδιά τους για δελτίο. 
Η Γερμανία, η οποία βασιζόταν ιστορικά στη Ρωσία για τις μισές 

περίπου ανάγκες της σε φυσικό αέριο, έχει ήδη ξεκινήσει σχέδια 
για ένα σύστημα πλειστηριασμών, που θα βοηθήσει τις βιομηχα-
νίες, εάν διακοπούν οι προμήθειες. 
Η Γαλλία έχει εφαρμόσει μέτρα για τον περιορισμό των προμη-

θειών φυσικού αερίου σε μεγάλους καταναλωτές, σε περίπτωση 
τυχόν ελλείψεων. 
Η Πολωνία, που είναι ήδη αποκομμένη από το ρωσικό φυσικό 

αέριο, έχει ενισχύσει τις εισαγωγές LNG, προχώρησε σε μια σύν-
δεση φυσικού αερίου με τη Λιθουανία τον Μάιο και σκοπεύει να 
ανοίξει έναν νέο αγωγό φέτος προς τη Νορβηγία. Ωστόσο, εξακο-
λουθεί να έχει σχέδια για τον περιορισμό του φυσικού αερίου στη 
βαριά βιομηχανία. Η διανομή θα είχε βαρύ οικονομικό κόστος. Ο 
επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Holger Schmieding, 
εκτιμά ότι η οικονομική παραγωγή της ΕΕ θα ήταν 2% χαμηλότερη 
έως το τέλος του 2022, εάν οι ρωσικές προμήθειες διακόπτονταν 
τώρα. Το φυσικό αέριο αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 20% 
της χρήσης ενέργειας στην ΕΕ, τη θέρμανση των σπιτιών, την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμοποιείται στην κατα-
σκευή ζωτικών προϊόντων όπως τα λιπάσματα. Εν τω μεταξύ, το 
αυξανόμενο κόστος των καυσίμων έχει ήδη αρνητικό αποτέλε-
σμα. 

«Ακόμη και χωρίς εμπάργκο, οι υψηλές τιμές του φυσικού αερίου 
επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αφήνοντάς τους λιγότερα χρήματα 
για να ξοδέψουν   σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες», τόνισε ο επικε-
φαλής οικονομολόγος της Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ, μιλώντας 
για ένα «βαρύ οικονομικό τίμημα» στην Ευρώπη.

‘’Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ’’ 

«Τρομοκρατημένος» ο 75χρονος Βρετανός που δικάζεται 
στην Κύπρο για τη δολοφονία της άρρωστης συζύγου του

Ο Χάντερ προκάλεσε ασφυξία στην επίσης 
75χρονη σύζυγό του στο διαμέρισμά τους στο 
χωριό Τρεμιθούσα της Πάφου τον περασμένο 
Δεκέμβριο, και στη συνέχεια προσπάθησε να 
αυτοκτονήσει με υπερβολική δόση φαρμάκων. 

Μιλώντας στο Sky News, η κόρη του ζεύγους 
Λέσλι Κόθορν μετέφερε τους φόβους του πατέρα 
της μετά από την απόρριψη του αιτήματος τρο-
ποποίησης της κατηγορίας που αντιμετωπίζει σε 
«υποβοήθηση αυτοκτονίας». Η κα Κόθορν ανέ-
φερε ότι ο πατέρας της είναι «στοιχειωμένος» 
από τις κραυγές πόνου της μητέρας της λόγω 
της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, του καρκίνου και 
άλλων νοσημάτων από τα οποία έπασχε. 
Κάλεσε τους Κύπριους δικαστές να δείξουν «συ-
μπόνοια», τονίζοντας ότι ο πατέρας της δε συνι-
στά κίνδυνο για την κοινωνία. 
Σημείωσε πως η μητέρα της είχε φτάσει στο ση-
μείο να μην μπορεί να ανεβεί στο υπνοδωμάτιό 
της κάθε νύχτα και είχε καταστήσει σαφή την 
επιθυμία της να μη ζήσει περισσότερο με τους 
πόνους που την ταλάνιζαν.

ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

Επικεφαλής Βρετανικού Μουσείου: Πιθανή συμφωνία για 
την κοινή αξιοποίηση των γλυπτών
Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου πιστεύει 

ότι είναι δυνατή μια συμφωνία για την κοινή 
χρήση των Μαρμάρων του Παρθενώνα με την 
Ελλάδα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο. To 
ΑFP αναφερόμενο στη συνέντευξη που έδωσε 
χθες το βράδυ στο βρε-
τανικό ραδιόφωνο LBC 
o επικεφαλής του μου-
σείου, Τζορτ Όσμπορν, 
λέει ότι κατά τη διάρκειά 
της ο ίδιος δήλωσε ότι 
πιστεύει ότι μία συμφω-
νία είναι πιθανή για να 
μοιραστούν τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα, δη-
λαδή κάποιο διάστημα 
να είναι στο Λονδίνο και 
κάποιο στην Αθήνα. 
Όπως αναφέρει ο κ. 
Όσμπορν για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «στο 
Βρετανικό Μουσείο, αφηγούνται μια ιστορία για 
τον πολιτισμό σε σύγκριση με όλους τους άλλους 
πολιτισμούς, την Κίνα, την Ινδία, άλλα μέρη της 
Μεσογείου. Στην Ελλάδα, αφηγούνται την ιστορία 

μόνο του ελληνικού πολιτισμού. Νομίζω ότι πρέ-
πει να γίνει μια συμφωνία, αλλά νομίζω ότι πρέ-
πει να γίνει μια συμφωνία όπου να μπορούμε 
να πούμε και τις δύο ιστορίες στην Αθήνα και 
στο Λονδίνο, αν και οι δύο προσεγγίσουμε το 

θέμα χωρίς ένα σωρό προ-
ϋποθέσεις, χωρίς ένα 
φόρτο κόκκινες γραμμές», 
ανέφερε και πρόσθεσε «πι-
στεύω ότι οι λογικοί άνθρω-
ποι μπορούν να κανονί-
σουν κάτι που να αξιοποιεί 
στο έπακρο τα Μάρμαρα 
του Παρθενώνα, αλλά αν 
οποιαδήποτε πλευρά πει 
ότι ότι δεν υπάρχει καμία 
συνεισφορά, τότε δεν θα 
υπάρξει συμφωνία». 

 
Ο Όσμπορν σημείωσε ακόμα ότι «oι λογικοί 

άνθρωποι θα πρέπει να βρουν κάτι ώστε να 
μπορείτε να δείτε όλο το μεγαλείο τους στην 
Αθήνα, και να μπορείτε να τα δείτε δίπλα στα 
μεγαλείο άλλων πολιτισμών στο Λονδίνο».

Προειδοποιήσεις για καύσωνα στη Βρετανία
ΣΤΟΥΣ 34 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΦΘΑΝΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Προειδοποιήσεις για κινδύ-
νους για την υγεία των πολιτών 
σε διάφορες περιοχές του Ηνω-
μένου Βασιλείου λόγω καύ-
σωνα, εξέδωσε η μετεωρολο-
γική υπηρεσία της χώρας. 
Οι προειδοποιήσεις ισχύουν 

από σήμερα με κορύφωση την 
Παρασκευή, όταν και προβλέ-
πονται θερμοκρασίες 34 βαθ-
μών Κελσίου στη νοτιοανατο-
λική Αγγλία. Η τελευταία φορά 
με τόσο υψηλή θερμοκρασία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τον 
Αύγουστο του 2020. Σύμφωνα 
με μετεωρολόγους, υπάρχει μι-
κρή πιθανότητα να σπάσει το 
ρεκόρ θερμοκρασίας Ιουνίου 
στη χώρα, που είναι οι 35,6 
βαθμοί Κελσίου του 1976 στο 
Σαουθάμπτον της νότιας Αγ-
γλίας. Οι υψηλές θερμοκρασίες 
οφείλονται στη μάζα καυτού 

αέρα που θα μετακινηθεί προς 
βορρά από την Ιβηρική και τη 
Γαλλία. Για τη νότια και κεντρική 
Αγγλία έχει εκδοθεί προειδο-
ποίηση επιπέδου δύο, από τα 
τέσσερα που υπάρχουν στην 
κλίμακα και για τη βόρεια Αγ-
γλία υποδεέστερη προειδοποί-
ηση επιπέδου ένα. 
Η προειδοποίηση αφορά τις 

υγειονομικές αρχές, ώστε να 
προετοιμαστούν για το ενδεχό-
μενο αυξημένων επεισοδίων 
θερμοπληξίας και άλλων προ-
βλημάτων υγείας στον πληθυ-
σμό. Αν οι προγνώσεις επιβε-
βαιωθούν, τότε την Παρασκευή 
περιοχές στη ΝΑ Αγγλία όπως 
το Λονδίνο θα είναι πιο ζεστές 
από την Κύπρο ή την Τζαμάικα.

BITCOIN: ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ ΦΟΡΑ

Το σοκ του πληθωρισμού οδηγεί τις ευρωπαϊκές μετοχές σε πέμπτη 
ημέρα απωλειών, σε χαμηλό 18 μηνών και το Bitcoin
Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν για πέ-

μπτη συνεχόμενη συνεδρίαση τη Δευτέρα, πα-
ρασυρόμενες από τις οικονομικά ευαίσθητες με-
τοχές, καθώς η απότομη άνοδος του 
πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσε τις ανησυχίες 
για επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων από την Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, το 
Bitcoin υποχώρησε τη Δευτέρα σε χαμηλό 18 
μηνών κάτω από τα $25.000. Ο πανευρωπαϊκός 
δείκτης STOXX 600 υποχώρησε 1,1% στις 10:12 
ώρα Κύπρου, σημειώνοντας νέο χαμηλό ενός 
μηνός.  
Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν περισσό-

τερο από 2%, επηρεασμένες επίσης από μια 
προειδοποίηση σχετικά με τον κορωνοϊό από το 
Πεκίνο. Τα χρηματιστήρια επηρεάστηκαν από 
την απότομη πτώση της Wall Street την Παρα-
σκευή, αφού τα στοιχεία έδειξαν ότι ο ΔΤΚ των 
ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,6% τον Μάιο, σημει-
ώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 1981. 
Κυκλικοί τομείς, όπως τα ταξίδια και η αναψυχή, 

οι αυτοκινητοβιομηχανίες και το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο οδήγησαν τις πρωινές απώλειες 
στην Ευρώπη λόγω των φόβων για επιβρά-
δυνση της παγκόσμιας οικονομίας. 

 
Οι τράπεζες της Ευρωζώνης υποχώρησαν 

2,8%, λόγω της απογοήτευσης που η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αποκάλυψε κανένα 
εργαλείο για τη στήριξη των περιφερειακών ομο-
λόγων στη συνεδρίασή της την περασμένη εβδο-
μάδα. Το Bitcoin υποχώρησε τη Δευτέρα σε χα-
μηλό 18 μηνών κάτω από τα $25.000, καθώς οι 
επενδυτές απέφευγαν τα ριψοκίνδυνα περιου-
σιακά στοιχεία, ενόψει της πτώσης στις παγκό-
σμιες αγορές. Το πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα 
στον κόσμο υποχώρησε περίπου 10 τοις εκατό 
φτάνοντας τα 24.692 δολάρια στις πρωινές συμ-
φωνίες στο Λονδίνο, φτάνοντας σε επίπεδο που 
παρατηρήθηκε τελευταία φορά τον Δεκέμβριο 
του 2020.



Η παγκοσμιοποίηση με την προηγούμενη μορφή της έχει τελειώσει και ο κόσμος εισήλθε στον  
δεύτερο ψυχρό πόλεμο, υποστηρίζει ο Αντρέι Κόστιν, ένας από τους πιο γνωστούς Ρώσους οικονο-
μολόγους και επικεφαλής της κρατικής ρωσικής τράπεζας VTB, στην οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις 
και αποκλεισμός από το διεθνές σύστημα SWIFT αμέσως μετά την έναρξη της ρωσικής πολεμικής 
επιχείρησης στην Ουκρανία. 

 
«Οι κυρώσεις είναι για μακρύ χρονικό διάστημα. Η παγκοσμιο-

ποίηση με την προηγούμενη μορφή της τελείωσε. Ο κόσμος, πι-
θανώς, θα μοιραστεί εκ νέου αυστηρά σε “δικούς μας” και “ξένους”. 
Πρόκειται για τον ψυχρό πόλεμο 2.0», εκτιμά ο ίδιος με άρθρο του 
στη ρωσική οικονομική εφημερίδα RBK. 

 
«Την πρό-

σβαση στη διε-
θνή αγορά 
(όπου ισχύουν 
όχι οι δικοί μας 
κανόνες) είναι 
απαραίτητο να 
την εξασφαλί-
σεις με καλή 
συμπεριφορά, 
δηλαδή “παίζο-
ντας με τους κανόνες”, προκύπτει από την πρό-
σφατη δήλωση της υπουργού Εξωτερικών της 
Μ.Βρετανίας Λιζ Τρας, την οποία έκανε στο Σίτι 
του Λονδίνου. Η Ρωσία πήρε “κόκκινη κάρτα”, η 
Κίνα προς το παρόν “κίτρινη”», υποστηρίζει. 

Σύμφωνα με τον Α. Κόστιν η νέα Ρωσία, που 
προέκυψε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένω-
σης, εισήλθε στο «παιχνίδι της παγκοσμιοποί-
ησης» με τους κανόνες, οι οποίοι είχαν διαμορ-
φωθεί όχι από την ίδια και χωρίς τη συμμετοχή 
της και χρειάστηκε να υιοθετήσει ξένους κανόνες 

και κριτήρια σε όλους τους τομείς της ζωής. 
«Θα ήταν αναληθές να υποστηρίξουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν έφερε στη χώρα μας ουσιαστικά 

οικονομικά οφέλη», γράφει, σημειώνοντας ότι ένας από τους ευνοημένους ήταν και ο σύγχρονος 
χρηματιστικός κλάδος στη Ρωσία, ο οποίος δημιουργήθηκε σε μερικά χρόνια πρακτικά εκ του 

μηδενός και βασισμένος στις τεχνολογικές πλατ-
φόρμες των ΗΠΑ και της Δ.Ευρώπης. 

 
«Ωστόσο η κρίση του 2008 έδειξε τους κινδύ-

νους της εξάρτησης της χρηματοδότησης της  
οικονομίας από ξένες αγορές», υποστηρίζει ο 
Ρώσος οικονομολόγος, συμπληρώνοντας ότι 
«σοβαρό καμπανάκι ήταν το 2014», όταν οι με-
γαλύτερες ρωσικές τράπεζες αποκόπηκαν από 
τις δυτικές αγορές κεφαλαίου, ενώ κάποιοι μεμο-
νωμένοι τραπεζίτες αποκλείστηκαν πλήρως από 
τα διεθνή συστήματα πληρωμών, σημάδι «ότι 
μπορούν εύκολα να μας “ακυρώσουν”». 

Κατά τον Ρώσο τραπεζίτη είναι πλέον σαφές 
ότι οι συνθήκες ενσωμάτωσης της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας στην παγκοσμιοποιημένη αγορά δεν 
ήταν ισότιμες, αλλά σήμερα «αυτή η σελίδα των 
σχέσεων της Ρωσίας με τη “συλλογική Δύση” έχει 
ήδη γυρίσει», γι’ αυτό και για τους τραπεζίτες της 

Ρωσίας ο κόσμος ήδη «ποτέ δεν θα είναι ο προηγούμενος». 
«Η ενσωμάτωση της χώρας μας στην παγκόσμια αγορά και τις πολιτικές της δομές υπό όρους 

“δευτερεύοντος” δεν θα μπορούσε να είναι σταθερή, γιατί δεν προέβλεπε όχι μόνο υπολογισμό των 
εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας στους κομβικούς τομείς, αλλά ούτε καν ισότιμο και με αμοιβαίο 
σεβασμό διάλογο», εκτιμά ο επικεφαλής της δεύτερης μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας στη Ρωσία. 

«Η Ρωσία στερήθηκε την πρόσβαση στις βασικές αγορές κεφαλαίου και τα συστήματα πληρωμών, 
στις διεθνείς αξιολογήσεις και ελεγκτικές υπηρεσίες. Γι’ αυτό όσο γρηγορότερα εμείς και οι πελάτες 
μας αποδεχθούμε αυτό το γεγονός και αρχίσουμε να αναζητούμε αποτελεσματικές εναλλακτικές και 
νέες δυνατότητες για ανάπτυξη, τόσο το καλύτερο», σημειώνει ο Κόστιν, ο οποίος υποστηρίζει ότι 
τώρα για τη Ρωσία εμφανίστηκε «μια μοναδική ευκαιρία να αρχίσει από νέα σελίδα», καθώς η χώρα 
πρέπει συστηματικά να επανεκκινήσει βιομηχανίες της και να υπολογίζει μόνο στον εαυτό της.
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ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ - 25 ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1.500 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΧΕΙ ΕΙΣΕΛΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΑΝΤΡΕΙ ΚΟΣΤΙΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΑΖΑΣ VTB

ΒΕΡΟΛΙΝΟ, ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΛΟΥΝ ΙΡΑΝ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΥΡΙΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 

ΠΟΥ-Ευλογιά των πιθήκων: Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης του ιού
Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο της εξάπλωσης της ευλογιάς 

των πιθήκων, ανακοίνωσε την Τετάρτη 15.06.2022 το ευρωπαϊκό 
γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).  

 
"Η Ευρώπη παραμένει το επίκεντρο αυτού του αυξανόμε-
νου κύματος, 25 χώρες έχουν αναφέρει περισσότερα από 
1.500 κρούσματα, ήτοι το 85% του παγκόσμιου συνόλου",  
 
δήλωσε  σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Χανς Κλού-

γκε, ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης, ο οποίος συγκεντρώνει 53 
χώρες, ορισμένες εκ των οποίων στην κεντρική Ασία. 

 
Προτεραιότητα για τον ΠΟΥ είναι να αναχαιτιστεί η μετά-
δοση. 

"Η έκταση αυτού του ξεσπάσματος παρουσιάζει έναν πραγματικό 
κίνδυνο: όσο περισσότερο καιρό κυκλοφορεί ο ιός, τόσο περισ-
σότερο επεκτείνει το πεδίο του και τόσο περισσότερο η ασθένεια 
εγκαθίσταται στις χώρες στις οποίες δεν είναι ενδημική", προειδο-
ποίησε ο Κλούγκε. Ο ιός αυτός, ο οποίος κυκλοφορεί συνήθως 
στην κεντρική και την δυτική Αφρική, είναι πλέον, πέραν της Ευ-
ρώπης, παρών στην Αυστραλία, τη Μέση Ανατολή, την Βόρεια 
Αμερική και την Νότια Αμερική, ενώ έχουν αναφερθεί περισσότερα 
από 1.600 κρούσματα. 

Η κυκλοφορία του ιού, ο οποίος μεταδίδεται κυρίως μέσω παρα-

τεταμένης επαφής, δεν θα πρέπει ωστόσο να οδηγήσει στην ακύ-
ρωση των εκδηλώσεων με κοινό που προβλέπονται για το φετεινό 
καλοκαίρι, σύμφωνα με τον αξιωματούχο του ΠΟΥ. 

"Αυτές οι εκδηλώσεις συνιστούν μεγάλη ευκαιρία για την ευαι-

σθητοποίηση των νέων, που είναι σεξουαλικά ενεργοί και πολύ 
κινητικοί", σημείωσε ο Κλούγκε, υπογραμμίζοντας ότι οι δημόσιες 
εκδηλώσεις αποτελούν "ευκαιρία να (...) ενισχύσουμε τη δέσμευσή 
μας".Επισημαίνοντας επίσης ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων 
που έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα είναι άνδρες που έχουν σε-
ξουαλικές επαφές με άνδρες, προειδοποίησε κατά του στιγματι-

σμού, τονίζοντας ότι "ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων δεν συνδέεται 
με καμία συγκεκριμένη ομάδα". 

Παράλληλα η υπεύθυνη για τη διαχείριση περιστατικών ευλογιάς 
των πιθήκων στον ΠΟΥ Ευρώπης Κάθριν Σμόλγουντ δήλωσε σή-
μερα ότι ο ΠΟΥ εξετάζει πληροφορίες για την παρουσία του ιού 
αυτού στο σπέρμα ασθενών, διερευνώντας την πιθανότητα να 
μπορεί να μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή. 

 Ωστόσο η αξιωματούχος του ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο ιός αυτός 
μεταδίδεται κυρίως μέσω της στενής διαπροσωπικής επαφής.  

Τις τελευταίες μέρες, επιστήμονες εντόπισαν DNA του ιού στο 
σπέρμα λίγων ασθενών με ευλογιά των πιθήκων στην Ιταλία και 
τη Γερμανία, αλλά σύμφωνα με την Σμόλγουντ δεν είναι γνωστό 
αν οι πρόσφατες πληροφορίες σημαίνουν ότι ο ιός της ευλογιάς 
των πιθήκων μπορεί να μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή. 

"Αυτό μπορεί να είναι κάτι που δεν γνωρίζαμε προηγουμένως 
για την ασθένεια αυτή", επισήμανε και υπογράμμισε: "Πρέπει πρα-
γματικά να εστιάσουμε στον πιο συχνό τρόπο μετάδοσης και βλέ-
πουμε καθαρά ότι αυτός συνδέεται με την δερματική επαφή". 

Προς το παρόν ο ΠΟΥ δεν συνιστά μαζικό εμβολιασμό για τη 
νόσο. Οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές παρήγγειλαν χθες, Τρίτη, 
περισσότερες από 100.000 δόσεις εμβολίου για την ευλογιά των 
πιθήκων που έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ και θεωρείται αποτελεσματικό 
κατά του ιού.

Σε δεύτερο ψυχρό πόλεμο έχει εισέλθει ο κόσμος, υποστηρίζει ο επικεφαλής της ρωσικής VTB

Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία ζητούν από το Ιράν «να τερματίσει την πυρηνική κλιμάκωση»
Βερολίνο, Λονδίνο και Παρίσι κάλεσαν το Ιράν 

«να τερματίσει την πυρηνική κλιμάκωση» και να 
«αποδεχθεί άμεσα τη συμφωνία που βρίσκεται 
πάνω στο τραπέζι» από τον Μάρτιο για να περι-
σωθεί η διεθνής συμφωνία του 2015 για το πρό-
γραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δη-
μοκρατίας, η οποία για τη Δύση είχε σκοπό να 
αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο η Τεχεράνη να απο-
κτήσει πυρηνικά όπλα. 

 
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας 

(ΔΟΑΕ) στηλίτευσε λίγο νωρίτερα την απόφαση 
του Ιράν να απενεργοποιήσει 27 κάμερες επιτή-
ρησης των πυρηνικών του δραστηριοτήτων,  
εκφράζοντας τον φόβο πως το μέτρο αυτό θα 
καταφέρει «μοιραίο πλήγμα» στις συνομιλίες που 
διεξάγονταν στη Βιέννη για τη συμφωνία, επισή-
μως το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 
(ΚΟΣΔ). 

Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη συμφωνία από 
τον Μάρτιο, «λυπούμαστε που το Ιράν δεν έχει 
αδράξει ακόμη αυτή τη διπλωματική ευκαιρία», 
αναφέρει η κοινή ανακοίνωση της Γερμανίας, της 
Βρετανίας και της Γαλλίας, που δημοσιοποιήθηκε 
από τα υπουργεία Εξωτερικών των τριών κρα-
τών. «Το προτρέπουμε να το κάνει άμεσα». 

Το Ιράν ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ ότι απενεργο-
ποίησε «27 κάμερες» επιτήρησης των εγκατα-
στάσεών του, ανέφερε χθες ο οργανισμός, μέρος 
του συστήματος του ΟΗΕ. Επρόκειτο για την 
αντίδραση της Τεχεράνης στην υιοθέτηση από 

το ΔΣ του ΔΟΑΕ απόφασης που την ανακαλούσε 
στην τάξη. 

«Καταδικάζουμε» την απόφαση της Τεχεράνης, 
ανέφεραν Βερολίνο, Λονδίνο και Παρίσι (χώρες 

συμβαλλόμενα μέρη στο ΚΟΣΔ, αποκαλούμενες 
για συντομία E3). Η ιρανική κίνηση «θα επιδει-
νώσει την κατάσταση και θα περιπλέξει τις προ-
σπάθειές μας α αποκαταστήσουμε πλήρως»  
τη συμφωνία του 2015, που προέβλεπε περιο-
ρισμούς στις ιρανικές δραστηριότητες στο πεδίο 
της πυρηνικής ενέργειας με αντάλλαγμα τη χα-
λάρωση των διεθνών κυρώσεων. 

 
Η διεθνής συμφωνία είναι ετοιμοθάνατη από 

το 2018, όταν οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από το 
ΚΟΣΔ και επέβαλαν εκ νέου τις κυρώσεις που 
είχαν άρει. Η ιρανική αντίδραση «τροφοδοτεί  
επίσης τις αμφισβητήσεις για το κατά πόσον το 
Ιράν είναι δεσμευμένο στην επίτευξη θετικού 
αποτελέσματος», σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της E3. Ο ΔΟΑΕ επιβλέπει και επαληθεύει την 
εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβε το Ιράν 
στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε το 
2015 στη Βιέννη με τις μεγάλες δυνάμεις. 

Τον Απρίλιο του 2021, ξανάρχισαν διαπραγμα-
τεύσεις στην πρωτεύουσα της Αυστρίας για να 
επανενταχθούν οι ΗΠΑ στη συμφωνία που  
αποκήρυξε το 2018 ο αμερικανός τότε πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ και να επανέλθει το Ιράν στην 
πλήρη τήρηση των δεσμεύσεών του.



Όμορφες στιγμές για όλους στη μεγάλη γιορτή της παροικίας
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αλέξιος Γεννάρης

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, στην 
είσοδο του κλειστού σταδίου του Lee 
Valley λειτούργησε το περίπτερο της 
εφημερίδας μας. 
Το θερμό καλωσόρισμα ανέλαβαν από 

κοινού η πρώην συνάδελφος, κυρία Φω-
τεινή Μιχαηλίδου και η Άντα Μουράτη, 
οι οποίες εργάστηκαν ατέλειωτες ώρες 
στην υποδοχή προσφέροντας τα γνω-
στά Goodie Bags στους επισκέπτες και 
φυσικά αρκετές χρήσιμες πληροφορίες 
για το φεστιβάλ. 
Μάλιστα, η παραδοσιακή κυπριακή 

ενδυμασία που φορούσε η Άντα Μου-
ράτη, έτυχε θαυμασμού από τους επι-
σκέπτες αλλά και από την πρώην 
υπουργό και νυν βουλεύτρια Theressa 
Villiers, η οποία ενημέρωθηκε από την 
Άντα για τις ιδιαιτερότητες της παραδο-
σιακής ενδυμασίας. 

Η διασκέδαση «κτύπησε κόκκινο» στους ρυθμούς των ελληνικών επιτυχιώνΜε ένα θερμό 
καλωσόρισμα

Πρόσωπα που θα συναντήσεις σε κάθε 
φεστιβάλ. Οι άνθρωποι που εργάζονται 
εθελοντικά, συμβάλλοντας ο καθένας με τον 
δικό του τρόπο στη μεγάλη διοργάνωση. 
Άνθρωποι σαν αυτούς, είναι που δίνουν 

δύναμη στην οργανωτική επιτροπή 
να συνεχίσει το δύσκολο έργο της. 
Διότι χωρίς την πολύτιμη βοήθειά τους, 

πολλά από όσα είχαμε την ευκαιρία να 
ζήσουμε και να απολαύσουμε για άλλη μια 
χρονιά στο Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού και 
την Εμπορική Έκθεση 2022, ίσως να μην 
υπήρχαν. 
Για άλλη μια φορά τους ευχαρίστουμε!

Ανθρωπιά, μεράκι και 
αγνός εθελοντισμός
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ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Μνημόνιο Κύπρου - Ελλάδας για τα παροικιακά σχολεία
Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου ενέκρινε 

την Τρίτη το μεσημέρι το Μνημόνιο Συναντίλη-
ψης στον τομέα Ελληνομάθειας μεταξύ του 
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Νεολαίας και του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για 
τα έτη 2022-27, σύμφωνα με γραπτή δήλωση 
της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώ-
που Νιόβης Παρισινού. 

Σύμφωνα με τη δήλωση της κ. Παρισινού, 
σκοπός του Μνημονίου είναι η αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και η διατήρηση της 

πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς του Ελ-
ληνισμού.  Βάσει του μνημονίου οι συμμετέχο-

ντες θα συνεργαστούν μέσω του Κέντρου Ελ-
ληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Δημοκρατίας 
στην προώθηση και πιστοποίηση της ελληνο-
μάθειας, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, στην αναβάθμιση της διδασκα-
λίας της ελληνομάθειας για μαθητές με μετανα-
στευτική βιογραφία, εντός της Δημοκρατίας, κα-
θώς και στα σχολεία της κυπριακής παροικίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην αναβάθμιση και 
ουσιαστικοποίηση του κοινού πανηγυρισμού της 
Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας. 

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΝ. ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

Κυριακή της Πεντηκοστής και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

Το γύρο του διαδικτύου έκανε η είδηση του θανάτου του Κλίφ Παρτασίδης
Έφυγε από τη ζωή στις 24 Μάϊου ο Κλιφ Βασιλείου-

Παρτασίδης σε ηλικία 86 ετών, ιδιοκτήτης καταστήμα-
τος αθλητικών ειδών. Η είδηση του θανάτου έκανε το 
γύρο του διαδικτύου αφού τοπικά μέσα ενημερώσης 
ασχολήθηκαν με το θεμά, καθώς ο τέως κάτοικος και 
πιστός πρόεδρος του Croxley Green Parish Council 
από το 2002 μέχρι το 2005, ο Κλιφ άφησε τη σφραγίδα 
του στα τοπικά δρώμενα της πόλης, ως ο μακροβιό-
τερος δημοτικός σύμβουλος. 

Ο Κλιφ θα μείνει για πάντα στις μνήμες των κατοίκων 
του Green Parish με τους κατοίκους του χωριού του 
να τον περιγράφουν ως ‘’Ένα πολυαγαπημένο επι-
χειρηματία που πέθανε μόλις λίγες εβδομάδες αφότου 
οι κάτοικοι ξεκίνησαν εκστρατεία για τη διάσωση του 
καταστήματος τους”. 

Ο Κλιφ ήταν ιδιοκτήτης του καταστήματος Croxley 
Sports για 27 χρόνια. Όταν η επιχείρηση του κινδύ-
νευσε να κλείσει μόνιμα λόγω μεμονωμένης πελατείας, 
ντόπιοι καθώς και διασημότητες προσέτρεξαν να τον 
βοηθήσουν. Η ιδιοκτήτρια του The Kitchen Croxley, 
Λίντα Άντερσον άνοιξε λογαριασμό εκ μέρους του Κλιφ 
στο Instagram, κάνοντας έκκληση σε δυνητικούς πε-
λάτες να επισκεφτούν το κατάστημα του. 

Μια κίνηση ανθρωπιάς και αναγνώρισης της προ-
σφοράς του στην τοπική κοινωνία, η έγινε viral, με τη 
δημοσίευση να κοινοποιείται μάλιστα από τον Stephen 
Fry και να προβάλλεται στο BBC Three Countries 
Radio. Μάλιστα, ακόμη και ο θρυλικός ποδοσφαιρι-
στής Luther Blissit κοινοποίησε τη δημοσιεύσει και 
υποσχέθηκε να να βοηθήσει προσωπικά.

    Το γνωρίζατε ότι… τα παραρτήματα 
των πολιτικών κομμάτων στο ΗΒ, τις τε-
λευταίες εβδομάδες μπήκαν για τα καλά σε 
ρυθμούς Προεδρικών Εκλογών, αφού βρί-
σκονται σε εξέλιξη πάρα πολλές κι’ έντονες 
συζητήσεις για τους υποψηφίους, με κύριο 
ζητούμενο το ξεκαθάρισμα του σκηνικού 
σε σχέση με τον πιθανό, κοινό υποψήφιο 
του κεντρώου χώρου; 

 
       Το γνωρίζατε ότι… στην εσωκομμα-

τική, μυστική ψηφοφορία του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας, το οποίο συμμετείχε με εκπροσώ-
πους των Κομματικών Ομάδων Βάσης 
στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη που έγινε 
στη Λευκωσία αλλά και στη Συνδιάσκεψη 
του παραρτήματος που έγινε στο Λονδίνο 
(ταυτόχρονα και ζωντανά με την Κυπρο - 
μέσω τηλεδιάσκεψης), το ποσοστό που 
ψήφισε υπέρ της πρότασης για υποψηφιό-
τητα Ανδρέα Μαυρογιάννη, ξεπέρασε σε 
ποσοστά το 90 τοις εκατόν; 

  
     Το γνωρίζατε ότι… ο ανεξάρτητος 

υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης που 
υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ, προγραμμα-
τίζει ήδη την πρώτη του επίσκεψη στο Λον-
δίνο και την παροικία μας και ότι σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Παροικιακής», η επί-
σκεψή του δεν θα είναι απλά για τους ‘τύ-
πους’ αλλά θα έχει πολλά και ουσιαστικά 
να πει, τα οποία μας αφορούν άμεσα ως 
κυπριακή κοινότητα; 

 
      Το γνωρίζατε ότι… εδώ και μήνες 

βρίσκεται σε εξέλιξη ένα οργιώδες παρα-
σκήνιο για το μέλλον της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ποδοσφαίρου Αγγλίας (ΚΟΠΑ), 
η οποία ιδρύθηκε το 1974 και σήμερα δια-
νύει ίσως το πιο κρίσιμο και καθοριστικό 
στάδιο της σύγχρονης ιστορίας της, κάτι 
που καταδεικνύει ότι η οργανωμένη παροι-
κία, η οποία μεγαλούργησε στο παρελθόν, 
«σιγοσβήνει» λόγω ανυπαρξίας ενδιαφέ-
ροντος από τη νεολαία μας;  

 
        Το γνωρίζατε ότι… λίγο έλειψε να 

τιναχθεί στον αέρα η φετινή διοργάνωση 
της μεγάλης γιορτής της παροικίας μας, 
του Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού και της 
Εμπορικής Έκθεσης 2022, λόγω των πολ-
λών περιορισμών στις μεταφορές που προ-
έκυψαν εξαιτίας του Brexit και του πολέμου 
στην Ουκρανία, αλλά οι αποφασιστικές κι-
νήσεις της οργανωτικής επιτροπής που 
βρήκε λύσεις σε σχέση με τη διάθεση αυ-
θεντικού κυπριακού κρασιού και άλλων πα-
ραδοσιακών προϊόντων, έσωσε την κατά-
σταση την τελευταία στιγμή; 

 
         Το γνωρίζατε ότι… η ΝΕΠΟΜΑΚ 

συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και ότι 
οι εορτασμοί που προγραμματίζονται για 
τα μέσα Ιουλίου θα αποτελέσουν σημαντικό 
γεγονός για τα παροικιακά δρώμενα; 

 
        Το γνωρίζατε ότι… παρά τις σοβα-

ρές ανησυχίες για την πανδημία, ο πρώην 
καλός συνάδελφος στην «Π» Μιχάλης Μα-
τσούκας έκανε και φέτος την εμφάνιση του 
στο φεστιβάλ με το παραδοσιακό κυπριακό 
του γιλέκο και συγκεκριμένα στο περίπτερο 
του Wine Tasting, αποδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά τη σημασία που έχει ο εθελοντι-
σμός, αλλά και το ομαδικό πνεύμα που 
απαιτείται ώστε να κρατηθεί ζωντανή η με-
γάλη γιορτή της παροικίας που έγινε ετή-
σιος θεσμός;

Πανηγυρικά εορτάστηκε η 
Κυριακή της Πεντηκοστής και 
η Δευτέρα του Αγίου Πνεύ-
ματος στον Ιερό Ναό του 
Αποστόλου Λουκά και Αγίας 
Τριάδος Έρντινγκτον, στο 
Ανατολικό Μπέρμιγχαμ. 

Την Κυριακή της Πεντηκο-
στής, της Θείας Λειτουργίας 
προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-
ξιμος, ενώ την Δευτέρα του 
Αγίου Πνεύματος ο Θεοφιλέ-
στατος Χοροστάτησε, συλ-
λειτουργούντων των Πρωτο-
πρεσβυτέρων Χρήστου 
Στεφάνου, Θεοδώρου Πολυ-
βίου, John Nankivell και του 
Οικονόμου Νικολάου - Λουκά 
Καραφυλλίδη.

Το γνωρίζατε ότι...














Διάλεξη στην Κυπριακή Εστία Λονδίνου για το ουκρανικό
Η Κυπριακή Εστία Λονδίνου διοργανώ-

νει διάλεξη την 1η Ιουλίου με θέμα «Τη 
Ρωσική Εισβολή στην Ουκρανία: Οι πα-
γκόσμιες και περιφερειακές επιπτώσεις 
για την ανατολική Μεσόγειο». 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 
Hellenic Centre (16-18 Paddington Street, 
Marylebone, London, W1U 5AS) στις 7μμ. 
Της διάλεξης θα ακολουθήσει δεξίωση. 

Τα μέλη του πάνελ απαρτίζονται από 
τους καθηγητές Νεόφυτος Λοϊζίδης του 
Kent University, Μαρία Γεωργίου του Lon-
don School of Economics και Mustafa Kut-
ley του Ciry University. 

Ενωρίτερα, ο Δρ. Νεόφυτος Λοϊζίδης θα 
παραχωρήσει τρίωρο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με θέμα την «Τετ-α-τετ εκπαί-
δευση διαπραγμάτευσης και μεσολάβη-
σης» μεταξύ των ωρών 3:00-6:00 μ.μ.



▪� Να τερματιστεί η έμμεση συμ-
μετοχή του ΝΑΤΟ στον ουκρα-
νικό πόλεμο. Συμφωνώ!  
Να σταματήσουν να στέλνουν 
όπλα και να καθοδηγούν τον  
Ζελένσκι! Συμφωνώ! Καλάν η 
Ρωσία που εισέβαλε παράνομα 
στην Ουκρανία και διεξάγει 
 ολοκληρωτικό πόλεμο δεν πρέ-
πει να φύγει; Και εσύ,που θέλεις 
να είσαι δίκαιος και νοιάζεσαι για 

την ίδια τη ζωή, την ελευθερία και τη δημοκρατία 
των λαών, πρέπει σώνει και καλά να διαλέξεις 
μεταξύ δύο ληστών, δύο ιμπεριαλιστών;  
Ανβελονιάσεις ότι και η Ρωσία είναι μια ιμπερια-
λιστική χώρα τα υπόλοιπα είναι περίπατος και 
δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε ψεύτικα διλήμματα. 
▪� Πίσω από την άρχουσα αστική τάξη της  
Ουκρανίας, που δεν της πέφτουν λίγοι οι ολι-
γάρχες, είναι οι δυτικοί ιμπεριαλιστές με επικε-
φαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αποδε-
δειγμένη είναι η έντονη ανάμειξη των δυτικών 
στα εσωτερικά της Ουκρανίας από τότε που δια-
λύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Αλλά και των Ρώσων 
γειτόνων! Πιο έντονη ήταν η ανάμειξη των δυτι-
κών το 2014. Τούτων λεχθέντων και ληφθέντων 
υπόψη, με τίποτα δεν δικαιολογείται η εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο ολοκληρωτικός 
πόλεμος που διεξάγει στη χώρα αυτή. Ο ρωσικός 
λαός και ο ουκρανικός λαός δεν έχουν τίποτα να 
χωρίσουν.  
▪�  Στις προσεγγίσεις, αναλύσεις, εκτιμήσεις, απο-
τιμήσεις μας δεν πρέπει να λείπει τούτο: Η Ρωσία 
δεν έχει σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Είναι μια 
καπιταλιστική ιμπεριαλιστική χώρα. Είναι το αντί-
θετο της Σοβιετικής Ένωσης, της εθελοντικής 
ένωσης δεκαπέντε σοσιαλιστικών κρατών. 
Ο Πούτιν είναι η συνέχεια της αντεπανάστασης 
και άξιος εκπρόσωπος των ταξικών συμφερό-
ντων μιας χούφτας ολιγαρχών κλεπτοκρατών  
καπιταλιστών. Όσο και να είμαστε εναντίον των 
ιμπεριαλιστών της Δύσης, και δικαιολογημένα  
είμαστε, δεν πρέπει  να χάσουμε τον μπού-
σουλα. Δεν πρέπει να χάσουμε την ουσία. 
▪� Η πραγματική αριστερά είναι ξεκάθαρη για τον 
ρόλο και τα εγκλήματα των νατοϊκών ιμπεριαλι-
στών με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες  
Αμερικής. Είναι ξεκάθαρη ότι αυτοί οι στυγνοί, 
κυνικοί νατοϊκοί ιμπεριαλιστές, αποδεδειγμένοι 
φονιάδες των λαών, φέρουν μεγάλη ευθύνη για 
το ουκρανικό πρόβλημα. Προκάλεσαν την  
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως, την 
εισβολή την έκανε η Ρωσία! Η ρωσική εισβολή, 
που παραβιάζει την κυριαρχία και την εδαφική 
ακεραιότητα της Ουκρανίας και το διεθνές δίκαιο, 

έχει καταδικαστεί από όλους τους δημοκρατικά 
σκεπτόμενους ανθρώπους. 
▪� Η πραγματική αριστερά δεν αποσιωπά τα πρα-
γματικά αίτια,τις αφορμές και τους παράγοντες 
των ιμπεριαλιστικών πολέμων που, όπως και 
αυτός που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, διεξά-
γονται για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, των 
αστικών τάξεων και όχι των λαών. Είναι πόλεμοι 
για τις πρώτες ύλες, τον ορυκτό πλούτο, τους 
δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, για  
γεωπολιτικά στηρίγματα, για τα μερίδια των αγο-
ρών. Είναι γνωστή η σημασία, η αξία που έχουν 
για το ρωσικό, όπως και για το δυτικό, κεφάλαιο 
οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της Ουκρανίας,  
ο ορυκτός της πλούτος, π.χ. το τιτάνιο, αναντι-
κατάστατο για την αεροναυπηγική βιομηχανία 
και όχι μόνο, ή τα λιμάνια της Μαριούπολης και 
της Οδησσού, ή οι εύφορες καλλιεργήσιμες εκτά-
σεις της Ουκρανίας, ή η συρρικνωμένη σε σχέση 
με τα χρόνια του σοσιαλισμού, αλλά εξίσου ση-
μαντική βιομηχανική βάση της Ουκρανίας, το  
τεράστιο δίκτυο των αγωγών ενέργειας που δια-
σχίζουν τη χώρα αυτή. 
▪� Εσύ που θέλεις να είσαι προοδευτικός, δημο-
κράτης, δεν γίνεται να μη βλέπεις τον σφοδρό 
ανταγωνισμό που εκτυλίσσεται ανάμεσα στα 
αστικά κράτη σε πολλές περιοχές της υδρογείου, 
για τις πηγές, τους δρόμους μεταφοράς και τους 
αγωγούς της ενέργειας, για τα μερίδια των  
μονοπωλίων στην αγορά της ενέργειας της  
Ευρώπης, τα μερίδια στην αγορά των όπλων 
κ.ά. Δεν γίνεται να μη βλέπεις τον σφοδρό ιμπε-
ριαλιστικό  ανταγωνισμό στον οποίο παρεμβαί-
νουν τα μονοπώλια και τα κράτη της ΕΕ, των 
ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων περιφε-
ρειακών «παικτών», όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, 

οι μοναρχίες του Κόλπου κ.ά. Δεν γίνεται να μη 
βλέπεις ότι εδώ βρίσκεται η ρίζα των πολέμων. 
▪� Ακόμα,αυτοί που θέλουν να είναι αριστεροί δεν 
τάσσονται στο πλευρό των ρωσικών και κινεζι-
κών μονοπωλίων στον ανταγωνισμό τους με τα 
δυτικά κ.ά., που όλα μαζί έχουν μετατρέψει τον 
λαό της Ουκρανίας σε «σάκο του μποξ», και δεν 
κατηγορούν όσους καταδικάζουν τη ρωσική ιμπε-
ριαλιστική εισβολή, ότι είναι δήθεν με τους  
νατοϊκούς ιμπεριαλιστές!  
 ▪� Στις κινήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας από 
το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ, κάποιοι διακρίνουν  
«ολοκληρωτικό πόλεμο» κατά της Ρωσίας, τον 
οποίο έχουν εξαπολύσει οι χώρες του λεγόμενου 
«χρυσού δισεκατομμυρίου», όπως χαρακτηρί-
ζονται οι 30 πρώτες χώρες που είναι ενταγμένες 
στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με συνολικό πληθυσμό  
κοντά στο ένα  δισεκατομμύριο. Σύμφωνα με  
αυτήν την αντίληψη, έχουμε «άμβλυνση» των 
κοινωνικών - ταξικών αντιθέσεων στο εσωτερικό 
της κοινωνίας του «χρυσού δισεκατομμυρίου», 
και πλέον η βασική αντίθεση εκφράζεται σε  
διεθνές πλάνο «στη βάση του άξονα "πλούσιος 
Βορράς - φτωχός Νότος". Αποκρύβουν τον ιμπε-
ριαλιστικό χαρακτήρα της σημερινής Ρωσίας, 
ενώ θεωρούν πως η Ρωσία μετατρέπεται σε 
αντικείμενο μιας ακόμη αναδιανομής του κόσμου, 
σε ένα προσάρτημα πρώτων υλών για τα ιμπε-
ριαλιστικά κράτη και επιπλέον ισχυρίζονται ότι 
στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα χάρη στην  
αρπακτική εκμετάλλευση των αποθεμάτων του 
πλανήτη, μέσω της χρηματιστικής κερδοσκο-
πίας, των πολέμων και τη χρησιμοποίηση νέων 
εκλεπτυσμένων μεθόδων αποικιοκρατίας, μια 
ομάδα ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, 

το λεγόμενο "χρυσό δισεκατομμύριο", πέρασε 
στο στάδιο της "καταναλωτικής κοινωνίας", στο 
οποίο η κατανάλωση από φυσική λειτουργία του  
ανθρώπινου οργανισμού μετατρέπεται σε νέα 
"ιερή υποχρέωση" του ατόμου, που από την  
ένθερμη υλοποίησή της καθορίζεται ολοκληρω-
τικά το κοινωνικό του στάτους. Σύμφωνα με  
αυτήν την αταξική και αποπροσανατολιστική 
προσέγγιση, στο «χρυσό δισεκατομμύριο» αντι-
παρατίθεται ο λεγόμενος «ρωσικός κόσμος», 
που είναι μια από τις βασικές κατευθύνσεις της 
σημερινής εξωτερικής πολιτικής του ρωσικού 
αστικού κράτους. Κάτω από αυτήν την έννοια 
κρύβεται η αξιοποίηση από τη Ρωσία των εκα-
τομμυρίων Ρώσων και ρωσόφωνων στις επιλο-
γές του ρωσικού καπιταλισμού. 
▪� Σήμερα στην Ουκρανία αναζωπυρώνονται  
οι φωτιές του εθνικισμού  από όλες τις εμπλεκό-
μενες πλευρές κάτι που δεν υπήρχε επί Σοβιετι-
κής Ένωσης. Ναι, γνωστοί οι νεοναζί της  
Ουκρανίας, γνωστά και τα απεχθή έργα τους. 
Μα είναι όλοι οι Ουκρανοί νεοναζί; Η παραβίαση 
της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας 
Ουκρανίας δεν είναι εισβολή, αλλά ειδική επιχεί-
ρηση; Δεν υπάρχει ουκρανικό έθνος μας είπε  
ο Πούτιν, και το ισότιμο ουκρανικό κράτος στα 
πλαίσια της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν παρά 
δημιούργημα του Λένιν και των μπολσεβίκων! 
Βέβαια, ο ανιστόρητος αυτός ισχυρισμός του 
εξυπηρετεί τον στόχο του για κατάκτηση της  
Ουκρανίας.  
▪� Κανένας δημοκρατικός άνθρωπος δεν έχει  
δίλημμα να υποστηρίξει τον ένα ή τον άλλο ιμπε-
ριαλιστή. Να σταματήσει ο πόλεμος! Να αποχω-
ρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από την  
Ουκρανία! Το ΝΑΤΟ να μείνει μακριά από την 
Ουκρανία! 
Να υπάρξει συμβιβασμός για να επικρατήσει  
η ειρήνη. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, 
τις συνθήκες, τον συσχετισμό δυνάμεων και τις 
συντυχίες, αλλά και την ασφάλεια τόσο της 
Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας, το καθεστώς  
Ζελένσκι και σία να δεσμευτεί ότι η Ουκρανία 
δεν θα μπει στο ΝΑΤΟ και να της εγγυηθεί  
η ανεξαρτησία και η  ουδετερότητά της,από τις 
αντιμαχόμενες πλευρές, ΗΠΑ, Βρετανία και  
Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και Ρωσία από 
την άλλη, και τον ΟΗΕ. Να διασφαλιστεί η στα-
θερότητα στην περιοχή. Να διασφαλιστούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των κατοίκων της 
περιοχής ανεξαρτήτως εθνικότητας και καταγω-
γής. Προέχει η ειρήνη,η αδελφοσύνη των λαών, 
η κοινή πάλη των λαών για να απαλλαγεί η  
ανθρωπότητα από τα κακά,δυτικά και ανατολικά, 
παλιά και νέα.
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ! ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΖΩΕΣ!   

Η πρόκληση των διαστηµικών σκουπιδιών

Του Μάριου Μαυρόγιαννου* 
 
Το γήινο περιβάλλον και οι επι-
δράσεις του ανθρώπου σε αυτό 
δεν περιορίζεται µόνο στην 
ξηρά και στη θάλασσα, αλλά 
εκτείνεται και στα όρια του δια-
στήµατος. Από την εκτόξευση 
του Sputnik, του πρώτου δορυ-
φόρου, το 1957, ο αριθµός των 
αντικειµένων σε τροχιά έχει  
αυξηθεί εκθετικά. […] 
Σήµερα, γύρω στους 7.500 δο-
ρυφόρους είναι σε λειτουργία 
σε υψόµετρα κάτω των 
2000 km, που αποτελεί το άνω 
όριο της Χαµηλής Γήινης Τρο-
χιάς (LEO). Περισσότερο από 
το 1/3 αυτών τέθηκαν σε τροχιά 

τα τελευταία 2 χρόνια και έπο-
νται ακόµα περισσότεροι. Οι 
προτεινόµενες εκτοξεύσεις από 
ιδιωτικές εταιρείες, όπως η Spa-
ceX και η Amazon, αναµένεται 
να φτάσουν τον αριθµό των δο-
ρυφόρων χαµηλής τροχιάς σε 
περισσότερους από 45.000! 
 
Οι δορυφόροι αντιπροσω-
πεύουν µόνο ένα µικρό κλάσµα 
των αντικειµένων που περιφέ-
ρονται γύρω από τον πλανήτη 
µας. Τα διαστηµικά σκουπίδια 
ή “space junk” αποτελούν ένα 
διαρκώς αυξανόµενο πρό-
βληµα. Η NASA παρακολουθεί 
γύρω στις 27.000 κοµµάτια δια-
στηµικών σκουπιδιών µεγαλύ-

τερα από µια µπάλα του τένις, 
αποµεινάρια οχηµάτων εκτό-
ξευσης, κοµµάτια παλιών δια-
στηµοπλοίων, µέχρι εργαλεία 
και σακούλια σκουπιδιών από 
τα διαστηµόπλοια. 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν κατά 
προσέγγιση 1 εκ. διαστηµικά 
σκουπίδια µεγαλύτερα από ένα 
βότσαλο, και ακόµα 330 εκ. 
µεγέθους µεταξύ 1 mm και 
1 cm. Τα αντικείµενα αυτά τα-
ξιδεύουν µε ταχύτητα 
25.000 km/h. Σε αυτή την τα-
χύτητα, ακόµα και ένα πολύ 
µικρό αντικείµενο µπορεί να 
προκαλέσει σηµαντική ζηµιά.[…
] Η µεγαλύτερη απειλή από το 
συνωστισµό σκουπιδιών σε 

τροχιά είναι οι ζηµιές που µπο-
ρούν να προκαλέσουν σε δο-
ρυφόρους σε λειτουργία.  Οι δο-
ρυφόροι χαµηλής τροχιάς 
(LEO) χρησιµοποιούνται κυ-
ρίως για τηλεπισκόπηση και 
όλο και περισσότερο για τηλε-
πικοινωνίες. Παράλληλα, η τρο-
χιά αυτή φιλοξενεί δορυφόρους 
παρακολούθησης και στρατιω-
τικών επικοινωνιών στα πεδία 
µάχης, κάτι που συνεπάγεται 
απρόβλεπτες γεωπολιτικές συ-
νέπειες σε ενδεχόµενες συ-
γκρούσεις. 
Τα διαστηµικά σκουπίδια σε 
χαµηλή τροχιά αποτελούν κίν-
δυνο και για τις αποστολές πέ-
ραν της χαµηλής τροχιάς.  
Ο κίνδυνος είναι µικρός προς 
το παρόν, αλλά αυξάνεται σε 
συνάρτηση µε την αύξηση του 
όγκου τους. Στο χειρότερο πι-
θανό σενάριο, τα σκουπίδια θα 
αποκόψουν οποιαδήποτε µελ-
λοντική εξερεύνηση του ηλιακού 
µας συστήµατος, όπως προ-
έβλεψε ο Kessler το 1978. 
Οι G7 δεσµεύτηκαν το 2021 για 
τη διαχείριση του προβλήµατος 
των διαστηµικών σκουπιδιών, 
αναγνωρίζοντας τη σηµασία 
των κοινών προτύπων για τη 
βιώσιµη διαχείριση των δια-
στηµικών δραστηριοτήτων και 

καλώντας οργανισµούς όπως ο 
ISO να συµβάλουν στην προ-
στασία του διαστηµικού περι-
βάλλοντος για τις µελλοντικές 
γενιές. 
 
Το έργο που επιτελείται στον 
ISO στον τοµέα αυτό, γίνεται 
κυρίως από την επιτροπή 
ISO/TC 20, Aircraft and space 
vehicles. Η επιδίωξη είναι  
η ελαχιστοποίηση των απορ-
ριµµάτων που καταλήγουν σε 
τροχιά, όπως και η ελαχιστο-
ποίηση των κινδύνων από την 
αυξανόµενη συµφόρηση γύρω 
από τη Γη. 
Το ISO 24113 για παράδειγµα, 
καθορίζει τις απαιτήσεις για το 
σχεδιασµό και λειτουργία όλων 
διαστηµικών οχηµάτων και 
προωθητικών µέσων, τα οποία 
είτε εκτοξεύονται ή περνούν 
από την περιοχή χαµηλής τρο-
χιάς γύρω από τη Γη, διασφα-
λίζοντας ότι θα αφήσουν όσο το 
δυνατόν λιγότερα απόβλητα 
κατά τον ωφέλιµο χρόνο ζωής 
τους αλλά και µετά. […] 
 
Ένα ακόµα παράδειγµα προτύ-
που προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι το ISO 26900, το οποίο 
καθορίζει τον τύπο των 
µηνυµάτων που µπορούν οι 

χειριστές διαστηµικών 
οχηµάτων να χρησιµοποιούν 
για να επικοινωνούν µε ταχύ-
τητα και ξεκάθαρα µεταξύ τους, 
ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
ρυθµίσεις πορείας για αποφυγή 
πιθανών συγκρούσεων. 
To 2021, οι εκτοξεύσεις έφτα-
σαν στον αριθµό ρεκόρ των 145 
σε όλο τον κόσµο. Η σηµαντι-
κότητα του διαστηµικού χώρου 
χαµηλής τροχιάς είναι βέβαιο 
ότι θα αυξηθεί για τις εµπορικές, 
επιστηµονικές και στρατιωτικές 
επιδιώξεις και συµφέροντα των 
χωρών και επιχειρήσεων.  
Τα πρότυπα, όπως αυτά που 
αναφέραµε, µπορούν να απο-
τελέσουν έναν από τους τρό-
πους διασφάλισης ότι, παρά τη 
διαστηµική συµφόρηση και τις 
απειλές που επιφέρει, η δια-
στηµική δραστηριότητα θα διε-
ξάγεται µε ασφαλή και αειφόρο 
τρόπο. 
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και 
Πληροφόρησης του CYS παρέ-
χει πρόσβαση στους ενδιαφε-
ρόµενους στα Ευρωπαϊκά και 
Διεθνή Πρότυπα. 
 

Πηγή: ISO 
* Χηµικός Μηχανικός,  

Λειτουργός Τυποποίησης 
στον CYS



Παλιές πληγές, διαφορές, περιου-
σιακά… και τα λοιπά και τα λοιπά! 
Συναντήθηκαν το πρωί,  αντάλλα-

ξαν λόγια και θυμούς, και ο ένας, ο 45 ετών, 
έφυγε,  αλλά ξαναγύρισε πίσω το απόγευμα με 
το κυνηγετικό του. Έβγαλε το θηρίο από μέσα 
του, πυροβόλησε…  και σκότωσε τον 22άχρονο. 
Το αποτέλεσμα. Ένας νέος άνδρας έχασε τη ζωή 
του, αφήνοντας πίσω μια νεαρή σύζυγο και ένα 
νεογέννητο μόνο 40 ημερών!   Όλα αυτά στο 
νησί της Κρήτης. Όλα είναι θέμα διαμόρφωσης 
χαρακτήρων. Θέμα κουλτούρας!  
-Τα παράθυρα πληθαίνουν κι εμείς τα ανοίγουμε 
και επιλέγουμε την θέα που θα μας ταξιδέψει σε 
χώρους φανταστικούς. Αλλιώτικους.  
 Τα ταξίδια σε κάθε ανοιχτό παράθυρο είναι άγνω-
στα σε εμάς. Θα πρέπει να διανύσουμε αυτά τα 
ταξίδια βασιζόμενοι στο ήδη αποθηκευμένο υλικό 
του παρελθόντος. Τα παράθυρα είναι εικόνες. Ο 
καθένας από εμάς τα αντιλαμβάνεται διαφορε-
τικά. Στα αποθηκευμένα της μνήμης θα τρέξουμε 
για να δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα 
που θα αντιμετωπίσουμε, ανοίγοντας κάθε ένα 
από αυτά τα παράθυρα. Είμαστε φτιαγμένοι με 

όλα όσα αντλήσαμε από το παρελθόν μας. Φτια-
χτήκαμε αποθηκεύοντας μνήμες στο πέρασμα 
του χρόνου. Αν είχαμε στο πέρασμα του χρόνου 
διαβεί χαρές, και αν είχαμε πλάσει 
τον χαρακτήρα μας διαβαίνο-
ντας και βιώνοντας την κουλ-
τούρα που φτιάχνει τους 
καλούς ανθρώπους με 
πολιτισμένες καταστά-
σεις, τότε στα ανοιχτά 
παράθυρα θα βρούμε 
λεωφόρους φωτισμέ-
νες που θα μας οδηγή-
σουν σε ηρεμία και γα-
λήνη.  
Τα παράθυρα ανοίγο-
νται μπροστά μας και μας 
προσκαλούν να κάνουμε 
ταξίδια βασισμένα στο πα-
ρελθόν. Ταξίδια που ζήσαμε και 
από όπου αντλήσαμε όλα όσα γεμί-
σαμε τις μνήμες και το νου μας! Έχουμε ακόμα 
χρόνο να χτίσουμε το μέλλον. Να χτίσουμε τις 
λεωφόρους του μέλλοντος για εμάς και για τους 

άλλους. Γιατί οι γύρω μας, οι άλλοι δηλαδή, ίσως 
και να συνδέουν τα μελλοντικά τους ταξίδια με 
τις λεωφόρους που ανοίγονται από τα ίδια πα-
ράθυρα με τα δικά μας. 

 Οι πιο νέοι, παραδείγματος χάρη οι πιο νέοι  
άνθρωποι, έχουν ακόμα πολύ χώρο και 
τόπο να χωρέσουν μνήμες που θα τους 
οδηγούν στις λεωφόρους του φωτός, 
και στις λεωφόρους που θα φτιάξουν 
ένα κόσμο που να είναι γεμάτος κα-
λοσύνη και αγάπη.  Ένα κόσμο που 
να νοιάζεται.  Ένα κόσμο που οι άν-
θρωποι θα νοιάζονται ο ένας για τον 
άλλο. Ένα κόσμο που οι άνθρωποι 
θα βγάλουν το θηρίο από μέσα τους 
και θα δώσουν τόπο στην οργή! 

 Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος.   
 

Δεν χρειάζεται πολύς κόπος για να φτιά-
ξουμε τον κόσμο που θα έχει καλύτερες προ-

οπτικές και που θα ξέρει να αγαπά. Ας κάνουμε 
όλοι μια προσπάθεια να αλλάξουμε τούτο τον 
κόσμο και να φτιάξουμε ένα καλύτερο. Ας αρχί-
σουμε να ενεργούμε με όλα τούτα στο μυαλό 

μας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε 
μόνο καλές πράξεις. Η κακία και οι κακές πράξεις 
δεν βοηθούν σε τίποτα. Το αποτέλεσμα τους είναι 
πάντα καταληκτικό, και ο δράστης δεν επωφε-
λείται εκτός από στιγμιαία απόλαυση, και απλά 
στιγμιαία ψυχολογική ικανοποίηση. Οι καλές πρά-
ξεις είναι αυτές που μας δίνουν ευχαρίστηση και 
ηρεμία και μας χαρίζουν ευτυχία.  Αποφεύγοντας 
λοιπόν τις άσχημες και κακές ενέργειες και κά-
νοντας μια προσπάθεια να κάνουμε μια καλή 
πράξη, τότε αρχίζουμε να κτίζουμε το μέλλον.  
 
Το μέλλον που θα βασίζεται στα όσα φτιάχνουμε. 
Γι’ αυτό μόνο με καλές πράξεις και καλές ενέρ-
γειες θα φτιάξουμε παράθυρα και εικόνες που 
ανοίγοντας τα  θα μας οδηγήσουν στην λεωφό-
ρους που θα φέρουν την γαλήνη στο μέλλον των 
παιδιών μας. Στο χέρι μας είναι να φτιάξουμε 
όλες αυτές τις προϋποθέσεις για ένα κόσμο αν-
θρώπινο που να ξέρει να αγαπά. Να ξέρει να  
δίνει δίχως ανταλλάγματα. Γιατί πιστέψτε με, η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι να δίνεις χωρίς να 
περιμένεις να πάρεις κάτι πίσω. Αυτό θα το  
πετύχουμε διώχνοντας το θηρίο και την κακία 
από μέσα μας!  Μόνο έτσι θα ανοίξουμε παρά-
θυρα και εικόνες που θα μας οδηγήσουν στην 
τελειότητα. Στον τέλειο άνθρωπο! 
 Καλή σας μέρα!  

Κ αιρό τώρα τα σχολεία 
ενθαρρύνουν τα παι-
διά από   μικρή ηλικία 

να μοιράζονται με τους φίλους 
τους τα πράγματα που έχουν είτε 
είναι παιχνίδια, είτε καραμέλες, να 
δέχονται τους φίλους τους και να 
λαμβάνουν μέρος στα παιχνίδια  
που παίζουν και ούτω καθεξής. 

Με εντυπωσιάζει η ωραία συμπεριφορά  της 
πρώτης και δεύτερης γενεάς ακόμη και της τρίτης 
γενεάς Κυπρίων να εξασκούν το σύστημα αυτό 
(στο να μοιράζονται) που κατά την γνώμη μου 
το έχουν κληρονομήσει από τους γονείς, τους 
παππούδες και  προ παππούδες τους.  Είναι 
κομμάτι της Κυπριακής φιλοξενίας  που το γνω-
ρίζει κανείς κάλλιστα στην Κύπρο και αυτή η  
φιλοξενία και η αγάπη να μοιράζεται με τους  
άλλους. Οι  προ παππούδες μας αμφιβάλλω αν 
το είχαν μάθει στο σχολείο ή ήταν μια γνήσια 
συμπεριφορά που εξασκούσαν οι καλοκάγαθοι 
πρόγονοί. Κάποτε η καθημερινότητα δεν μας 
αφήνει να προσέξουμε τέτοιες συμπεριφορές, 
και τις αφήνουμε να περάσουν, χωρίς καλά να 
ερευνήσουμε πιο βαθιά τι ακριβώς συμβαίνει  
και τον λόγο γιατί  αυτά  γινόντουσαν και συνεχί-
ζουν να γίνονται. Ακόμη αυτό γίνετε και είναι  
ο  λόγος που γραφώ αυτό το  κείμενο, στο ότι  
δίδουν και μοιράζονται,  μα δεν το κάνουν για 
κανένα άλλο σκοπό, αλλά μόνο και μόνο να  
δώσουν χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλα-
γμα, διότι το είχα ερευνήσει προ  πολλού και 
διαπίστωσα ότι δεν περιμένουν αντάλλαγμα αλλά 
έχουν ένα αίσθημα ευχαρίστησης για τον άλλον.  
Χωρίς να παρεξηγηθώ και να με συγχωρέσετε 
που θα αναφέρω δύο η τρία περιστατικα. Έχω 
ένα μικρό περιβολάκι και όσοι γνωρίζουν από 
μαγειρική ίσως να γνωρίζουν ότι  ο μάραθος στα 
Αγγλικά (dill) δίδει ξεχωριστή μυρωδιά στην  
φασολάδα. Η γυναίκα μου είχε δώσει μία δέσμη 
από μάραθο  σε γειτόνισσα.Πέρσι έδωσε  κοκκι-
νοκόλοκο σε δύο ή τρία σπίτια. Η μία γειτόνισσα 
έκανε ελαιόπιτες με  μάραθων και μας τις έφερε. 
Το ίδιο έγινε και με τις κολοκοτές. Δεν θα ξεχάσω 
τι μου είπε κάποια στο τι σύστησε η γιαγιά της  
όταν ήταν στην Κύπρο. “Oταν  σου δώσουn 
κάτι σε κούπα, η πιάτο  η κάλαθο κτλ  πάρε  
το και πες ευχαριστώ μα ποτέ σου μα ποτέ 
σου μην τα επιστρέψεις άδεια.” “Παρε  κάτι 
με το δεξί σου χέρι και δώσε κάτι με το  
αριστερό.”  Κάτι παρόμοιο που βλέπουμε πριν 
την έναρξή διεθνούς ποδοσφαιρικής   συνάντη-
σης που οι δύο καπετάνιοι των δύο ομάδων δίδει  
ο ένας  στον άλλο  μια σημαιούλα σύμβολο της 
ομάδας τους. Όταν σου τηλεφωνήσουν να τους 
επισκεφθείς στο σπίτι τους γιατί έκαναν τυρόπι-
τες, σπανακόπιτες, μήπως αυτό δεν ήτα κάτι 

που γινόταν και στην Κύπρο  και συμβαίνει 
ακόμη μέχρι σήμερα. Όταν πήγαμε σε ένα χωριό 
να πάρουμε χαλούμια. Επέμενε η νοικοκυρά να 
καθίσουμε να μας προσφέρει ζεστή αναρή.  
Το παράδοξο αν τους πεις όχι, μάλλον  τους  
κακοφαίνεται, μα  αν  και βιαζόμαστε, εν τούτοις 
δεν είχαμε άλλη εκλογή  παρά να μείνουμε  αφού 
ήταν τόσο πειστική. Αυτές οι πράξεις φέρνουν 
την κοινότητα η το χωριό ποιο κοντά, ανανεώ-
νονται φιλίες δυναμώνουν τους θεσμούς.  
Οι πρόγονοι μας ίσως να ήτα ποιο μορφωμένοι 
από εμάς, έστω και αν δεν πήγαν σχολείο η πα-
νεπιστήμιο διότι η κοινωνική μόρφωση δεν  
διδάσκετε πουθενά, αλλά την αποκτούμε με το 
πέρασμα του χρόνου  όταν φυσικά θέλουμε και 
ζητούμε να μορφωθούμε. 
Μου τηλεφωνούν να είμαι  στην εκκλησία την 
τάδε Κυριακή διότι γιορτάζει ο τάδε Άγιος, και 
έκανε πίτα να τον γιορτάσει  και να είμαι στην 
εκκλησία να με προσφέρει κομμάτι της πίτας 
που έφτιαξε. Δεν φτάνει ως εκεί “κοπιάστε και 
σπίτι να σας κεράσουμε καφέ.” Αυτή η πρό-
σκληση επαναλαμβάνετε τουλάχιστο τρεις φορές 
τον χρόνο διότι γιορτάζει τόσες φορές o Άγιος 
αυτός, αν όχι περισσότερες. Δεν με νοιάζει να 
σκαλίσω τον κήπο, να φυτέψω τα λαχανικά, να 
ποτίσω αλλά όταν έλθει η συγκομιδή να τα 
αφήνω στην γυναίκα μου, και όπου θέλει ας τα 
μοιράσει, φτάνει  να  τα μοιράζει  και το κάνει 
τόσο με όλη της την θέληση.  
Οι μικροί παίρνουν παραδείγματα από τους  
μεγάλους, είτε  από τους γονείς, τις γιαγιάδες, 
τους παππούδες και τα επαναλαμβάνουν όταν 
μεγαλώσουν. Αναφέρομε μέσα, μέσα, τους πα-
λιούς καλούς καιρούς. Οι παλιοί καλοί καιροί  
είχαν και τα προβλήματα τους όπου  δεν υπήρ-
χαν τότε οι ανέσεις που έχουμε σήμερα, αλλά 
υπήρχε ανθρωπιά, και φιλοτιμία και ο ένας  
νοιαζόταν για τον άλλον. Και η αλληλοβοήθεια 
βασίλευε παντού. Η πρώτη, δεύτερη ακόμη και 
τρίτη γενεά πήραν μερικά καλά μαθήματα που 
τα εξασκούν  ακόμη σήμερα χάριν  στα καλά  
παραδείγματα που έδιδαν οι πρόγονοι μας, όχι 
με λόγια, αλλά με έργα.  
Ας συνεχίσουμε να δίδουμε και να μεταδίδουμε 
τα πολλά καλά παραδείγματα που κληρονομή-
σαμε από τους γονείς  μας η και τις γιαγιάδες   
η παππούδες μας  θείους η θείες. Τα καλά  
παραδείγματα δίδονται  από άριστους αρχηγούς,  
με πράξεις  που βίωσαν και έμαθαν από πρώτο 
χέρι  τι θα πει ανθρωπιά και κοινότητα. Τα λόγια 
από μόνα τους χωρίς να συνοδεύονται από  
καλές πράξεις  είναι φθηνά πολύ φθηνά. H διά-
σημη συγγραφέας Laurie Colwin είπε:  
“Το να μοιράζεσαι φαγητό είναι η βάση της 
κοινωνικής ζωής” 

Κ άποιες εμπειρίες που 
τυχαίνει να ζεις σή-
μερα σου θυμίζουν 

συχνά κάποιες άλλες εποχές και  
φέρνουν στο μυαλό στιγμές από 

τα παλιά. Θα έλεγα παιδικές αναμνήσεις περισ-
σότερο αλλά και άλλα. Κοιτάζοντας ένα παρα-
δοσιακό σπίτι για παράδειγμα από αυτά τα δια-
τηρητέα χτισμένα με πέτρα, με παράθυρα 
μεγάλα και ξύλινα παραθυρόφυλλα, με σκαλιά 
στην είσοδο και ψηλοτάβανα δωμάτια. Και το 
κοιτάς και το θαυμάζεις αυτό το όμορφο σπίτι 
και θυμάσαι και άλλα όμοια στον τόπο σου, στην 
πόλη σου, στο χωριό σου. Θυμάσαι και ποιοι 
άνθρωποι ζούσαν εκεί και ποιες φίλες σου κα-
τοικούσαν εκεί και τις σχέσεις σου με αυτές. 
Ακόμα περνάς και στις λεπτομέρειες και θυμάσαι 
κάποιες κουβέντες και τρελά αστεία. Κάποιες 
σκηνές αμυδρές από τις επισκέψεις σου, τις συ-
ζητήσεις σου και τα συναισθήματα που ένοιωθες 
τότε όταν βρισκόσουν εκεί. Αγοράζεις ένα ψωμί 
ας πούμε από αυτά τα κυπριακά τα Αθηναιίτικα 
που έρχονται κατ΄ευθείαν από την Κύπρο και 
νοιώθεις έντονα την ανάμνηση της γιαγιάς και 
της μητέρας σου που ζύμωναν και φούρνιζαν κι 
έβγαζαν το ψωμί ζεστό από τον παραδοσιακό 
φούρνο. Το ψωμί με την μαγιά και μοσχοβολούσε 
το σπίτι. Κι εσύ το έπαιρνες προσεκτικά να μην 
καείς και άπλωνες επάνω του το βούτυρο και 
απολάμβανες την γεύση και την μυρωδιά του!  
ΚΑΠΟΤΕ! Αυτή η λέξη ταιριάζει να χρησιμοποι-
ήσουμε τελικά για  να αναπολήσουμε τα παλιά. 
Λες κι έχουν περάσει όχι μόνο χρόνια αλλά και 
αιώνες… 
Κάποτε που βγαίναμε στις γειτονιές και τα πνευ-
μόνια μας γέμιζαν με μυρωδιές από αγιόκλιμα 
και γιασεμί! Από ανθούς της λεμονιάς και πορ-
τοκαλιάς!  
Κάποτε που τα απογεύματα οι αυλές γέμιζαν 
παιδιά να παίζουν με μια ρούχαινη μπάλα και  
σε σκαμνάκια οι γειτόνισσες να κάθονται και να 
κεντούν και να φτιάχνουν την προίκα των κορι-
τσιών τους. Και συνάμα να συζητούν για την και-
νούρια βελονιά που έμαθα και να την μοιράζονται 
με τις άλλες. 
Κάποτε που όλη η γειτονιά ήταν μια μεγάλη  
οικογένεια. Και μπερδεύονταν και τα γατιά και 
τα σκυλιά στα πόδια ολονών και τα παιδιά μαζί, 
που ξεχνούσες τελικά σε ποια οικογένεια ανήκαν.  
Κάποτε που οι πόρτες μας ήταν ολημερίς ξεκλεί-
δωτες, με το κλειδί επάνω. Και άνοιγαν και 
έμπαινα οι ξένοι που μόνο ξένοι δεν ήταν αφού 
το «κτυπώ και μπαίνω» δεν υπήρχε αλλά μόνο 
το μπαίνω και φωνάζω «Ήρθα… είστε μέσα»; 
Κάποτε που κάθε σπιτικό είχε το περιβολάκι του 
τα κηπευτικά του, τα ζωντανά του. Μια δυο αγε-
λάδες για το όργωμα και γαϊδουράκια για το φόρ-
τωμα και κατσικούλες για το γάλα και τα χαλούμια 
και τις αναρές… Και τις κοτούλες για τα αυγά και 
τα περιστέρια. Ακόμα και τα κουνέλια. Τον σκύλο 
και τα γατάκια! Ένας μικρός ζωολογικός κήπος. 
Κάποτε που πατούσαν τα σταφύλια και βγάζανε 
το χυμό που γινότανε κρασί. Μέσα σε αυτά τα  

μεγάλα βαρέλια που ήτανε στη σειρά. Κι υπήρχε 
κι αυτό το δωμάτιο, το κελάρι ή η αποθήκη,  
«σόσπιτο» το λέγαμε  αν δεν με απατά η μνήμη 
μου, που τα βάζανε όλη τη σοδειά εκεί. Το λάδι 
μέσα στις «λαμιτζάνες» και τα λεμόνια μέσα στο 
άχυρο κρυμμένα για να διατηρηθούν όταν δεν 
ήτανε η εποχή τους. Κι αν υπήρχε και κάποιος  
τενεκές που είχε ξεμείνει εκεί βαφόταν με μεράκι 
για να υποδεχθεί κατιφέδες, οχτωβρούδες και 
γιασεμιά. 
Κάποτε που  η νησκιά ζέσταινε όλο το σπίτι και 
έψηνε το φαϊ. Ακόμα και τα λουκάνικα κι αυτά τα 
«τζιριγκούθκια» τα κρασάτα κάθε Πάσχα. 
Η νησκιά που γινότανε ο χώρος για κρυμμένα 
μυστικά όταν άρχιζαν τα παιχνίδια με την ελιά… 
«Άι Βασίλη βασιλιά τζια πρωτο-λεικουρκήτη δείξε 
τζιαι φανέρωσε αν  μ΄αγαπά τζιείνος που  
ξέρεις…». Κάποτε που η βροχή «χτυπούσε» 
στον τσίγκο και άκουγες μια μουσική παράξενη 
στην αρχή αλλά κατέληγε σε νανούρισμα στη 
συνέχεια με την ωραιότερη μελωδία! Κι αν τυχών 
ο καιρός χειροτέρευε και άκουγες την ξαφνική 
καταιγίδα με χαλάζι, αστραπές και κεραυνούς 
εκεί να δεις χαμός. Φόβος, τρόμος και ό,τι άλλο 
άσχημο ή φοβερό μπορούσε να νοιώσει κανείς. 
Και για να ξεφύγει κανείς από τους εφιάλτες του  
δεν υπήρχε πουθενά ούτε ψυχολόγος  ούτε ψυ-
χοθεραπευτής. Απλά του έβγαζαν το φόβο του 
με λιωμένα «ασκάγια» και  πηδήματα πάνω από 
την φωτιά. Κάποτε που κάθε Κυριακή φοράγαμε 
τα καλά μας και πηγαίναμε εκκλησία! Και ξυ-
πνούσαμε από τις έξι και δεν διαμαρτυρόμαστε. 
Και πίναμε βιαστικά το γάλα Βλάχας, αυτό το  
ζαχαρούχο με την πολλή ζάχαρη. Κάποτε που οι 
πετεινοί λαλούσανε και μας ξυπνούσαν για το 
σχολείο. Μας καλημέριζαν και μας ευχόντουσαν 
να έχουμε μια όμορφη μέρα. Κάποτε που είχαμε  
μόνο μια σχολική ποδιά με άσπρο γιακά, ένα  
τετράδιο, μια ξύλινη κασετίνα, και μια σάκα που 
με αυτήν τελειώναμε το σχολείο. Δεν είχαμε απαι-
τήσεις για πολλά αλλά ευχαριστημένοι με τα λίγα. 
Κάποτε που ήμασταν φιλεύσπλαχνοι και γνοι-
αζόμασταν για τον φτωχό, τον ορφανό και του 
δίναμε  ένα πιάτο φαγητό και ό,τι άλλο μας  
περίσσευε. Λίγα λαχανικά και φρούτα και ένα 
κομμάτι ψωμί. Όμως πολλή πολλή αγάπη και 
συμπόνια.  
Κάποτε που στα σπίτια ζούσαν και οι γιαγιάδες 
και οι παππούδες. Τρεις γενιές κάτω από την 
ίδια στέγη. Και όταν τρέπονταν κοκκίνιζαν οι άν-
θρωποι. Και έλεγαν συγνώμη και το ένοιωθαν. 
Και είχαν φίλους καλούς, καρδιακούς και παντο-
τινούς χωρίς ημερομηνία λήξης.  
Κάποτε... 
Κάποτε που ήμασταν πιο άνθρωποι!

 13      | Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Του Βασίλη 
Παναγή

Κάποτε…

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

  Η χαρά στο να μοιράζεσαι 
Δείγμα κοινωνικής μόρφωσης 

Όλα είναι θέμα κουλτούρας! 



Στις 11 Ιουνίου, η Κυπριακή Εκκλησία γιορ-
τάζει τη μνήμη του ιδρυτή  και πολιούχου της, 
του Αποστόλου Βαρνάβα. Το μοναστήρι του 
Αγίου βρίσκεται κοντά στην Αμμόχωστο, ανάμεσα 
στα χωριά Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και 
Στύλλοι, περίπου μισό μίλι από την ιστορική Σα-
λαμίνα και την προϊστορική Αλάσια. Εδώ και 48  
χρόνια το ιστορικό αυτό μοναστήρι βρίσκεται  υπό 
τουρκική κατοχή και λειτουργεί τα τελευταία χρό-
νια ως μουσείο εικόνων. Το επισκέπτονται πολ-
λοί, δικοί μας και ξένοι. Τα τελευταία χρόνια οι 
κατοχικές αρχές «επιτρέπουν» στην εκκλησία να 
λειτουργήσουν το  μοναστήρι τον εσπερινό και 
την ημέρα του Αγίου. Η Μέρα του Αποστόλου 
Βαρνάβα καθιερώθηκε ως Μέρα της Κύπρου, 
μέρα θύμησης για τη σκλαβωμένη, την προδο-
μένη πατρίδα που μας καλεί να σηκώσουμε τον 
ήλιο της Ελευθερίας πάνω από τους Κυπριακούς 
ουρανούς. 

Αυτό το σύντομο σημείωμα για το “γείτονά” 
μου, τον Απόστολο Βαρνάβα, μαζί με το μνημό-
συνο του αδελφού μου Φώτη, ας θεωρηθεί ένας 
μικρός φόρος τιμής στο μεγάλο αυτό ιεραπό-
στολο της Αγάπης, ένα ταπεινό μνημόσυνο στους 
τρεις τελευταίους μοναχούς της μονής, αδελφούς 
Βαρνάβα, Χαρίτωνα και Χρύσανθο, σπουδαίους 
αγιογράφους και μουσικούς από την Τρεμετου-
σιά, που αφιέρωσαν  όλη τους τη ζωή για την πί-
στη του Χριστού της Αγάπης. Τους γνώριζα πολύ 
καλά. Τώρα έφυγαν πικραμένοι γιατί διώχτηκαν 
βάναυσα από το μοναστήρι τους. Και μια ζω-
ντανή υπενθύμιση ότι δεν θα ξεχάσουμε τις ρίζες 
του τόπου μας και ότι σύντομα θα λειτουργεί ως 
τόπος χριστιανικής λατρείας, νόμιμα και μόνιμα,  
ο Απόστολος Βαρνάβας, όπως και όλες οι σκλα-
βωμένες εκκλησίες και τα μοναστήρια της πατρί-
δας μας. Την τελευταία φορά που τους επισκέ-
φθηκα – πριν την εισβολή - μου χάρισαν μια δική 

τους εικόνα των Τριών Ιεραρχών – «μια και ασχο-
λούμαι με τα Ελληνικά Γράμματα για να μας θυ-
μάστε εκεί στην Αγγλία» μου είπαν κατασυγκινη-
μένοι. Ναι , θα τους θυμάμαι και θα μιλώ γι 
αυτούς ενόσω ζώ 

Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το ιστο-
ρικό αυτό μοναστήρι κατά την πρόσφατη επί-
σκεψή μας στην Κύπρο.  Εισηγούμαστε όπως 
γίνει εκστρατεία όπως οι ιστορικοί χώροι – Αλά-
σια, Σαλαμίνα, Απόστολος Βαρνάβας  να γίνουν 
σεβαστοί χώροι και να επιστραφούν στους νόμι-
μους κατοίκους της Κύπρου. Αποτελεί χρέος 
προς τον πολιτισμό και την ιστορία! Τα γειτονικά 
χωριά – Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και Στύλ-
λοι – καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία δρά-
σης για την επαναφορά της δικαιοσύνης στους 
ιστορικούς τόπους μας. 

Αυτό το σύντομο σημείωμα για το “γείτονά” 
μου, τον Απόστολο Βαρνάβα, - ας θεωρηθεί ένας 
μικρός φόρος τιμής στο μεγάλο αυτό ιεραπό-
στολο της Αγάπης, ένα ταπεινό μνημόσυνο στους 
τρεις τελευταίους γέροντες μοναχούς της μονής, 
τους αδελφούς Βαρνάβα, Χαρίτωνα και Χρύ-
σανθο, σπουδαίους αγιογράφους και μουσικούς 
από την Τρεμετουσιά, που αφιέρωσαν  όλη τους 
τη ζωή για την πίστη τους,  και μια ζωντανή θύ-
μηση ότι δεν θα ξεχάσουμε τις ρίζες του τόπου 
μας και ότι σύντομα θα λειτουργεί νόμιμα και μό-
νιμα  ο Απόστολος Βαρνάβας, όπως και όλες οι 
σκλαβωμένες εκκλησίες και τα μοναστήρια της 
πατρίδας μας. 

Να τι λέει το Απολυτίκιο του Αγίου: 
Το μέγα κλέος της Κύπρου, της Οικουμένης 

τον κήρυκα, των Αντιοχέων τον πρώτον της χρι-
στωνύμου κλήσεως αρχιτέκτονα, της Ρώμης τον 
κλεινόν εισηγητήν, και θείον των εθνών σαγη-
νευτήν, το της χάριτος δοχείον του Παρακλήτου 
Πνεύματος τον επώνυμον, Απόστολον τον μέγαν, 

τον του θείου Παύλου συνέκδημον, των εβδομή-
κοντα πρώτον, των δώδεκα ισοστάσιον πάντες  
συνελθόντες σεπτώς οι πιστοί, τον Βαρνάβαν 
άσμασι στέψωμεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίω, ελεη-
θήναι τάς ψυχάς ημών. 

Ο Απόστολος  Βαρνάβας γεννήθηκε στην Κύ-
προ τον 1ο μ.Χ. αιώνα. `Ήταν Εβραϊκής κατα-
γωγής και το πραγματικό του όνομα ήταν Ιωσής 
ή Ιωσήφ. Μετονομάστηκε σε Βαρνάβα, που πάει 
να πει "Γιος της χαράς και της παρηγορίας". Όταν 
ακολούθησε το Χριστό και έγινε ένας από τους 
μαθητές του. Ο Βαρνάβας θεωρείται ίσος των 12 
και πρώτος μεταξύ των 70 Αποστόλων. 

Μετά το διωγμό του Στέφανου του Πρωτο-
μάρτυρα, ο Βαρνάβας στάλθηκε από τους Απο-
στόλους στην Αντιόχεια της Συρίας για να κηρύξει 
το λόγο του Θεού. Εκεί άρχισε και το αποστολικό 
του έργο. Στη συνέχεια, ταξιδεύει μαζί με τον 
Απόστολο Παύλο και τον ανιψιό του Μάρκο στη 
Μικρά Ασία και την Κύπρο όπου και κηρύσσουν 
το Ευαγγέλιο. Παίρνει μέρος στην αποστολική 
σύνοδο. Στη συνέχεια, επιστρέφει στην Κύπρο 
με τον Ευαγγελιστή Μάρκο.  

Σύμφωνα με την παράδοση,  ο Βαρνάβας  
βασανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου 
από τους Εβραίους στη Σαλαμίνα. Οι μαθητές 
του και ο Μάρκος τον έθαψαν κρυφά σε ένα ρω-
μαϊκό τάφο και έφυγαν από το νησί κυνηγημένοι. 
Μαζί με το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα 
έθαψαν και το χειρόγραφο Ε υαγγέλιο του Ματ-
θαίου, ενός από τους τέσσερις Ευαγγελιστές. 

Ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται ο ιδρυτής 
και θεμελιωτής της Εκκλησίας της Κύπρου. Σε 
αυτόν επίσης χρωστά η Εκκλησία της Κύπρου 
το αυτοκέφαλο της. Όταν το 488 μ.Χ., το Πα-
τριαρχείο Αντιοχείας προσπαθούσε να υποτάξει 
την Εκκλησία της Κύπρου ο Απόστολος Βαρνά-
βας, εμφανίστηκε στο όνειρο του τότε Αρχιεπι-
σκόπου Κύπρου Ανθέμιου και του υπέδειξε τον 
τόπο που ήταν θαμμένος. Ο Ανθέμιος αναζήτησε 
και βρήκε τον τάφο και το  λείψανο του Αποστό-
λου κάτω από μια χαρουπιά κοντά στη Σαλαμίνα. 
Πάνω στο στήθος του Βαρνάβα βρήκε το ιδιό-
γραφο Ιερό Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ματ-
θαίου.  

Ο Ανθέμιος δεν έχασε καιρό. Πήρε το Ευαγ-
γέλιο και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί 
έγινε δεκτός από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ζή-
νωνα, από τον οποίο ζήτησε προστασία και επι-
κύρωση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Κύ-
πρου. Ο Αυτοκράτορας έδωσε τότε εντολή για 
σύγκληση έκτακτης οικουμενικής συνόδου στην 
Κωνσταντινούπολη, το 488 μ.Χ., στην οποία κλή-
θηκαν και επίτροποι του Πατριαρχείου Αντιοχείας. 
Η Σύνοδος έθεσε οριστικά τέρμα στην αμφισβή-
τηση του αυτοκέφαλου της Εκκλησίας της Κύ-
πρου επικυρώνοντας την αποστολικότητα και το 
αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.  

Ο Ανθέμιος, θέλοντας να δείξει την ευγνω-
μοσύνη του προς τον αυτοκράτορα, του χάρισε 
το ιδιόχειρα γραμμένο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. 
Με τη σειρά του, ο Ζήνωνας χάρισε στον Αρχιε-
πίσκοπο Κύπρου και τους διαδόχους του, τα ακό-

λουθα αυτοκρατορικά προνόμια: α) να φορεί κόκ-
κινο μανδύα στις επίσημες τελετές, β) να κρατεί 
αυτοκρατορικό σκήπτρο αντί για τη συνηθισμένη 
ποιμαντορική ράβδο και γ) να υπογράφει με κόκ-
κινο μελάνι. Κάτι που γίνεται μέχρι τις ημέρες 
μας.  

Στο μέρος, όπου βρέθηκε το λείψανο του 
Αποστόλου Βαρνάβα, κοντά στη Σαλαμίνα, κτί-
στηκε μοναστήρι αφιερωμένο στον Απόστολο και 
ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου. Σήμερα το 
Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, όπως και 
το 37% της Κύπρου είναι σκλαβωμένα στους 
Τούρκους. Ζητάμε τη χάρη του Αποστόλου Βαρ-
νάβα – που και αυτός προδόθηκε και λιθοβολή-
θηκε από τους ομόθρησκούς του – να φωτίσει 
τους αρχηγούς των δύο κοινοτήτων και τον Κυ-
πριακό λαό να παραμείνει σταθερά ενωμένος για 
την ελευθερία και την επανένωση της πατρίδας 
μας που θα είναι πατρίδα για όλους τους νόμι-
μους κατοίκους της, Ε/Κ, Τ/Κ, Αρμένιους, Μα-
ρωνίτες και Λατίνους.  

Και καταλήγω με τα αθάνατα λόγια του Οδυσ-
σέα Ελύτη μελοποιημένα από τον Μίκη Θεοδω-
ράκη- λόγια παράκλησης στον τιμώμενο συμπα-
τριώτη μας  αλλά και πνευματικής αντίστασης 
στον ξένο εισβολέα, ότι δεν ξεχνάμε και προσ-
δοκούμε   

 
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη εσύ δοξαστική 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Λησμονάτε τη χώρα μου 

 
Αετόμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά 
στα ηφαίστεια κλήματα σειρά 

Και τα σπίτια πιο λευκά 
Και τα σπίτια πιο λευκά 
Και τα σπίτια πιο λευκά 

Στου γλαυκού το γειτόνεμα 
 

Τα πικρά μου χέρια με τον Κεραυνό 
τα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό 
Τους παλιούς μου φίλους καλώ 
Τους παλιούς μου φίλους καλώ 
Τους παλιούς μου φίλους καλώ 

Με φοβέρες και μ' αίματα 
 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη εσύ δοξαστική 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Λησμονάτε τη χώρα μου 

 
Αναμένουμε με Πίστη και  Αισιοδοξία!
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Απόστολος Βαρνάβας Ο Πολιούχος Άγιος και Ιδρυτής της  
Εκκλησίας της Κύπρου 

Ένα μικρό αφιέρωμα του Καθηγητή  
Ζαννέτου Τοφαλλή 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΟ  
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ ΘΑ  
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:35 
Δυο Τρελοί και ο Ατσίδας 
(1970). Κωμωδία με τους 
Αλέκο Τζανετάκο, Μίμη Φω-
τόπουλο, Νίκο Τσούκα, Σόφη 
Ζανίνου και Ελένη Ζαχαρο-
πούλου. Ο Φιλήμων κι ο Παυ-
σανίας είναι δύο φουκαράδες, 
φίλοι και συγκάτοικοι στην ίδια 
κάμαρα, οι οποίοι παλεύουν 
διαρκώς να ξεπληρώσουν τα 
χρέη τους –κυρίως τα ενοίκια, 
γιατί η σπιτονοικοκυρά τους 
είναι πολύ γκρινιάρα. Η αγαρ-
μποσύνη τους, όμως, δεν 
τους βοηθάει να στεριώσουν 
σε κάποια δουλειά: ούτε σε 
πρατήριο βενζίνης ούτε σε 
παλαιοπωλείο ούτε σαν γκαρ-
σόνια σε νυχτερινό κέντρο 
όπου τραγουδάει ο συμπαθής 
Μιχάλης, ένας φτωχός φοιτη-
τής που μένει στην ίδια αυλή 
και είναι ερωτευμένος με τη 
Σούλα. 
                
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:00 
Το Αγρίμι (1960). Κωμωδία 
με την Χριστίνα Σύλβα, Τάκη 
Βαρλάμο, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Έφη Οικο-
νόμου. Μια ζωηρή κοπέλα, η 
Κάκια, πασχίζει με τη δουλειά 
της να βοηθήσει την άρρωστη 
μητέρα της, αλλά ο ανυπότα-

κτος χαρακτήρας της τη φέρ-
νει πολύ συχνά σε σύγκρουση 
με τα αφεντικά της. Η προ-
στριβή της με την ακατάδεχτη 
και ψηλομύτα Μάρω γίνεται 
αφορμή να απολυθεί απ’ τη 
δουλειά της, αλλά έτσι ελκύει 
το ενδιαφέρον του Ανδρέα, 
του πλούσιου μνηστήρα της 
Μάρως.   
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 
21:25 Η Μάνα της Φόνισσας 
(1988). Κοινωνική ταινία με 
την Μαρία Αλιφέρη,  Γιάννη 
Ζαβραδινό,  Γιώργο Γραμμα-
τικό και Σπύρο Καλογήρου. Η 
Μαρία Αλιφέρη επισκέπτεται 
το χωριό της για να δει την αλ-
κοολική μητέρα της. Ξαφνικά 
όμως θα βρεθεί πίσω από τα 
κάγκελα της φυλακής, κατηγο-
ρούμενη για φόνο.  
                
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 
23:55 Ένας Τρελός θα μας 
Σώσει (1986). Κωμωδία με 
τους Μιχάλη Γούναρη, Λευ-
τέρη Γυφτόπουλο, Ντίνα 
Βούρτση, Νίκο Ρεντίφη, Ρένα 
Μανιατάκη. Πιστεύοντας ότι οι 
πολιτικοί έχουν αποτύχει, ο 
Μανόλης ο γύφτος αποφασί-
ζει να κατέβει στις εκλογές και 
να διεκδικήσει την ψήφο του 

λαού.        
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 
01:05 Χάρισμα (2010). Κω-
μωδία με την Βάσω Καβαλιε-
ράτου, Μάκη Παπαδημητρίου, 
Γιάννη Τσορτέκη, Δονάτο Τά-
τση. H Ισµήνη είναι μορφω-
μένη, ευκατάστατη, ευαίσθητη 
και… συναισθηµατικά "ανά-
πηρη". Κανείς δεν επιτρέπεται 
να πλησιάσει αρκετά. Ο Χά-
ρης είναι ακαλλιέργητος, αγε-
νής, άξεστος, προσβλητικά ει-
λικρινής αλλά γεμάτος πάθος. 
Ένας συναισθηματικός οδο-
στρωτήρας!  
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:10 
Ευτυχώς... Τρελάθηκα! 
(1966). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Θανάση Βέγγο, 
Γκέλυ Μαυροπούλου, Μάρθα 
Καραγιάννη και Δημήτρη Νι-
κολαίδη. Ο Χαρίλαος Μανα-
σιώτης αντιμετωπίζει τρομερά 
οικονομικά προβλήματα στην 
επιχείρηση του, την ποτοποιία 
Χάρμα. Τα νεύρα του είναι χά-
λια. Οι οφειλέτες του νομίζο-
ντας ότι του σάλεψε, τον επι-
σκέπτονται για να τον 
εξοφλήσουν.  
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:30 

Για Όλα Φταίνε τα Θηλυκά 
(1986). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Βούρο, Κατερίνα Γιου-
λάκη, Σάββα Τάσσιου, Μαρία 
Νίκα, Γρηγόρη Δάσκα, Θό-
δωρο Μάζη και Μίνα Νεγρε-
πόντη. Η θεία, ο ανιψιός, η αρ-
ραβωνιαστικιά του ανιψιού, η 
γκόμενα του ανιψιού και ο ξά-
δελφος, είναι τα κεντρικά πρό-
σωπα της ταινίας όπου εξε-
λίσσονται απρόβλεπτες 
καταστάσεις.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30 
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας 
(2015). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Αποστολάκη, Χρύσα 
Ρώπα, Μπέσυ Μάλφα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Κώστα Ευ-
ρυπιώτη. Ο Βαγγέλης, έμπο-
ρος κρεάτων και 
παραδοσιακός Κρητικός οικο-
γενειάρχης, προσπαθεί να 
παντρέψει τη γεροντοκόρη 
αδελφή του Ευτυχία, η οποία 
είναι άσχημη, ψηλομύτα και 
παλαιών αρχών.  
                
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Ο Θείος Βάνιας (1986). Ιλα-
ροτραγωδία με τους Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Άννυ Πασπάτη, 
Μαρία Φωκά, Τιτίκα Βλαχο-
πούλου, Χρήστο Τσάγκα, 

Ζώρα Τσάπελη. Ο θείος Βά-
νιας και η ανιψιά του Σόνια, 
μαραζώνουν σε μια επανα-
λαμβανόμενη μίζερη ρουτίνα 
στην εξοχή έχοντας σαν μο-
ναδικό σκοπό στη ζωή τους 
την οικονομική ενίσχυση του 
πρωτευουσιάνου συγγενή 
τους, ενός ξιπασμένου πανε-
πιστημιακού δασκάλου.  
                
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00 Ο 
Γιός του Πάρτα Όλα (1986). 
Κωμωδία με τους Κώστα Χα-
τζηχρήστο, Λιλή Ντερτίμα, 
Τάσο Ψωμόπουλο, Αθηνό-
δωρο Προύσαλη. Ο παραχαϊ-
δεμένος γιος ενός νεόπλουτου 
χωριάτη θέλει να μάθει καράτε 
ενώ η υπηρέτρια του και ο φί-
λος της ετοιμάζονται να τον 
ληστέψουν. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝIOY 20:55 
Το Πρόσωπο της Ημέρας 
(1965). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Κώστα Καζάκο, 
Ελένη Προκοπίου, Λίλιαν Μη-
νιάτη και Γιώργο Μοσχίδη. Ο 
Γρηγόρης, καταστηματάρχης 
από την Κατερίνη, κερδίζει το 
πρώτο βραβείο σε ένα ραδιο-
φωνικό σταθμό που του κα-
λύπτει τα έξοδα διαμονής, για 
μια βδομάδα, στην Αθήνα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 16/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Προκλήσεις   
21.00 Ειδήσεις 

21.15 Κοίτα με στα Μάτια  
(ΑΡΧΕΙΟ) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Κοίτα με στα Μάτια 
(Ε)             
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/06 
05.30 Λούνα Παρκ  (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.05 PlayList 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/06 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 PlayList (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/06 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 

15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17:00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 

19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.45 Με τη Φωνή σου  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΡΙΤΗ 21/06 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Black Forest (Ε)  
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/06 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
13:00 Black Forest (Ε) 
16:00 Ειδήσεις  
17:00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Δυο Τρελοί 
και ο Ατσίδας  (1970) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Το Αγρίμι 
(1960) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Η Μάνα της 
Φόνισσας (1988) 
23:25 Ελληνική Ταινία: Ένας Τρε-
λός θα μας Σώσει (1986) 
01:05  Ελληνική Ταινία: Χάρισμα 
(2010) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ     
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Εκδήλωση που διοργάνωσε το UK- Cy-
prus enterprise council και ο πρόεδρος 
του Κ. Peter Drousiotes σε συνεργασία 
με το Cyprus Environment Foundation 
και την Executive Director κ. Σοφία Μά-
τση-–Κύριος ομιλητής η Υπουργός 
Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νατάσα Πηλείδου 
21:10 Ελληνική Ταινία: Ευτυχώς... 
Τρελάθηκα! (1966) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Για Όλα 
Φταίνε τα Θηλυκά (1986) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ    

11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας  
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Οι Γαμπροί 
της Ευτυχίας (2015) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ     
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Ο 
Θείος Βάνιας 1986 
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Χοροεσπερίδα KKK. Συμμετείχαν 
πολλοί καλλιτέχνες της ομογένειας, 
αλλά και της Ελλάδας, Πέννυ Τρια-
νταφύλλου, Ελευθερία Γεωργίου,  
22:00 Ελληνική ταινία: Ο Γιός του 
Πάρτα Όλα (1986) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας 
 με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία:  
Το Πρόσωπο της Ημέρας (1965) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Πατρίς,  
Ληστεία, Οικογένεια (1987)
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‘Καρολίνα Πελενδρίτου’
Χρυσό μετάλλιο στα 100μ 
πρόσθιο, στην κατηγορία 
SB11, πήρε η Καρολίνα Πε-
λενδρίτου στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα της Μαδέιρα 
την Τρίτη, σημειώνοντας νέο 
ρεκόρ αγώνων με χρόνο 
1:21.01. Είναι το δεύτερο 
χρυσό μετάλλιο για την  
Καρολίνα στη διοργάνωση, 
αφού την Κυριακή είχε κερ-
δίσει και τα 50μ ελεύθερο 
στην κατηγορία S11, με επί-
δοση 29.81. 

 
Ο ΚΟΑ συγχαίρει την Καρο-
λίνα Πελενδρίτου για το νέο 

χρυσό μετάλλιο 
Η Καρολίνα Πελενδρίτου το 
έκανε ξανά! Μέσα σε ένα 
τριήμερο κατέκτησε και δεύ-
τερο χρυσό μετάλλιο στο  
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που 
διεξάγεται στη Μαδέιρα της 
Πορτογαλίας! 

 
Μετά το χρυσό μετάλλιο 
που πήρε στα 50μ. ελεύθερο 
την Κυριακή, ανέβηκε στο 
πιο ψηλό σκαλί του βάθρου 
και στα 100μ. πρόσθιο το 
βράδυ της Τρίτης 14 Ιουνίου! 
Με χρόνο 1.12.01 που απο-
τελεί νέο ρεκόρ αγώνων, η 

Χρυσή Παραολυμπιονίκης 
μας κατέκτησε το χρυσό με-
τάλλιο και στο δεύτερο αγώ-
νισμα που συμμετείχε  
σ’ αυτό το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα! Δύο ακόμη μετάλ-
λια στην πλούσια συλλογή 
της Κύπριας κολυμβήτριας 
που παραμένει στην κορυφή. 
Ο Κυπριακός Οργανισμός 
Αθλητισμού συγχαίρει την 
Καρολίνα Πελενδρίτου, κα-
θώς και τον προπονητή της, 
για τη νέα τεράστια επιτυχία 
της και εύχεται ανάλογες δια-
κρίσεις και στη συνέχεια.

Για όγδοο συνεχόμενο μήνα 
ο Παύλος Κοντίδης παραμένει 
στο Νο1 της Παγκόσμιας Κα-
τάταξης των σκαφών τύπου 
Laser. Ο Κύπριος Ολυμπιονί-
κης έχει 769 βαθμούς έναντι 
711β του Χιλιανού Clemente 
Seguel και 666β του Κροάτη 
Stipanovic, κατόχου δύο αργυ-
ρών Ολυμπιακών μεταλλίων. Ο 
Παύλος αναρριχήθηκε στην κο-
ρυφή τον περασμένο Νοέμ-
βριο, για 3η φοράς στην κα-
ριέρα του.  
Η πρώτη ήταν από τον Οκτώ-

βριο του 2017 έως τον Απρίλιο 
του 2018 και η δεύτερη από τον 
Μάρτιο του 2020 έως τον Μάρ-
τιο του 2021.Το 2022 είναι μια 
εξαιρετική χρονιά έως τώρα για 
τον Κοντίδη αφού πρόσφατα 

κατέκτησε ο αργυρό μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
του Μεξικό. Αμέσως πιο πριν 
είχε κερδίσει το Παγκόσμιο Κύ-
πελλο του Hyeres ενώ ήταν 
έκτος στο πρώτο Παγκόσμιο 
Κύπελλο της χρονιάς στη Μα-
γιόρκα.  «Η παγκόσμια κατά-
ταξη είναι ουσιαστικά μια ακτι-
νογραφία των δώδεκα 
τελευταίων μηνών, οι οποίοι για 
εμένα υπήρξαν πάρα πολύ κα-
λοί μιας και επί συνόλου επτά 
αγώνων είχα δύο μετάλλια – το 
ένα μάλιστα χρυσό, πέντε πλα-
σαρίσματα στο Top10 και μόλις 
δύο τερματισμούς εκτός 
10αδας. Σε μια πολύ ανταγω-
νιστική κατηγορία όπως η 
Laser τα αποτελέσματα αυτά 
κρίνονται ως εξαιρετικά» σχο-

λιάζει ο 32χρονος ιστιοπλόος 
του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού. 
Το καλοκαίρι ο Κοντίδης θα το 
περάσει σε προπονητικά καμπ 
σε Ολλανδία και Γαλλία, προ-
ετοιμαζόμενος για το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα του 2023 και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2024. Επόμενο μεγάλο ραντε-
βού για φέτος το Πανευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα το Νοέμ-
βριο. Για το 2022 τον Παύλο 
Κοντίδη στηρίζουν η ΟΠΑΠ Κύ-
πρου και η RCB Bank ως με-
γάλοι χορηγοί, τον χορηγούν η 
Πετρολίνα και το Λεβέντειο 
Ίδρυμα και τον υποστηρίζουν η 
easyΒoat.com, το Stelios Foun-
dation, η Alassia Newships 
Management και η Vita Con-
struction.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης 
για 8ο συνεχόμενο μήνα…

Με μια δεύτερη και μια τρίτη θέση αναχωρεί απο τη Μεγάλη Βρετανία  
ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής
Τρίτος τερμάτισε ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής στη δεύτερη κούρσα του δεύτερου φετινού γύρου του 

πρωταθλήματος NASCAR WHELEN EURO SERIES, η οποία έγινε την Κυριακή, 12 Ιουνίου. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην πρώτη κούρσα του Σαββατοκύριακου, το Σάββατο, 11 Ιουνίου, ο 

Τζιωρτζής ήταν δεύτερος, ενώ και στις δύο κούρσες εκκίνησε από την pole position, όντας ο ταχύτερος 
στην πίστα. Στον αγώνα της Κυριακής οδήγησε έως τα μισά την κούρσα, αλλά στη συνέχεια δέχτηκε 
προσπέρασμα από τον Naska, τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, αμέσως μετά από Safety Car. 
Το αυτοκίνητο ασφάλειας εμφανίστηκε αρκετές φορές με αποτέλεσμα οι αγωνοδίκες να δώσουν 

παράταση δύο γύρων. 
Εκεί ο Hezemans έκανε διπλό προσπέρασμα πάνω σε Τζιωρτζή και Naska, όπως ακριβώς είχε 

κάνει ο Naska το Σάββατο - πάνω σε Τζιωρτζή και Hezemans - και πάλι στην παράταση. 
Είναι τα πρώτα βάθρα στην καριέρα του Τζιωρτζή στη συγκεκριμένη πίστα, στην καλύτερη σεζόν 

της καριέρας του, όπως όλα δείχνουν.

Λίβερπουλ:  
«Κόκκινος» και με τη βούλα ο Νούνιες
Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε το απόγευμα της 

Τρίτης (14/6) τη μεγάλη μεταγραφή του Ντάρ-
γουιν Νούνιες από την Μπενφίκα, με τον διεθνή 
Ουρουγουανό επιθετικό να υπογράφει συμβό-
λαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028. 
Οι «Reds» έβγαλαν 75 εκατ. ευρώ από το ταμείο 
τους για να αποκτήσουν τον 22χρονο φορ από 
τους «αετούς της Λισσαβόνας», ενώ στο συνο-
λικό deal έχουν προβλεφθεί κι άλλα 20 εκατ. 
ευρώ ως μπόνους συμμετοχών και στόχων. Στις 
δύο σεζόν του στη Μπενφίκα ο Νούνιες μέ-
τρησε 48 γκολ σε 85 συμμετοχές, έχοντας 
34 γκολ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, 
ενώ έχει και 11 συμμετοχές με την Ου-
ρουγουάη.«Είμαι πολύ χαρούμενος και 
χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο Λί-
βερπουλ. Είναι ένας τεράστιος σύλλο-
γος», τόνισε ο Νούνιες στην πρώτη του 
συνέντευξη στο Liverpoolfc.com, 
αμέσως μετά τις υπογραφές, 
συμπληρώνοντας πως: 

«Θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω τον σύντροφό μου 
και τους γονείς μου και τον 
γιο μου, που είναι πρα-
γματική πηγή υπερηφά-
νειας για μένα. Ήταν 
πολύ σημαντικοί για 
μένα στα πρώτα στά-
δια της καριέρας μου. 
Είμαι πραγματικά πε-
ρήφανος για αυτούς 
και για τη δουλειά 

που κάνουμε, εγώ και η σύντροφός μου, ως 
ομάδα και της είμαι ευγνώμων που είμαι εδώ. 
Είναι μεγάλη η χαρά που βρίσκομαι εδώ στη 

Λίβερπουλ και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι 
μέρος αυτού του μεγάλου συλλόγου. Έχω παίξει 
εναντίον της Λίβερπουλ και την έχω δει σε πολλά 
παιχνίδια στο Champions League κι αυτό είναι 
το στυλ παιχνιδιού μου. Υπάρχουν μερικοί σπου-
δαίοι παίκτες εδώ και νομίζω ότι θα ταιριάξει το 
στυλ παιχνιδιού μου εδώ. 

Ο Νούνιες θα φορέσει τη φανέλα Νο 27 και 
θα γίνει ο τρίτος Ουρουγουανός που θα αγω-
νιστεί στη Λίβερπουλ, μετά από τον Λουίς 
Σουάρες και τον Σεμπάστιαν Κόατες. 

«Όταν έφτασα στο προπονητικό γήπεδο, 
εξεπλάγην όταν είδα και τη δομή του κι όλα 
τα τρόπαια εδώ. Σκέφτεσαι πως μπορείς να 
κερδίσεις κι εσύ τρόπαια με αυτό το κλαμπ 

κι αργότερα όταν έρθεις ξανά εδώ 
και δεις τα τρόπαια αυτά, μπορείς 
να πεις, "Κοίτα, ήμουν μέρος 
αυτού, ήμουν εκεί εκείνη την 
εποχή, κερδίζοντας όλους αυ-
τούς τους τίτλους". 

Αυτός είναι ένας από 
τους λόγους για τους οποί-
ους ήρθα εδώ στη Λίβερ-
πουλ - για να κερδίσω 
τρόπαια και τίτλους. 
Θέλω να κερδίσω 
πολλά τρόπαια στη Λί-
βερπουλ».

«Χρυσός»  
ο Κολιτσόπουλος,  
«χάλκινος»  
ο Θάνος!
Ο Αρίωνας Κολιτσόπουλος, πραγματοποι-

ώντας μια εντυπωσιακή πορεία κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο, ενώ στο βάθρο των νικητών 
ανέβηκε και ο Δημήτρης Θάνος, ο οποίος μέσω 
των ρεπεσάζ φόρεσε στο στήθος το χάλκινο με-
τάλλιο. 
Η ημέρα ανήκε ολοκληρωτικά στον Αρίωνα Κο-

λιτσόπουλο. O 16χρονος πρωταθλητής τέθηκε 
αντιμέτωπος με τον Σέιμουρ Γκασίμοφ από το 
Αζερμπαϊτζάν και ξεκίνησε τον αγώνα με αυτο-
πεποίθηση. Αρχικά, προηγήθηκε 1-0 για να ισο-
φαρίσει ο Αζέρος. Με το παιχνίδι να φτάνει προς 
τη λήξη του ο Κολιτσόπουλος προηγήθηκε 5-2 
και με επικό φινάλε κατάφερε να ανέβει στο 
πρώτο σκαλί του βάθρου, ακούγοντας τον εθνικό 
ύμνο με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. 

O Κολιτσόπουλος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε 
ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατέκτησε 
χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17 
στην Ελληνορωμαϊκή. 
Από την πλευρά του ο Δημήτρης Θάνος στα 

110κ. νίκησε αρχικά 11-4 τον Τζέτσοφ από την 
Μολδαβία και στον τελικό επικράτησε με πτώση 
του Αζέρου Μαρντάνοφ. Έτσι, με το σπαθί του 
πήρε το χάλκινο μετάλλιο και ανέβηκε στο βάθρο 
των νικητών. 

Από εκεί και πέρα, στα 51κ. ο Βασίλης Ραφαήλ 
Παπαγεωργίου πάλεψε απέναντι στον Τούρκο 
Τσακμάκ. Σε ένα οριακό παιχνίδι με έντονη 
δράση ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε με 6-3. 
Ο Παπαγεωργίου μπήκε δυναμικά στον αγώνα 
και προηγήθηκε 3-0, όμως στο δεύτερο μέρος ο 
Τούρκος απάντησε με τον ίδιο τρόπο και ισοφά-
ρισε. Στη συνέχεια αναγκάστηκε να ρισκάρει, 
ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει στον πόντο που 
χρειαζόταν για να προκριθεί. 
Ο Γιώργος Αθανασίου προσπάθησε, αλλά τε-

λικά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι 
στον Ντίμιταρ Στιογιάνοφ Ράτσεφ από την Βουλ-
γαρία στα 71κ. της Ελληνορωμαϊκής. Τέλος, μία 
νίκη απέναντι στον Βούλγαρο Αντόνιο Στεφάνοφ 
Ταχόφ και μία ήττα από τον Ρουμάνο Κρίστιαν 
Ρούσου μέτρησε ο Νίκο Γιαγκουνίδης στα 92κ. 
της Ελληνορωμαϊκής.
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Andreas Mavroyiannis  
announces presidential bid

Andreas Mavroyiannis 
on Tuesday morning 
officially launched his 

bid as a presidential candi-
date, emphasising that better 
days are possible for Cyprus, 
but there is no magic wand. 

The announcement comes 
as no surprise to the electorate, 
as the former chief negotiator 
for Cyprus had received AKEL’s 
backing.  

A scheduled official launch 
was delayed last week as a 
mark of respect for the passing 
of the late Labour Minister Zeta 
Emilianidou. 

On Tuesday, Mavroyiannis 
promised to unite those seeking 
progressive change in the island’s 

politics. 
“We will fight with resolute   

energy, inspiration and deter-
mination that our homeland   
can, must and has the right        
to experience better days,” he 
said. 

Earlier this month, AKEL held 
a special congress where 90% 
of delegates voted to support him 
for the 2023 election – following 
the party’s top echelons granting 
their blessing. 

Referencing the Cyprus  
problem, an issue for which 
Mavroyiannis will likely receive 
considerable scrutiny, he said 
that efforts must be intensified 
to finally find a resolution. 

“We (must) finally resolve the 

Cyprus problem, in a peaceful 
and just solution, a bi-zonal and 
bi-communal federation with 
political equality – for the benefit 
of all Cypriots,” he said. 

Stressing the importance of 
such a solution, Mavroyiannis 
said that: “We owe it to all our 
people, we owe it to our dead, 
to our missing and their relatives 
– we also owe it to our Turkish 
Cypriot compatriots who will 
have their full position, their 
rights and respect which they 
are entitled to in a united        
Cyprus.” 

He also stated that the       
economy will only truly prosper 
in the case of a solution, sharply 
increasing healthy and sustain-
able investment – while further 
enhancing Cyprus’ role in other 
sectors. 

Elsewhere, he offered an        
inclusive view of his bid for the 
presidency, saying among other 
things that there would be no 
place for discrimination against 
women. 

The burgeoning field of         
candidates, now close to a 
dozen, vying for the top spot 
has firmly thrown the island into 
a pre-election campaign status, 
close to nine months off from 
votes being cast. 

Mavroyiannis joins DISY 
leader Averof Neophytou and 
Former Foreign Minister Nikos 

Christodoulides as those viewed 
as securing considerable chunks 
of the electorate. Mavroyiannis 
and Christodoulides emphasise 
that they are running as indepen-
dents. 

Neophytou was unanimously 
ratified as the party’s presiden-
tial candidate for the upcoming 
elections during DISY’s supreme 
council session in March. 

Across the field, junior               
opposition party DIKO is expec-
ted to decide in the next few 
days who to back, with appar-
ently a high chance they’ll throw 
their weight behind Former  
Foreign Minister Nikos Christo-
doulides. 

There is consternation 
amongst some within the        
electorate that those viewed    
as the most likely candidates to   
secure the presidency – namely         
Neophytou, Christodoulides, 
and Mavroyiannis – are all seen 
as being closely linked to the 
ruling government, with some 
wondering what change is truly 
on offer. 

Other independent candidates 
include Achilleas Demetriades, 
Giorgos Colocassides, Marios 
Eliades and Christodoulos Proto-
papas. 

Constantinos Christofides, 
former rector of the University of 
Cyprus, also recently announced 
his candidacy.

Britain’s competition 
watchdog has been 
asked by the govern-

ment to review the retail fuel 
market to see whether a cut 
in duty has been passed onto 
consumers as prices at the 
pump hit unprecedented 
highs. 

Business Secretary Kwasi 
Kwarteng said on Sunday the 
investigation would find out why 
fuel prices were always quick 
to rise but slow to come down. 

The price of oil has surged 
worldwide, driven by Russia’s 
invasion of Ukraine and econo-
mies reopening after the pan-
demic. 

Britain reduced fuel duty by 

5 pence per litre for one year 
in March in a £5 billion package 
to ease the burden on motorists 
amid a worsening cost-of-living 
crunch for households.  

However prices have conti-
nued to rise, and the average 
cost of filling a family car rose 
above £100 the first time last 
week. 

“The British people are 
rightly frustrated that the £5 
billion package does not always 
appear to have been passed 
through to forecourt prices and 
that in some towns, prices       
remain higher than in similar, 
nearby towns,” Kwarteng said 
in a letter to the Competition 
and Markets Authority (CMA). 

Britain orders review 
of fuel market as 
pump prices surge

We cannot fall into the trap of Turkey’s revisionist       
rhetoric, says President Anastasiades

Cyprus cannot fall into 
the trap of “revisionist 
rhetoric” adopted by 

the Turkish president to serve 
his own purposes, President 
Nicos Anastasiades said on 
Wednesday. 

Speaking to reporters follow-
ing a meal with the French      

ambassador, he was asked how 
the government was planning 
to handle Turkey’s aggressive 
rhetoric. 

“With faith in international law, 
of course, and through diplo-
matic action,” he said, stressing 
that “everything you are watching 
unfold is against international 

law, against the UN Charter.” 
Using as an example the ex-

clusive economic zone dispute, 
“an unacceptable behaviour,” 
the president added that “when 
we suggest ways to deal with 
the issue through consultation, 
they choose to interpret interna-
tional law as they see fit.” 

Anastasiades was also called 
to comment on statements made 
on Monday by Turkish Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu during 
a visit to the north. 

In his statements, Cavusoglu 
said Turkey remained adamant 
on a two-state solution to the 
Cyprus issue, and dismissed 
the government’s proposal for 
Confidence Building Measures 
(CBMs) as an attempt to mislead 
the international community by 
repackaging old ideas, and an 
indirect way to secure the goal 
of “getting Varosha back.” 

“Let me repeat that Varosha 

is part of ‘TRNC’ territory, and 
that the measures taken in the 
area’s reopening do not violate 
international law and are for the 
benefit of the peoples of the       
island,” Cavusoglu had said. 

He also said he thought it was 
laughable that “Greek Cypriots 
think placing sunbeds on a 
beach is a threat to international 
security.” 

To this, Anastasiades res-
ponded that as far as he was       
concerned, the usurpation of 
property was not a matter of 
sunbeds. 

“They had 14 per cent of real 
estate property, and also hold 
37 per cent of the island, but 
have the audacity to refer to it 
as ‘a sunbed or two.’ 

“It is the epitome of what we 
call revisionism,” he said.  

“A big idea based only on the 
political aspiration of the Turkish 
president”.

Feel strongly about the 
reunification of the Par-
thenon Marbles? Make 

your voice heard, join BCRPM 
& Greek friends at the British 
Museum on Saturday 18 June 
for a protest and to celebrate 
the Acropolis Museum’s 13th 
anniversary. 

The protest will start at 2pm 
(arrive before to allow for security 
queues). More details available 
at www.facebook.com/events/ 
283427910525765 

Those who are lucky enough 
to be in Athens for the 13th anni-
versary of the Acropolis Museum, 
there’s a real treat in store - the 
addition of two Amphorae to the 
top floor, the Parthenon Gallery. 
Find out more at www.parthe-
nonuk.com/latest-news/662-
panathenaic-amphorae-from-to
ronto-canada-at-the-acropolis-
museum 

From 20 June 2022 until 8 
January 2023, the Acropolis 
Museum will present the exhibi-
tion programme “Των Αθήνηθεν 
άθλων. The Panathenaic ampho-
rae from Toronto, Canada back 
to their birthplace”, with two ex-
quisite vessels created in Athens 
over 2,500 years ago. They are 
Panathenaic amphorae, vessels 
filled with oil that were given as 
a prize to the victors of contests 
held during the festival of the 
Great Panathenaia. One side is 
decorated with the figure of Athe-
na Promachos, and the other with 
scenes related to the games for 
which they were given as prizes.  

The two vessels from the Royal 
Ontario Museum will be exhibited 
in the Parthenon Gallery, relating 
with the great temple’s frieze, 
where Pheidias and his collabo-
rators artfully carved the Pana-
thenaic procession. 

Protest for the reunification 
of the Parthenon Marbles



Over the last two weeks, 
the National Federation 
of Cypriots in the UK has 

met with the representative orga-
nisations of the Jewish, Armenian, 
Kurdish and Alevi communities 
in the UK.  

The meetings with the        
Board of Deputies, the Armenian        
National Committee UK, Kurdish 
Assembly of Britain, and the 
British-Alevi Federation have 
been held as part of the Federa-
tion’s ongoing efforts to streng-
then ties with fellow UK-based 
diaspora communities and to 
develop areas for cooperation 
where there are shared inter-
ests. 

 
British-Alevi Federation 

On Friday 3rd June, Federation 

President Christos Karaolis and 
Assistant Executive Officer Chris-
tos Tuton attended the British-
Alevi Federation’s annual summer 
festival where they were welcomed 
by Ergin Erbil, a local councillor 
of Alevi background. During the 
visit, they compared cultures, 
and discussed the importance 
of people from ethnic minority 
backgrounds being represented 
in British political life, as well as 
common areas of foreign policy 
interests. Whilst at the festival, 
they also met the new chairs of 
the British-Alevi Federation, Dilek 
Incedal and Muslum Dalkilic. 

 
Armenian National Committee 
UK & Kurdish Assembly  
of Britain 

Mr Karaolis and Mr Tuton also 

attended a roundtable meeting 
with the Armenian National 
Committee UK and the Kurdish 
Assembly of Britain at the Arme-
nian community’s Navasartian 
Centre in Ealing on Sunday 5th 
June.  

The UK Cypriot, Armenian 
and Kurdish communities have 
established a very close working 
relationship over the last few 
years and have written several 
joint letters to the British Govern-
ment on areas of mutual interest.  

The letters have covered a       
variety of topics such as calling 
for human rights guarantees      
on any future UK-Turkey trade 
agreement, proscribing the Grey 
Wolves as a terrorist organisa-
tion in the UK, and expressing 
concern at BAE Systems’ joint 

fighter jet project with Turkish 
Aerospace Industries. 

During the meeting, the          
organisations agreed to write        
a new joint letter about the  
Government’s recent decision 
to suspend restrictions on new 
arms exports to Turkey.  

The organisations also            
reaffirmed their joint efforts      
towards highlighting President 
Erdogan’s illegal and destabili-
sing actions in the region as well 
as Turkey’s ongoing occupation 
of the northern part of Cyprus, its 
unabating attacks on the Kurdish 
people, and its continued denial 
of the Armenian Genocide. 

 
Board of Deputies of  
British Jews 

On Thursday 9th June, Mr 

Karaolis and Mr Tuton met with 
the Senior Vice-President, David 
Mendoza-Wolfson, and the CEO, 
Michael Wegier, of the Board of 
Deputies of British Jews.  

During the meeting, they      
discussed the challenges facing 
the Cypriot and Jewish diasporas, 
and spoke about the importance 
of preserving cultural identity, 
language and a deep sense of 
community.  

They also discussed oppor-
tunities and potential initiatives 
to bring the two communities   
together around some of those 
themes, as well as through 
shared history. 

 
“Opportunity to make our 
voices stronger” 

Commenting on the recent 

meetings, Federation President 
Christos Karaolis said, “As      
responsible, considerate, and 
active British citizens, it is impor-
tant that we develop close rela-
tions with the communities that 
live around us, especially in north 
London, and also consider the 
wider Eastern Mediterranean 
region to be their homeland. 
Working together here in the  
UK is an opportunity to make 
our voices stronger and it      
amplifies our collective vision  
of a positive future for the region 
where peace, international law 
and democracy are key pillars. 
By bringing people together 
around mutual interests and  
experiences, we can help secure 
a brighter future for our diaspo-
ras.” 
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National Federation builds closer bonds with Jewish, 
Armenian, Kurdish and Alevi diasporas in the UK

UK Cypriots attend Commonwealth  
Reception at Buckingham Palace
The Prince of Wales and the 

Duchess of Cornwall hosted 
a reception at Buckingham 

Palace on Thursday 9 June 2022, 
celebrating the Commonwealth 
diaspora ahead of the Common-
wealth Heads of Government 
Meetings. 

Welcoming around 500 guests, 
Prince Charles and Camilla met 
people from across the Common-
wealth who are now based in the 
UK, including the High Commis-
sioners of some countries and 
representatives from the arts, 
charity, educational, health and 
business sectors.  

Prince Charles’s Prince’s Trust 

International and British Asian 
Trust were also represented. 

The Cypriots who attended 
this prestigious event include: 

Dr. George Kassianos CBE 
Edmee Leventi OBE 
Christos Karaolis 
Christina Dymiotis 
Evoulla Nicolaou 
Christina Dymiotis is co-

founder of Tsemberi Fashion 
Project bringing together Young 
Cypriot Fashion Designers who 
have accepted the Tsemberi 
challenge to create new sustain-
able designs inspired by Cypriot 
culture and heritage. She is also 
the Media Officer of the Greek 

Orthodox Community of Shef-
field. 

Christos Karaolis is the      
President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK and 
a partner in Bain & Company, a 
top management consulting firm. 

Edmee Leventis is a full time 
voluntary worker and was the 
former chair and present member 
of the board of governors at the 
Hellenic College. She was also 
the former chair of the executive 
board of the Hellenic Trust. Mrs 
Leventis is also Ambassador and 
Permanent Delegate of Cyprus 
to UNESCO, a former Trustee 
of the British Museum, and is a 

director of British Museum Trust 
Ltd. 

Dr George Kassianos has 
been the National Immunisation 
Lead for the Royal College of 
General Practitioners (RCGP) 
since 1996 and is a fellow of 
the RCGP. He received the     
CBE award for services to travel      

medicine and General practice      
(Wokingham, Berkshire). He has 
appeared on Watchdog, BBC 
and Sky news. 

Evoulla Nicolaou is the Chair 
of the Cypriot Women’s League 
and committee member of the 
Cypriot Community Centre in 
Wood Green, London.
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UK Cypriot Juliet Demetriou wins Silver  
Pearson National Teaching Award

Huge congratulations to 
Juliet Demetriou from the 
North Star Community 

Trust at WoodPecker Hall Aca-
demy in Enfield who won a Silver 
Award at The Pearson National 
Teaching Awards 2022 for unsung 

hero and was also interviewed 
by BBC TV. 

Juliet was born in London, 
brought up in Wood Green and 
now lives in Edmonton. Her  
parents are from Argaki, Morphou 
and Kondea in Cyprus.  

She studied late in life after 
looking after her three children. 
She progressed to nursery school 
teacher and then moved into 
adult community outreach within 
the same school.  

Juliet has set up community 
links such as free workshops, 
courses, activities, library and 
free food, all within the school 
for the community. 

She kept it going through the 
Covid pandemic, ensuring there 
was help and support for vulner-
able families. She has now been 
proposed for the Gold Award. 

The Awards honour excep-
tional teaching, and culminate      
in a glittering awards ceremony 
televised by the BBC. Its vision 
is a teaching profession with 
high morale and a society that 
values and celebrates the great 
work that takes place every day 

The Teaching Awards Trust was 
established in 1998 by David, 
Lord Puttnam CBE, as a means 
of recognising and celebrating 
the UK’s educators. 

We’ve all had a great teacher. 
They show a real interest in who 
we are, listen to our thoughts, 
inspire us to learn and encourage 
us to achieve our best, no matter 
what our goals are. The influence 
of a good teacher lasts a lifetime. 

The charity’s mission is to 
raise the profile of the teaching 
profession, highlight the positive 
impact teachers and school 
leaders have in our society – with 
pupils, parents and the wider 
community, and show teachers 
how much they are valued. This 
is done through the annual Pear-
son National Teaching Awards 
and the Thank a Teacher Cam-
paign.

John Christodoulou  
honoured in Monaco

John Christodoulou received 
the Monaco Goodwill      
Ambassador award from 

Prince Albert on Saturday 11th 
June 2022, during a Gala dinner 
at the Le Les Terrasses Midi, 
Hotel Hermitage. 

The Monaco Goodwill Ambas-
sadors have shown outstanding 
merit in their fields, including  
diplomacy, politics, governmen-
tal positions, business, culture, 
sports, science and media. 

John came to the UK 46 years 
ago from Cyprus at the age of 
nine with his family as refugees 
after the Turkish invasion of  
Cyprus. Only speaking Greek, 
he had to readjust to also being 
able to speak English. 

He attended Creighton School 
in Muswell Hill, north London. 
At the age of 17, he became an 
apprentice as a diamond mounter 
in the jewellery trade at the        
famous Hatton Garden. 

His first venture into the pro-
perty game was with a studio 
flat; he now owns the Yianis 
Group as one of the largest 
freeholders in the UK. 

John is also involved in philan-
thropic endeavours; inspired by 
his own childhood displaced 
from his homeland, he founded 
The Yianis Christodoulou Foun-
dation which seeks to support 
disadvantaged children and 
their families in the UK and 
abroad.

Time for a general election

Last week, Prime Minister 
Boris Johnson survived a 
vote of confidence through 

the skin of his teeth by his own 
MPs.  

148 MPs voted to oust him 
(41% of his own Conservative 
MPs) for his lying and misman-
agement in the  running the 
country.  

For now he has survived, but 
the clock is ticking, and history 
is repeating itself.  

Former Tory Prime Ministers 
were all subjected to votes of no 
confidence in their leadership 
including Margaret Thatcher, 
John Major, David Cameron and 
Theresa May, and in a short time 
they were given the boot. 

The reality is that if Boris 
Johnson was a decent human 
being, with integrity and honour, 
he would have resigned and 
called for a general election.  

The British public should 
pass judgement on his appalling 
record and not his party members 
who support him. 

This Conservative government 
is responsible for mishandling 
the Covid-19 pandemic, rising 
energy costs, with Johnson 
himself lying to his own cabinet, 
Conservative members and the 
British public over "partygate". 
Boris with his cronies celebrated 
with cheese and wine and broke 
lockdown rules, whilst those 
who adhered, had loved ones 
die alone. 

As I've said before, if Johnson 
had any ounce of dignity, he 
would do the right thing and      
resign from public office imme-
diately. Not surprisingly, the  
Enfield Conservatives have 
backed Boris Johnson all the 
way and refused to openly con-
demn his behaviour. They have 
rebrand themselves as the 
"local" Conservatives and claim 
they have nothing to do with 
central government.  

We did submit a motion of no 
confidence on Boris Johnson at 
Enfield and the Tories at Enfield 
Council did not support the       
Labour motion. I will continue to 
highlight the Tory Government 
failures.  

We call for a general election 
and let the public pass their 
judgement on this Tory Prime 
Minister.

by  
 
George A. 
Savva

Harry Theochari receives OBE in 
Queen’s Jubilee Birthday Honours
UK Cypriot Harry Theo-

chari, who was recently 
appointed Maritime Lon-

don Chair, received an OBE in 
The Queen’s Jubilee Birthday 
Honours List 2022 

Theochari was a Senior Con-
sultant at Norton Rose Fulbright, 
and is an experienced maritime 

and asset finance lawyer, with 
a host of industry awards and 
multiple recognitions for his        
influence across the industry. 

He has great commercial      
experience, but is also very well 
known in the UK and interna-
tionally.  

He has excellent ties within the 

UK government and, importantly, 
is passionate about Maritime 
London and its objectives. 

HM The Queen’s Jubilee 
Birthday Honours List 2022 
marks the public service of        
individuals across the UK in 
celebration of Her Majesty’s 70 
years of service.

Lecture organised by the Cypriot Estia of London 
 

The Cypriot Estia of London invites you to a lecture: “The Russian Invasion of Ukraine; Global and  
Regional Implications for the Eastern Mediterranean,” to take place at the Hellenic Centre, 16-18 Paddington 
Street, Marylebone London W1U 5AS on Friday 1 July 2022 at 7pm. 

The panellists are the lecturers: Neophytos Loizides - Kent University,  Maria Georgiou - London 
School of Economics, Mustafa Kutley - City University. A reception will follow. 

In addition, for those interested, there will also be a 3-hour training course - “Face to Face Negotiation 
and Mediation training” - on the same day from 3pm-6pm, given by Dr Neophytos Loizides.   

For both events RSVP: h.sozou@gmail.com / 07735 575004 or aekkeshis@yahoo.co.uk / 07947 
645648 

www.cypriotestiaoflondon.org

2022 marks 20 years since 
NEPOMAK UK, the repre-
sentative organisation for 

young UK Cypriots was founded. 

We are immensely proud of the 
work carried out in the past two 
decades, connecting the Cypriot 
youth in our region, as well as 
with their roots and their home-
land during our summer pro-
grammes and the conferences 
the diaspora in Nicosia.  

Regrouping after two years      

of the Coronavirus pandemic,     
NEPOMAK UK’s newly elected 
Executive Committee agreed a 
series of events to mark and 
celebrate our 20th year running, 
including a formal celebration 
with a representative of the      
Republic of Cyprus government 
as our guest of honour. 

We are delighted to announce 
that the Foreign Affairs Minister 
of Cyprus, His Excellency Mr 
Ioannis Kasoulides, will be      
joining us on July 14th at 19:00 
for a reception at the renovated 
premises of the Greek Cypriot 
Brotherhood, to honour and 
celebrate this milestone. 

It would mean a lot to            
NEPOMAK UK’s membership if 
you were able to join us for this 
important and historical celebra-
tion. In addition to the greetings 
and speech from the guest of 
honour, attendees will have the 
opportunity to enjoy a traditional 
Cypriot buffet and network both 
with current and former members 
of our organisation.  

To book individual tickets for 
the event or a table of 8 persons 
or more, please email         
uk@nepomak.org

NEPOMAK UK is celebrating its 20th anniversary!
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The birthplace of Aphrodite 
(Venus) on the shore of 
Petra tou Romiou in Cyprus 

has inspired ancient and modern 
writers, sculptors and artists for 
centuries. Aphrodite Urania god-
dess of fertility, beauty and love, 
portrays the most beautiful 
woman ever born. Her mesmeri-
zing image is infused with the 
landscape where she gracefully 
materializes out of the land and 
foam of the azure sea.  

Aphrodite’s Sacred Virgins is 
a riveting new novel written by 
Canadian-Cypriot author Andreas 
C Chrysafis. Set around 40-50 AD, 
it is vividly written with a spell-

binding storyline surrounding 
the demise of an ancient cult of 
idolatry and the rise of a Messiah 
called Jesus, professed to be the 
Anointed One. 

Readers are transported into a 
wonderful ancient world with its 
thriving Hellenic/Roman culture 
of the Mediterranean island of 
Cyprus.  

Characters include the likes 
of old Stratos, obsessed on bed-
ding Legia at the prime of her 
youth, and Paulus Sergius the 
first Roman Consul facing Jewish 
uprisings on the island. 

The book also portrays the 
introduction of the Christian faith 
by missionaries St. Barnabas and 
Paul of Tarsus attempting to con-
vert Jews and Gentiles into a cult 
riddled with hostility.  

The novel illustrates slavery, 
debauchery and rivalry between 
religious cults that pose a threat 
to Aphrodite Urania’s worship. 

The novel reveals a dutiful cul-
ture where women offer them-
selves for ritualistic sacred sex 
with a stranger during Aphrodite's 
Spring Festival in reverence to 
Goddess Aphrodite and a Black 
Conical Stone at the Sanctuary 
of Nikokleia in Paphos. 

To purchase the novel, visit 
www.amazon.co.uk 

Aphrodite’s Sacred Virgins,    
a riveting Cypriot novel

Hermettes of New York:  
Come together in glorious isolation

‘I shall spend my pension on 
brandy and summer gloves.’  

– Jenny Joseph, ‘Warning’ 
 
After Risa Mickenberg iden-

tified herself as a hermette, a       
female hermit, proudly retreating 
from the world while living in     
the heart of New York City, she           
received lots of emails. 

It seemed to defeat the point 
of the exercise. “Getting publicity 
for this is such a ridiculous thing,” 
she said. It was also tricky to lead 
a movement of people who want 
to be by themselves. But she 
believed in countering a social 
stigma that made women feel 
uncomfortable about being alone. 

Mickenberg, 55, a playwright 

and film director, proposed to 
correct this with a glossy publica-
tion, Hermette Magazine, “a life-
style magazine for aspiring lady 
hermits” which would do for her-
mettes what World of Interiors 
does for artful wallpaper, making 
it “something that’s the dream that 
people have, instead of being 
something to be afraid of.  Being 
alone is a wonderful thing.” 

Mickenberg first set out her stall 
as a hermette three years ago, 
before a gathering of likeminded 
New Yorkers. “There is a hermette 
inside of all of us, waiting to stay 
in,” she declared. Hermettes would 
practice DEY, a variation on DIY, 
which stood for “Do Everything 
Yourself,” she said. She suggested 

the adoption of vows, to never 
marry or have children. They would 
think of fashion “as an avoidance 
technique. Would a cloak of invi-
sibility be your go-to garment?” 

She advised her disciples to 
“have big ideas” and work on 
grand projects and “keep them 
to yourself,” unless they wished 
to share them in the pages of 
her magazine. 

Mickenberg argued that New 
York was the perfect place for 
the modern hermette, although 
the group now has members all 
over the world, from Scotland, 
Germany, Mexico, Greece, and 
India. 

Historically, and in the pages of 
Le Morte D’Arthur, hermits, who 
are usually male, are found deep 
in the verdant forests, or on the 
tops of mountains. But mountain 
tops are terribly crowded these 
days. “Have you seen the pictures 
of Everest?” she said. “You are 
never really alone so you have to 
find a way to be apart from people 
while being with them.” New York, 
in her mind, is the ideal spot for 
this, offering solitude among a 
multitude. “I know someone who 
said his ideal situation is to be at 
a party reading a book,” she said. 
This was what the city offered. 
“In New York you can be alone 

together,” she said. 
Susan Hwang, 49, a musician 

who lives in New York’s East Vil-
lage, said Mickenberg described 
“something I have been living.” 
“But the way she is framing      
everything, it’s like: ‘Oh my god, 
it sounds cool,’” she said. “Since 
Risa coined ‘Hermette’, it’s crea-
ting a glamourous mystique 
around introversion.” 

New York, traditionally, was        
a place people moved to “to be 
anonymous,” she said. “And 
there’s a special place for weirdos 
in this city, and a special place 
for single older women. You see 
them, women who look frail in 
their physical bodies, and yet you 
know they’re tough, because  
you see them climbing the sub-
way stairs through the New York 
winters, and they’ve lived on the 
fifth floor of the same walk up 
for 30 years.”  

Some might be dressed        
entirely in lime green, or with “too 
much eye shadow in the fashion 
of their day,” she said. “I think 
they’re what I’ve been secretly 
aspiring to be all this time . . . 
And I always thought I didn’t 
have any life goals.” 

 
(Source: Will Pavia, The Times) 

 
James Neophytou
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“As far back as I can remember, 
I always wanted to be a gangster. 
To me, being a gangster was better 
than being President of the United 
States” - Ray Liotta as Henry Hill 
says at the beginning of the film 
Goodfellas. 

Ray Liotta, an actor best known 
for his mob drama Goodfellas, who 
also had a significant supporting 
part in the baseball fantasy film 
Field of Dreams, was found dead on 
26th May 2022 in the Dominican 
Republic, where he was making 
a movie. He was 67. 

Liotta worked on American 
daytime soap operas and other 
television dramas before he had 
his breakout role as an ex-convict 
in Something Wild (1986). Liotta’s 
role became a template for the 
kind of volatile, charismatic char-
acter that would define his career. 

In 1989, he played the ghostly 
embodiment of Shoeless Joe Jack-
son in Field of Dreams, depicting 
the real-life player who was banned 
from the game for taking bribes to 
lose the 1919 World Series. In the 
film, Shoeless Joe materialises 
from an Iowa cornfield, fulfilling the 
vision of a farmer (played by Kevin 
Costner) who hears the prophetic 
words, “If you build it, he will come.” 

The centrepiece of Liotta’s 
career came in 1990 with Good-
fellas, directed by Martin Scorsese 
and based on a nonfiction book, 
Wiseguy. Liotta played Henry Hill, 
an Irish-Italian hoodlum in the 1950s 
and 1960s whose ambition was 
to become a member of the New 
York mob. The film, which also 
starred Robert De Niro and Joe 
Pesci, relied on Liotta's  narration 
to portray Hill’s childhood fascina-
tion with the criminal underworld 
and how he entered that life. 

Scorsese and studio executives 
were not sure Liotta, who had only 
a few films to his credit, was right 
for the part. He tried to plead his 
case with Scorsese at the Venice 
Film Festival. 

“I walked over to him and I say, 
Matty,” Liotta later recalled. “And 
the bodyguard threw me off. And 
I say, ‘No, no, no. I just want to say 
hi to Marty. I just want to say hi. 
Marty said that’s when he realised 
he was going to cast me.” 

Handsome in a rugged way, with 
a square jaw and steely blue eyes, 
Liotta could explode in cackling 
laughter or maintain a glaring, 
stony silence, never far away from 
a sudden outburst of violence. In a 
memorable scene in Goodfellas, 
he laughs uproariously at a profa-
nely vulgar story told by another 
gangster, played by Pesci, and says, 
“You’re a funny guy.” Pesci then 
stops and looks straight at Liotta’s 
face, and the laughter gives way to 
a palpable sense of danger. “Funny 
how?” Pesci says. “Wait, he’s a big 
boy, he knows what he said. What’d 
you say? … I’m funny how? Like I’m 
funny like a clown? I amuse you?” 

The scene is resolved with 
laughter, but that balance between 
violence and happiness, or the 
appearance of happiness, is main-
tained throughout Liotta’s perfor-
mance in Goodfellas. In the end, 
he becomes the victim of his vices, 
as a user and dealer of cocaine, 
and ends up turning against his 
compatriots and entering the      
witness protection programme. 

Liotta seldom explained the inner 
motivations that drove his style of 
acting, saying only that his charac-
terisations derived almost entirely 
from his reading of the script, with 
some flashes of pent-up anger 
thrown in when needed. 

Raymond Allen Liotta was born 
18th December 1954, in Newark. 
He was adopted at 6 months, after 
being placed in an orphanage. He 
grew up in Union, New Jersey. His 
father owned a chain of auto parts 
stores, and his mother worked in 
local government. 

He was a standout athlete in 
high school and showed little        
interest in acting until he enrolled 
at the University of Miami in Coral 
Gables, Florida. He acted in musi-
cals and other plays before gradua-
ting in 1978, then moved to New 
York, where he found work doing 
commercials before landing a role 
in the soap opera Another World. 

He moved to Hollywood in the 
early 1980s and worked in tele-
vision. He landed his role in 
Something Wild by calling its star, 
Melanie Griffith, whose former boy-
friend, Steven Bauer, had gone to 
college with Liotta. 

In 1988, Liotta starred in Domi-
nick and Eugene, playing a medi-
cal student who looks after his 
developmentally disabled brother, 
played by Tom Hulce. 

After Goodfellas, Liotta played 
a doctor in the poorly received   
Article 99 (1992) and seldom had 
top billing in his later films. He      
received good reviews for playing 
a corrupt police officer in Cop Land 
(1997) and as a Mafioso in Killing 
Them Softly (2012).  

In 1998, he portrayed Frank    
Sinatra in an HBO film, noting, “I'm 
from Jersey, I’ve got blue eyes, 
I’m close enough.” 

Liotta was in his 40s when he 
met his birth mother and learned 
he had several other siblings. He 
also learned, to his surprise, that 
his ancestry was primarily Scottish, 
not Italian. His marriage to actress 
Michelle Grace ended in divorce. 
Survivors include their daughter, 
Karsen, and a sister. At the time of 
his death, he was engaged to be 
married to Jacy Nittolo. 

 
KEY FILMS 

 
Field of Dreams 

A 1989 sports fantasy drama film 
based on W. P. Kinsella's 1982 novel 
Shoeless Joe. The film stars Kevin 
Costner as a farmer who builds a 

baseball field in his cornfield that 
attracts the ghosts of baseball 
legends, including Shoeless Joe 
Jackson (Ray Liotta) and the  
Chicago Black Sox Amy Madigan. 
James Earl Jones and Burt      
Lancaster (in his final film role) 
also star. For many baseball fans, 
Liotta’s performance in the film  
remains an emotional touchstone 
of the game’s timeless allure. 

“Getting thrown out of baseball 
was like having part of me ampu-
tated,” Liotta says as Shoeless Joe 
Jackson. “I’d wake up at night with 
the smell of the ballpark in my nose, 
the cool of the grass on my feet… 
the thrill of the grass.” 

In the film, Liotta is first seen at 
night, wearing the uniform of the 
1919 White Sox while standing on 
the baseball diamond carved out 
of a corn field by Costner’s charac-
ter, Ray Kinsella. 

As the lights come on in the  
ballpark, Costner introduces      
himself, saying, “Ray Kinsella.” 
"Joe Jackson,” Mr Liotta replies. 
As he begins to turn away, he 
adds, “Can I come back again?” 
“Yeah," Costner’s character says. 
“I built this for you.” 

It seems that everyone involved 
knew they were in a ripe ol’piece 
of corn except Liotta, who refuses 
any sentiment, delicately balancing 
things out in the process. Look at 
the scene near the end of the film, 
where he tells Costner’s Ray Kin-
sella that he’s not invited to go 
with him and the other players.  

“You’re not invited, Ray,” he says, 
and you can hear the stern intimi-
dation in his voice. A few beats later, 
he responds to James Earl Jones’ 
comic line with a knowing, charm-
filled smirk. It’s proof that Liotta 
could switch between menace and 
charm with ease. 

 
Goodfellas  

 
A 1990 biographical crime film 

directed by Martin Scorsese. 
There are many people who think 
Goodfellas is one of the best 
movies ever made. Though there 
is praise for De Niro, Pesci and 
Bracco, I doubt you’ll find anyone 
who would not agree that the glue 
that holds Goodfellas together is 
Ray Liotta. It was a purpose he 
served on more than one movie, 
and he was very good at it. 

Liotta was a master of entrances 
and he crafted some unforgettable 
ways into a scene. Think about 
Henry and Karen’s visit to the  Copa-
cabana, with Scorsese’s camera 
following Liotta as he seduces 
Karen while simultaneously being 
seduced by the criminal life.  

Or his first line in that same film, 
the beginnings of perhaps the 
greatest feat of cinematic narration 
ever recorded: “As far back as I 
can remember, I’ve always wanted 
to be a gangster.”  

The way he sells that pitch-black 
punchline sets the film’s tone. 

The Copacabana scene  
 
One of the most memorable 

scenes from Goodfellas is the 
Copacabana one-shot. The scene 
is widely known thanks to it being 
one continuous shot that follows 
Henry and Karen from the moment 
he leaves his car across the street 
from the Copacabana nightclub 
and all the way to their table right 
in front of the stage.  

Henry and Karen enter from the 
back of the club (with the Crystals’ 
Then He Kissed Me on the sound-
track) as to avoid the line at the 
front, walk through the kitchen, 
and finally make it to the front of the 
stage, all while Henry greets those 
he comes across with and also slips 
some cash to those in charge around 
the club. Scorsese decided to film 
the sequence in one long, continu-
ous shot, not just because it looked 
good (and it really does) but also 
to symbolize that Henry’s life was 
ahead of him, as he was still some-
what new in the mob and his rela-
tionship with Karen was also in its 
early stages. Scorsese explained 
that the scene was “his seduction 
of Karen,” but also how the gang-
ster lifestyle was seducing him. 

However, the scene wasn’t       
always written like that and had 
to be changed due to a practical 
problem. As it turns out, the pro-
duction crew couldn’t get permis-
sion to go in the short way - as in, 
through the front door - which forced 
them to go round the back. It was 
then that Scorsese decided to 
make it a long, unbroken shot to 
better symbolize that transition in 
Henry’s life. It was filmed 8 times.  

Liotta gives an exquisitely      
self-admiring performance in the          
famous single take Copacabana 
scene with his date and future wife 
Karen (Bracco). It starts by taking 
her to the club and guiding her past 
the losers who have to wait on line 
outside to get in, down the side 
entrance, through the kitchen and 
out into the showroom. There is 
something almost Gene Kelly-ish 
in Liotta’s assurance as he glides 

through the scuzzy corridors and 
impresses Karen by handing out 
money and exchanging badinage 
with the staff: “Every time I come 
here! Every time you two!”  

The reason why that scene is 
so great isn’t simply the technical 
bravura, amazing though that is - it 
is the innocence and compromised 
love that Liotta radiates. For all 
that he is a cynical violent man who 
is shifty and evasive when Karen 
asks what on earth he can be doing 
for a living that pays for all this 
(“I’m a union delegate”) he has an 
almost boyish joy in the paradise 
that he has stumbled into. And it 
is his fall from grace that is so 
shocking: he seems to be ruined 
and despoiled in a way that De 
Niro’s Jimmy Conway never is.  

 
The Rat Pack 

 
There is a lot to like about The 

Rat Pack, Sinatra and his legend-
ary cohorts during the wildly  
glamorous Camelot days of the 
Kennedy administration. They were 
gifted, rich, and idolised, ruled Las 
Vegas as demigods, and for a brief 
moment in history, they shared, 
with John Kennedy, a pinnacle  
that no one, before or since, has 
achieved. Sinatra, was, of course, 
the King, undisputed leader of  
the Rat Pack. Short, skinny, and 
balding, the middle-class kid from     
Hoboken, New Jersey had never 
truly grown up; while his voice 
would revolutionise the music in-
dustry and make him legendary, 
his  personal life was a continuous 
elevator ride of highs and lows, with 
an Oscar, two broken marriages, 
three children, and a never-ending 
supply of "booze and broads" 
masking a child-like need to be 
liked and accepted. 

The success of the actors in 
capturing these legends is a mixed 
bag. Slayton, as Bishop, is forget-
table in little more than a cameo; 
MacFadyen's Lawford is, however, 
very good, capturing the spirit of a 
man who had sold his soul to both 
Sinatra and the Kennedys; best 

of all is Don Cheadle, as Sammy 
Davis, acutely aware of the patron-
ising attitude Sinatra demonstrates 
towards him, but too happy having 
his friendship to speak up. 

As for Mantegna and Liotta... 
besides sharing wavy black hair, 
a Roman nose, and oval head,   
the short, stocky Mantegna barely  
resembles Dino, but he captures 
the Martin attitude and double life 
extremely well; Liotta looks even 
less like Sinatra, but the blocky, 
very powerful Goodfellas star is 
brilliant as the mercurial star. 

The film is a who's who of the 
movers and shakers of the times, 
easily incorporating the Mafia, Ku 
Klux Klan, and Marilyn Monroe, 
as well as the transitional feel of the 
era, as the stodgy conservatism of 
the fifties was replaced by JFK's 
dynamic yet ultimately superficial 
new optimism...until November, 
1963, when Camelot would      
collapse, replaced by a far less 
idealistic new order. 

As Montegna's Dean Martin 
would remark, "Enjoy the ride while 
it lasts, because nothing lasts for-
ever." 

Trivia fact: Liotta  was sent a fake 
horse head by Sinatra's daughters, 
Nancy and Tina, as a response to 
his decision to make The Rat Pack. 
The Sinatras apparently wanted to 
make a miniseries about the life of 
their father with Liotta in the lead 
role, but he wasn't comfortable 
working with the singer's family so 
directly. When he took on the part 
in a different project, he received 
a prop horse head in the mail, a 
reference to the classic scene in 
The Godfather. 

 
Oscars Best Picture 1991 

Dances with Wolves (winner) 
Nominees 

Awakenings 
Ghost 
The Godfather III 
Goodfellas 
 
Source: washingtonpost.com 

Peter Bradshaw, theguardian.com 
Odie Henderson rogerebert.com

Ray Liotta
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Good Luck To 
You, Leo Grande 

 
Sophie Hyde’s sexy comedy 

arrives in cinemas straight after 
its premiere at last week’s      
Sundance Film Festival London. 
It was the Festival’s opening 
film which run from the 9th till 
11th June at the Picturehouse 
Central - a Festival that high-
lights and promotes independent 
cinema which was founded by 
Robert Redford.  

Screenwriter Katy Brand has 
penned a delicious film which 
provides Emma Thompson with 
her best role in years. She plays 
Nancy Stokes, a 55-year-old 
widow in search of human     
contact and sex. She is a lonely, 
uptight woman and hires a male 
escort to satisfy her needs and 
unfulfilled sexual desires. Leo 
Grande (Daryl McCormack) is 
the attractive young man who 
knocks at her hotel room door… 

This enjoyable film works a 
treat thanks to the winning chem-
istry between the two protago-
nists. It is basically a two hander 
and both actors spark off effort-
lessly from each other and relish 
the witty dialogue.  

Australian Hyde first came to 
international prominence with her 
award-winning 52 TUESDAYS, 
an intelligent film about gender 
transition, which she followed 
with ANIMALS, also screened 
at Sundance, London a couple  
of years ago. Thompson is at 
her peak of her powers while 
McCormack delivers a truly mag-
netic and star making perform-
ance. Worth seeing for the smart 
dialogue and luminous perfor-
mances! 

 

Lightyear 
 

Angus MacLane is upgraded 

as director for this Pixar anima-
tion feature following years of 
working as animator in such films 
as TOY STORY 2, RATATOUILLE 
and TOY STORY 3.  

This is a spin-off from the 
TOY STORY series which tells 
the origin story of one of its 
most beloved characters - Buzz 
Lightyear, the Space Ranger 
superhero with his celebrated 
catchphrase “To Infinity and 
Beyond.” In the opening titles it 
says, “In 1995 a little boy named 
Andy bought a toy from one of 
his favourite movies - this is 
that movie.”  

It is a superbly designed 
computer animated science fic-
tion adventure which follows 
the story of Lightyear (voiced 
by Chris Evans) after he gets 
stranded in space for years. He 
struggles to get back home but 
first he must confront a series 
of ruthless robots… 

It all looks slick and stylish but 
sadly it lacks the humour that 
Buzz is usually associated with. 
There are a few STAR WARS 
references but the endless 
TRANSORMERS like sequences 
have a feeling of déjà vu. 

 

Everything  
Went Fine 

This graceful film is superbly 
directed by Francois Ozon, one 
of France’s most brilliant film-
makers working in cinema today. 

It is based on Emmanuele Bern-
heim’s memoir about her father 
Andre (Andre Dussollier), who 
after a terrible stroke asks his 
daughter (Sophie Marceau) to 
help end his life.  

It is a powerful film about      
euthanasia which wisely avoids 
any sentimentality and builds up 
its action like a thriller.  

Marceau and Dussollier are 
on tremendous form delivering 
amazing performances. A film 
of great dignity worth seeing! 

 

Pleasure 

This daring, disturbing film  
by Ninje Thyberg was screened 
at last year’s Sundance Film 
Festival London. She tells the 
story of Bella (Sofia Kappel), a 
new arrival in L.A. from Sweden 
with big dreams of becoming a 
huge adult film superstar.  

Thyberg originally made this 
as a short film which she now 
expands into a more detailed 
look inside the porn industry.  

Kappel is terrific as the attrac-
tive protagonist determined to 
succeed against the odds in this 
cruel business, but life “Faust” 
she first needs to sell her soul to 
the devil. An unsettling, provoca-
tive film but also curiously com-
pelling! (MUBI) 

 

Il Buco 
 

The Italian director Michelan-
gelo Frammartino known for LE 
QUATTRO VOLTE brings to the 
screen another visual treat. It is 
based on true events and takes 
place during the economic boom 
of the 1960’s when the country 
is beginning to become prosper-

ous especially in the North of 
Italy. Meanwhile in the south of 
Italy, a group of young speleo-
logists begins to explore Europe’s 
deepest cave in the unspoiled 
Calabrian landscape… 

A visually striking film where 
every composition is a work of 
art! 

 

Leave No Traces 
 
This powerful film from Poland 

is based on true events and   
follows the story of two students 
after they get arrested by secu-
rity police in 1983 basically for no 
reason. When one of them dies 
following brutal beatings at the 
police station it is left to the only 
witness Jurek Popiel, to tell the 
truth of what happened to his 
friend… 

A brilliant examination of a cor-
rupt authoritarian society where 
the police as well as the judicial 
system fail to protect their citi-
zens. It will make your blood boil 
in anger at the injustice and sadly 
it is as relevant today as it was in 
the early eighties. A compelling 
film worth discovering! 

 
THE TALE OF KING CRAB: 

A fascinating feature from Italy 
by Alession Rigo de Righi and 
Matteo Zoppis, who explore the 
legend behind the power of      
Luciano, whether he is a saint or 
an ordinary homeless drunkard. 
This journey takes them from 
19th century Italy to Argentina’s 
Tierra del Fuego. A mystical 
journey of great beauty! (MUBI) 

 
SONGS FOR DRELLA: A 

brilliant restoration of the 1990 
concert film directed by Edward 
Lachman with Lou Reed and 
John Cale reunited twenty years 
after the breakup of “The Velvet 
Underground.” Both artists play 
live on stage and pay tribute to 
Andy Warhol, the band’s mentor 
and manager. A real treat for 
music lovers! (MUBI) 
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

…and that’s just for starters 
as loins, groins and sirloins of 
the human kind are worked into 
a frenzy of dynamic moves in an 
erotically charged atmosphere. 
The cause of this frenzy is Luca 
(Richard Winsor), a sweltering 
hunk - straight off a pin up calen-
dar of car mechanics and fire-
men – who drifts into Harmony, 
a small town in 1950’s America 
and notices a sign outside Dino’s 
(Alan Vincent) diner/garage, “man 
wanted”. Luca’s the man for the 
job and Lana (Ashley Shaw), wife 
of the owner, gets into a lather 
the moment she sets eyes on 
him. Fuelled by heat and desire, 
the local inhabitants are driven 
into an unstoppable spiral of 
greed, lust, betrayal and revenge 
which can only end badly. 

Matthew Bourne’s The Car 
Man (Royal Albert Hall) first 
premiered in 2000 and now re-
imagined for this gladiatorial 
arena is loosely based on Bizet’s 
Carmen with overtones of The 
Postman Rings Twice and a nod 
to various dance genres and 
musicals (most notably West 
Side Story). All that on a vintage 
set by Lez Brotherston which, 
appropriately, is a thrusting dais 
cutting the auditorium in two with 
it’s differing levels accommo- 
dating a superb sixteen piece      
orchestra and screens which are 
graffitied and lit for dramatic effect. 
Not that any extra dramatic   
effect is required for the dancing 
provides a punchy, exhilarating 
narrative. It’s little wonder that 
the show has two casts – I saw 
the Cadillac crew - because 
Bourne’s choreography is noto-
riously demanding (I remember 
watching his Nutcracker and 
commenting on the cast’s stamina 
and elan), but here it’s cranked 
up a notch or two in an explosion 
of styles which make it even more 
demanding.  

The twist on this story (some 
of you my have seen Bourne’s 
all male Swan Lake) is that Luca 
also lusts after Angelo (Dominic 
North), a loner and gang outcast 
who’s macho desires are for 
men only and in Luca he has his 
fantasy beefcake. The frisson 
is palpable throughout and the 
ensemble numbers crackle with 
excitement, graphically display-
ing the emotional turmoil caused 
by Luca’s arrival. This dance 

event is a thrilling spectacle that 
confirms Bourne as a leading 
light in this generation of superb 
British choreographers. Next 
month sees the start of the 
Proms; the venue will need time 
to cool down after this furnace 
of sizzling passion. 

Meanwhile Natasha Mujendra 
is also in a dance mood… 

The touring production of Foot-
loose (New Victoria Theatre, 
Woking) is a real cracker, espe-
cially for a woman of my age who 
remembers with glee the story 
of Chicago kid Ren who moves 
to the countryside town of     
Bomont, determined to get the 
law changed on the restrictions 
on public dancing. It’s no great 
plot but who cares when you 
have a show as camp and en-
tertaining as this. The kid wants 
to change the world, cue a festi-
val of song and dance that sizzles 
with sensuality. The relationship 
between Ren (Joshua Hawkins) 
and Ariel (Lucy Munden) is defi-
nitely tweaked for a modern 
audience and didn’t quite have 
the va va voom I expected but 
it certainly enabled Munden to 
show off her talent which is 
considerable. Hawkins too is 
an excellent singer and dancer 
and it was impressive the way 
many of the actors also played 
a variety of musical instruments. 

Matt Cole’s choreography   
is pure showtime stuff and is      
executed with great exuber-
ance by the effervescent cast.  
There are other lovely perfor-
mances with the character of 
Willard being a real hoot. When 
he is being taught to dance by 
Ren he had us in stitches. Of 
course every rendition of the 
theme song got us all going,      
I Need a Hero remains a mem-
orable film song, and this super 
stage adaptation of that 1984 
film does it justice. Kevin Bacon 
should take a break from adver-
tising broadband and go check 
it out. So should you, it’s on until 
Saturday. “Tonight I gotta cut 
loose, footloose, Kick off your 
Sunday shoes…” 

 
THE CAR MAN -  

www.royalalberthall.com 
 

FOOTLOOSE -  
www.wokingtheatre.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Libidinous and 
louche... 
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We often find ourselves in 
situations we may not 
really want to be or go 

to or we do things we don't really 
want to do, but we do so for the 
sake of either doing the right thing, 
or going places because we have 
some valued respect with ground 
morals; respect for others that 
may have served us well in the 
past, and we then feel we have to 
go out of our way as we become 
'obliged to do so.' 

Recently I had found myself in 
a situation where I was trying so 
hard to fight guilt that I played 
with keeping some people sweet 
and happy, whilst disrupting and 
juggling others, of what really 
should have been personal priori-
tization all round. We get dragged 
here and there and we drag others 
here and there, and it can lead 
to spiralling situations. 

How many times have we found 
ourselves at functions, parties or 
events, compelled because it is 
the right thing to do and we want 

to please others because we are 
happy for them and want to share 
their happiness and keep them 
happy? Sometimes we just do 
things, not because we 'want to' 
but because we just feel 'obliged 
to do so.' When people go out of 
their way to do things for us, they 
are kind, caring towards us, have 
always been there for us, suppor-
ted us through difficult times, we 
just appreciate it, and no matter 
how tired we may be, if we just 
want to rest and are not really 
be in the mood for socialising  
or simply just want to do our 
own thing, yet we find ourselves 
in places we just wish we could 
put off for another day or time. 
Of course we can't change and 
manoeuvre peoples birthdays, 
anniversaries, christenings or any 
other such occasions, so we  
attend on the days that are set 
for that specific invitation, but 
what about the rest of the time? 
When should we decide to say 
enough, what about ourselves, 

when should we compromise 
and just say no? It's flattering to 
have people appreciate you and 
want to have the presence of your 
company, but at what point do we 
sacrifice our own wants, needs 
and real desires, just to please 
others? Doing things under duress 
is not so desirable really and also 
breeds resentment - would you 
really want someone to be coming 
to see you, wishing they were 
elsewhere or doing something 
else? Personally I would rather 
not, and wish they did what they 
really wanted to do, or be where 
they really wanted to be, I would 
only want someone present if 
that’s really what they want. 

As a free spirit personality, I 
don't really like plans, and I like to 
live by doing things on the spare 
of the moment of how I feel. Put-
ting me under duress, with pre-
structured plans, bookings days 
and times, actually frustrates me 
and I feel under pressure. When 
people say let's meet up next 

week, what day suits you, my real 
reply wants to be none, till I get to 
a day of ‘I feel I have some free 
time now and feel energised and 
ready to give you my undivided 
attention, how is your day look-
ing?’ If you are free and feel up 
to, let's meet up, then there is no 
pressure either way. I like random 
‘let's see how we feel on the day’, 
however that doesn't work with 
many, so I find myself provisionally 
saying a day, but asking for grace 
in case of change. It infuriates 
so many others, because the way 
they may live is so different and 
they want to know what they are 
doing, even what they are eating 
each day of the week at a precise 
time. I understand it, and even 
though difficult, often we go with 

it for the sake of others, ending 
up at places not of our choice 
and time that suits for our own 
personal well-being.  

Let's take into account every-
body's lifestyle is different, some 
people work five days a week, 
some six or even seven. Some 
people work days, some evenings, 
some night shifts, and some do 
night and days, while some don't 
work at all. With that in mind, is 
it not selfish to be impose and 
demand others personal required 
recharge time? 

So here it is, we find ourselves 
going back to what may be con-
sidered a little selfish, by com-
promising time to suit ourselves 
personally for a little self-pres-
ervation, harmonious 'me time', 

yet trying to be accommodating, 
so that we should understand we 
each need to appreciate, that 
we should do what is right for 
ourselves and respectfully don't 
expect or be demanding of  
other people's time and don't be         
offended when people say 'no' 
- it's not a personal insult if they 
don’t make it to see you each 
time you expect or request to 
see them.  

Find compromise and live  
life for you and also your own      
well-being ! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou 

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

Obliged to do so!

Cooking with Loulla Astin 
Bean salad / Φασόλια βραστά σαλάτα

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

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Bean Salad / Φασόλια 
βραστά σαλάτα. 

 
‘Φασούλι το φασούλι γεμίζει 

το σακούλι’ - this is a phrase 
Cypriots and Greeks use, young 
and old, when eating beans.   

A substantial, healthy salad 
that can be served as a main 
course with tinned tuna fish, 
sardines, anchovies or olives, 
and traditionally with a large 
onion, or as an accompaniment 
to main dishes, especially fish.  

It can be served warm or 
cold. 

 
Ingredients (serves 4): 
 

225g (8oz) cannellini or white 
kidney beans soaked in water 
overnight 

2-3 celery stalks, chopped 
Salt and ground black pepper 
 

For serving: 
1 medium red onion, thinly 

sliced 
8-10 cherry tomatoes, cut in 

half 
Virgin olive oil  
Fresh lemon juice 
Flat leafed parsley, chopped 
Salt 
 

Method: 
 

Drain the soaked beans, place 
in a medium saucepan covered 
with water and bring to the boil, 
then simmer for ten minutes. 

Drain again to remove the 
toxins from the beans, cover with 
fresh cold water and bring to the 
boil, adding the celery and ½ tsp 

salt so the beans stay whole and 
do not disintegrate.  

Cover and simmer until tender 
but still have a bite to them. 

Drain leaving about ½ cup of 
the water and place in a bowl, 
season, add the onions, toma-
toes and parsley.   

Drizzle enough olive oil and 
lemon juice to your taste. Serve 
warm or cold. I like to add thinly 
sliced radishes or green peppers 
for the contrast and crunch. 

Enjoy! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Peter Andre gifts son Junior a £25k 
Audi for his 17th birthday 

Peter Andre marked son Junior’s 17th birthday this week by 
buying him his first pair of wheels. 

In an Instagram post, Junior revealed his father gifted him a 
£25,000 Audi with a personalised number plate spelling out his 
name, and said it was the car of his dreams.  

In the snap, Junior is sat on the bonnet of the flash black        
vehicle holding the keys; he wrote: "Couldn’t be more grateful 
right now. I’m releasing my debut single 'SLIDE' this Friday 17th 
June and my dad just got me the car of my dreams." 

Peter commented on the post: "My son. So proud in every way. 
You deserve all of it. So happy you love your present." 

He also took to Instagram to mark his son's birthday in a 
sweet post, which he praised Junior for his generosity and for 
being a great son. 

Peter shared a montage of snaps of him and Junior through 
the ages, including a recent selfie of them at a UNICEF event. 

He penned: “You are kind, you are humble, you are generous. 
You work hard and you study hard. You're a great brother and 
a great person. But the best part of all of this for me is that you 
are a great son. You are my son. And I'm proud in every way. 
HAPPY 17th Birthday @officialjunior_andre.”
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Andrea Georgiou 

George Michael 
Freedom Uncut 
premieres 22 June 

  
George Michael Freedom Uncut, 

a documentary giving a glimpse 
into the WHAM! singer-songwriter's 
personal life, will be screened 
around the world on 22 June. 

The film focuses on the form-
ative period in the late Grammy® 
Award winner’s life and career, 
leading up to and following the 
making of his acclaimed, best-
selling album Listen Without 
Prejudice Vol. 1 and his subse-
quent, infamous High Court battle 
with his record label that followed, 
while also becoming poignantly 
personal about the death of his 
first love, Anselmo Feleppa.  

Filmed before George’s un-
timely passing, the documentary 

is narrated by the singer and 
features unseen archival and 
private home-footage, revealing 
how George became one of the 
most influential recording artists 
of all time, who alone fought a 
corner for all artists by challenging 
the standard recording contract 
helping to rewrite the rules of 
the music industry.  

The film includes the original 
five supermodels from the Free-
dom! '90 video – Naomi Campbell, 
Christy Turlington, Cindy Craw-
ford, Tatjana Patitz and Linda 
Evangelista – who discuss their 
experience on the iconic music 
video. It also features interviews 
with some of George’s famous 
friends and music legends - 
Stevie Wonder, Elton John, Ricky 
Gervais, Nile Rodgers, Mark Ron-
son, Tracey Emin, Liam Gallagher, 
Mary J. Blige, Jean Paul Gaultier, 
James Corden and Tony Bennett.

Kylie Jenner and her long-time 
friend, Greek American Anasta-
sia ‘Stassie’ Karanikolaou, pro-
moted their collaboration for Kylie 
Cosmetics in a video shared on 
the former’s YouTube channel 
on Saturday.  

The clip saw the influencers try 
out several of the products from 
their line, released on 13 June. 

Jenner and Karanikolaou 
began by showing off their new 

liquid liners, available in pink and 
blue. Other products include a 
gloss duo, a special Stassie matte 
lip kit, a pressed powder palette 
and a highlighter. The collection 
is available on Kylie Cosmetics’ 
official website. 

As a tribute to her Greek heri-
tage, Stassie has a tattoo on her 
right hip that reads ΟΜΟΡΦΗ 
ΤΡΕΛΗ ΖΩΗ, which translates 
to Crazy Beautiful Life. 

Kylie Jenner drops new make-up 
collab with Greek American bestie
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Late equaliser by Jonny Evans salvages a  
2-2 draw for Northern Ireland with Cyprus
A 93rd-minute equaliser by 

Jonny Evans salvaged a 
2-2 draw for Northern   

Ireland with Cyprus but the result 
stretched the home side’s winless 
run in the Nations League to 14 
matches. 

A section of the home crowd 
had chanted ‘we want Bara [NI 
boss Ian Baraclough] out’ soon 
after Andronikos Kakoulli scored 
his second goal in the 51st minute 
to put the visitors 2-0 up. 

Paddy McNair bundled home 
for the hosts in the 71st minute, 
sparking a late attacking flurry 
in which they missed chances 
before Evans’ strike. 

Dimitris Christofi found the net 
in dramatic fashion a minute after 
Evans’ leveller but he was flagged 
offside and the goal did not stand. 

While the equaliser rescued 
Northern Ireland from an embar-
rassing home defeat, there were 
boos from the home crowd at 
half-time and some muted jeers 
at the end of a game that leaves 
the hosts third in Group C2 and 
level on two points with bottom 
side Cyprus after an opening 
quadruple-header of matches 
from which Baraclough had set 
a target of four wins. 

It was another hugely disap-
pointing result for Northern Ireland, 
who have now won just three 
times in 20 competitive matches 
under Baraclough, who stepped 
up to the senior side from the 
Under 21s two years ago. 

Travelling supporters chanted 

“cheerio” to Baraclough at the end 
of Thursday night’s 3-2 defeat in 
Kosovo, with that reverse coming 
after a drab 1-0 home loss to 
Greece at Windsor Park and a flat 
scoreless draw in Cyprus last 
Sunday. 

The NI manager had said com-
ing into the home meeting with 
the Cypriots that he had broad 
enough shoulders to handle any 
criticism, and once again had 
asked for patience with what he 
says is a building process with 
a young squad. 

Having been relegated from 
the second tier, Northern Ireland 
now face a battle to avoid drop-
ping into the fourth when they host 
Kosovo and travel to Greece in 
their final two games in September. 

The visitors’ first goal arrived 
in the 32nd minute when terrible 
marking by the home defence 
allowed Kakoulli to rise unmarked 
in the box to flick on a Chambos 
Kyriakou free-kick beyond the 
outstretched Trevor Carson, who 
was selected in goal instead of 
regular keeper Bailey Peacock-
Farrell. 

Their second came on 51       
minutes. There was hesitancy 
from Brodie Spencer as Dimitris 
Christofi ran at the home defence, 
leading to Marinos Tzionis scuff-
ing a shot across goal that beat 
Carson and allowed Kakoulli to 
tap into an empty net for his 
second of the game. There was 
a VAR check for offside but it only 
prolonged the home supporters’ 

agony. 
It was looking ominous for 

Baraclough and his players as 
the game entered the final 20 
minutes, but they got a lifeline 
from some dreadful Cypriot       
defending on the byeline, which 
was capitalised on by Dion 
Charles. 

He set up fellow substitute 
Niall McGinn whose shot is       
superbly saved by Andreas 
Christodoulou, but the visitors 
failed to clear the rebound and 
McNair was on hand to finish 
from close range. 

Showing a lot more fight       
and energy than they had in the  
previous 50 minutes, after start-
ing the game well, Northern      
Ireland pressed continually for 
an equaliser in the closing stages 
and came close a few times      
before levelling. 

Charles had a header blocked 
at the back post before the       

experienced McGinn almost 
scored with a lovely little chip, his 
left-foot effort hitting the top of 
the crossbar after having beaten 
the goalkeeper. 

Liverpool teenager Conor 
Bradley, another of Baraclough’s 
second-half substitutes, scooped 
over the crossbar from close 
range and Gavin Whyte headed 
off target. 

Evans’ equaliser came when 
the Leicester City centre-half’s 
shot from a right-wing cross hit 
the underside of the crossbar 
and bounced over the line. 

The afternoon had started      
well in the Belfast sunshine for 
Northern Ireland, with Conor 
McMenamin, making his second 
start for his country, having a 
shot well saved.  

The half ended with boos from 
home crowd, though, before the 
main drama unfolded late in the 
second half.

Greece beats Kosovo and wins its 
Nations League group
Greece completed a      

perfect 12 points in four 
games in the UEFA      

Nations League with its 2-0 win 
over Kosovo on Sunday in Volos 
and clinched the top spot of its 
Division C pool. 

Goals by Kostas Giakoumakis 
and Petros Mantalos settled the 
game against Greece’s main rival 
in the group, while Greece was 
dominant for the entire match 
and should have scored more. 

Greece enjoyed possession 
for most of the encounter, and 
even when Kosovo had the ball 
the pressure by the Greeks was 
unbearable for the visitors. 

While the players of Gustavo 
Poyet did not create too many 
scoring chances, the goal was 
always coming, and it did come 
on the 71st. Two substitutes 

combined for the goal, with 
Petros Mantalos sending a 
swerving cross from the left into 
the box where the towering figure 
of Giakoumakis heading the ball 
into the net. 

Kosovo tried to react, but the 
Greeks would not be denied a 
fourth clean sheet in as many 
Nations League games. 

Eventually they added a second 
with the last kick of the game, with 
Mantalos scoring in a counter 
attack after Kosovo’s last ditch 
effort to equalize. 

Greece has now mathemati-
cally topped its group, rendering 
academical its two remaining 
games against Cyprus away and 
Northern Ireland at home.

England’s winless start to 
their Nations League 
campaign continued as 

they were held to a 0-0 draw at 
home by a youthful Italy side      
at a near-empty Molineux on 
Saturday. 

The match was played with-
out fans as part of a UEFA pun-
ishment for crowd trouble during 
last year’s Euro 2020 final at 
Wembley which Italy won on 
penalties.  

Hungary humiliated England 
4-0 away on Tuesday to go top of 
their Nations League group and 
hand the hosts their worst home 
defeat for 94 years in a compe-
tition England had hoped would 
be a morale-boosting warmup for 
the World Cup. 

Hungary’s Roland Sallai began 
the rout when he controlled the 
ball on his knee after a miscued 
header from John Stones before 
drilling past Aaron Ramsdale in 

the 16th minute. 
Sallai scored a second in the 

70th minute with a perfect finish 
with the outside of his boot after 
Kalvin Phillips lost a tackle.  

Zsolt Nagy chipped Ramsdale 
and Daniel Gazdag drove from 
distance into the corner for two 
late goals that heaped pain on 
England. Adding to their disas-

trous night, England defender 
Stones was sent off for two       
yellow cards. 

The result left Marco Rossi’s 
tough Hungary side top of Group 
A3 on seven points, with England 
in fourth and bottom spot on two 
points. Germany are second on 
six points after winning 5-2 
against Italy.

Hungary humiliated England 4-0 away

IMPORTANT We must try to 
keep the KOPA League going

Only six clubs may take 
part in the KOPA League 
this year. There are out-

side thoughts that the league 
should be paused for a couple 
of years to be able to reorganise 
themselves. 

I’m saying if there are six clubs 
wishing to take part, allow the 
league to continue and allow the 
clubs to play each other three 
times, as well as having open 
cup tournaments inviting other 
teams from other leagues to play 
and give the teams more games. 

The League may need to 
subsidise the clubs to take a 
heavy burden off them.  

It should continue with repre-
sentative league games and 
veteran players games, and 
maybe start an U18 league, or 
even a women’s league. 

You can even play three games 
on one pitch, one after the other 
to attract bigger crowds, as  
suggested by Mario Koureas. 

The League has been going 
since 1975 and has been one of 
the most important community 
organisations. It has been a home 
on Sundays for several thousands 
of youths and adults where they 
played and made many friends. 

The League has produced 
players and teams who have 
advanced to play in a higher 
level of football, including the 
football League, Premier League 
and international football. We 
have had players play for the 
national teams of Cyprus,       
England and Nigeria. 

We have lost many Associa-
tions and Greek Schools in recent 
years; many even paused and 
never started again. We cannot 
afford to lose another major      
organisation. 

We congratulate the clubs and 
the KOPA League committee for 
their grand work of trying to find 
a way for the League to continue. 

But it’s time for the whole com-
munity, ex-KOPA players, support-
ers and the National Federation  
to find a way to continue to keep 
the clubs going and to start to find 
new teams and players to join 
the league and new committee 
members. 

We ask our community to 
support us by attending the AGM 
to give your views;  some of you 
may  want to join the committee 
or even wish to join the league 
as a player. 

KOPA League AGM 
Wednesday 22nd June, 8pm  
Cypriot Community Centre,   
Earlham Grove, N22 5HJ 
 
KOPA LEAGUE FOREVER  
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Andrew Georgiou (Patata) memorial football match

On Sunday 12th June 2022 a memorial 
football match was held for the late           
Andrew Georgiou by ex-Dynamo players 

of which he was a co-founder. 
The game was attended by over 150 people 

including friends and family. 
Andrew (Patata/Spud) Georgiou sadly passed 

away suddenly in his garden on 8 April 2020 at 
the age of 70, on the date of his 41st wedding 
anniversary.  

He was born in Famagusta and his family came 
to the UK when he was 2 years old, settling first 
in Liverpool, and later in London. Andrew never 
quite lost his Liverpool accent of which he was 
quite proud. 

 He played football, cricket, snooker, darts and 
golf and was adamant that he was the best and 
rarely accepted defeat. He was co-founder of  
Dynamo FC which played in the KOPA League 
where he also played for Anorthosis and Paok.

Omonia Youth raised 
£760 for charity last 
Sunday as managers, 

coaches and trustees took to 
the field in the annual managers 
match.  

The match is usually played 
around Christmas but this       
season the match was played 
on the morning before the club’s 
Presentation Day. 

The match is a longstanding 

traditional that stretches back 
to the founding years of the club 
and this year’s event, as it has 
for the last six, is significant as 
both teams played for a trophy 
named after Kevin Nottage to 

commemorate the decade of 
service Kevin gave to the club.  

It was with great sadness that 
the club learned that Kevin 
passed away after a long battle 
against cancer in 2016. 

 Kevin was a former Manager, 
Welfare Officer, qualified Refe-
ree, club WFL representative 
and Committee Member. 

 All the players who played in 
the match contributed a playing 

‘fee’, along with additional dona-
tions, and the total collected will 
be donated to the charity chosen 
by Kevin’s family. The total raised 
over the last few years is in excess 
of £3000 going to good causes.

Omonia Youth FC’s ‘Kevin Nottage Memorial’ match raises £760 for charity

Over the course of Sun-
day, every young foot-
baller at the club was 

rewarded for their efforts during 
the season, as team managers 
and coaches were given the  
opportunity to review the season 
with their players and their fam-
ilies.  

The weather was very kind to 
the club and in bright sunshine, 
over 300 young footballers  
celebrated their season’s 
achievements with their team.  

iIndividual award were also 
handed out.

Omonia Youth Presentation

Omonia Youth U11 girls Chairman’s  Award Omonia Youth U14 White
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Tasoulla Antona 
(from Morphou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γλαύκος Βασιλείου-Παρτασίδης 

(Αγίοι Ομολογητές, Λευκωσίας) 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Cliff Vassiliou-Partasides  
(from Ayioi Omoloyides, Nicosia) 

20.03.1936 – 24.05.2022

Με απέραντη αγάπη και βαθιά συγκίνηση ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του αγαπημένου μας Γλαύκου Βασιλείου-Παρτασίδη  

την Τρίτη 24 Μαΐου 2022, σε ηλικία 86 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό 
του Πένυ, τους τρεις γιους του Ντανιέλ, Μάρκο και Σάιμον και τους  
σύζυγό τους, επτά εγγόνια, την αδελφή του Γιώτα και τα αδέρφια του 
Τώτης, Δώρος και Μπάμπος. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 23  

Ιουνίου 2022, στη 13:00μμ, στην εκκλησία All Saints Church the Green 
Croxley Green WD3 3HD, και η ταφή στο κοιμητήριο του Woodcock Hill 

Cemetery Harefield Road Rickmansworth WD3, στις 14:30μμ.  
Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο Harefield United Football Club 
Preston Park Breakspear Road N, UB9 6NE. Στη μνήμη του, αντί για 

λουλούδια, προσκαλούμε να συνεισφέρετε στη φιλανθρωπική  
οργάνωση Peace Hospice Care. Μπορείτε επίσης να κάνετε την δωρεά 
σας online στο https://cliffvassiliou.muchloved.com/  Επικοινωνήστε με 
τον Simon στο 07535 467516 ή στο simonvassiliou@hotmail.com  

για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία. 

With immense love and deep emotion we announce the passing of 
our beloved Cliff Vassiliou-Partasides, on Tuesday 24th May 2022,  
at the age of 86. He leaves behind his wife Penny, his three sons  

Daniel, Marcus, Simon and their wife’s, seven grandchildren,  
also his sister Yiota, brothers Totis, Doros, and Bambos.  

The funeral will take place on Thursday 23rd June 2022, at 1pm,  
at All Saints Church the Green Croxley Green WD3 3HD, and  

burial at Woodcock Hill Cemetery Harefield Road Rickmansworth 
WD3, at 2.30pm. The wake will be held at Harefield United Football 

Club Preston Park Breakspear Road N, UB9 6NE.  
In his memory, in lieu of flowers, we are inviting well-wishers  
to donate to the Peace Hospice Care charity. You can donate  

at https://cliffvassiliou.muchloved.com/   
Please contact Simon on 07535 467516 

 or simonvassiliou@hotmail.com with any questions.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Τασούλα Αντωνά 
(από την Μόρφου Κύπρου)

“Tasoulla will be sadly missed  
but never forgotten”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Βαρνάβα 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Andreas Varnava
It is with great sadness that we announce the passing  

of our beloved Andreas Varnava on Sunday 29th May 2022,  
at the age of 75. He was a beloved father of Peter, Kathy  

and Costa and husband to Sotera and a loving grandfather 
 to Sophia and step grandfather to Victoria and Daniel  
and step great grandfather to Shannon, Alfie, Harry,  

Sonny, Jimmy, and little Lily. Andreas will be sadly missed by  
all his family and friends. The church service will take place  
on Friday 24th June 2022, at St.Katherine’s Greek Orthodox 

Church, Friern Barnet Lane, N20 0NL, at 11.00am,  
and the cremation at Islington Crematorium, High Road,  
East Finchley, N2 9AG, followed by the reception back  

at St Katherine’s Greek Orthodox Church.  
 Instead of flowers, we invite donations to Cancer Research. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας Αντρέα Βαρνάβα την Κυριακή 29 Μαΐου 2022,  
σε ηλικία 75 ετών. Ήταν ο αγαπημένος πατέρας του Πέτρου, της 
Κάθι και του Κώστα και ο σύζυγος της Σωτέρας, καθώς και ο  
αγαπημένος παππούς της Σοφίας και ο θετός παππούς και  

προπαπούς της Βικτώριας και του Ντάνιελ, του Σάνον, Αλφι, Χάρι, 
Σόνι, Τζίμι και της μικρής Λίλι. Ο Ανδρέας θα λείψει πολύ σε όλη 
την οικογένεια και τους φίλους του. Η ταφή θα τελεσθεί την  

Παρασκεύη 24 Ιουνίου2022, στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 
Friern Barnet Lane, N20 0NL, στις 11.00πμ. Η καύση θα γίνει  
στο Islington Crematorium, High Road, East Finchley, N2 9AG,  
και ακολουθεί η παρηγοριά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία  
της Αγίας Αικατερίνης. Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε 

 να γίνουν δωρεές για το Cancer Research.16.08.1946 – 29.05.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Tasoulla Antona,  
on Wednesday 8th June 2022, at the age of 89. She leaves behind, three  

children Mary, Niky and Antoni, son-in-law Yiannaki and daughter-in-law Maria, 
grandchildren, Victoria and Chris, Demetra and Menelaos, Stephanie, Antonia, 

Nicholas, Natasha, great grandchildren Alina, Nefeli many friends, and  
relatives. Tasoulla came to England, in 1960, with her late husband Victor  

Antona, who passed away on the 22 June 1985.  
The funeral will be taking place on Thursday 23 June 2022, at 13.30pm,  

at the Greek Orthodox Church of St Catherine, Friern Barnet Lane, London 
N20 0NL and burial at 14.30pm, at New Southgate Cemetery.  

The wake will be taking place at the Greek Cypriot Brotherhood, Britannia 
Road, London N12 9RU. Instead of flowers there will be a donation box for  

Alkionides UK.  Anyone wishing to donate online may do so as follows:  
Name: Alkionides UK,  Bank sort code: 30-96-96 

Bank Account number: 04712789 
Reference: in memory of Tasoulla Antona.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Τασούλας Αντωνά,  
την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω τα τρία της παιδιά, 

Μαίρη, Νίκη και Αντώνη, γαμπρό Γιαννάκη και νύφη Μαρία, εγγονια 
 Βικτώρια και Χρίστο, Δήμητρα και Μενέλαο, Στεφανία, Αντωνία,  

Νικόλα, Νατάσσα, δισέγγονα Αλίνα, Νεφέλη, πολλούς φίλους και συγγενείς.  
Η Τασούλα ήρθε στην Αγγλία, το 1960, με τον αείμνηστο σύζυγό της  
Βίκτωρ Αντωνά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου 1985.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στις 13.30μ.μ.,  

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL  
και η ταφή στις 14.30μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate.  

Η αφύπνιση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνοκυπριακή Αδελφότητα,  
Britannia Road, Λονδίνο N12 9RU. 

Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για τις Αλκυονίδες Η.Β. 
Όποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά μέσω Διαδικτύου μπορεί να το κάνει  

ως εξής: Name: Alkionides UK, Bank sort code: 30-96-96 
Bank Account number: 04712789 

Reference: in memory of Tasoulla Antona.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Photoulla Andreous  
(from Kalopsida, Cyprus)

 Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω τον θάνατο του  
αγαπημένου μου αδερφού Λεύτερη Ιωάννου, γνωστός 

επίσης ως Lefty, ο οποίος απεβίωσε την Τρίτη 24 Μάιου, 
σε ηλικία 64 ετών. Ήταν πάντα ένας 

 χαμογελαστός και ευγενικός άνθρωπος με μεγάλη  
καρδιά. Αφήνει πίσω τον μοναδικό του αδερφό Σταυρό, 

λοιπούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022, 
στις 12.30μμ, στην εκκλησιά του Αγίου Ιωάννη του  

Βαπτιστού, Wightman Rd, London N8 0LY,  
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,  

στις 2.30μμ, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.  
Αν επιθυμείτε, αντί για λουλούδια, παρακαλώ να  

συνεισφέρετε στο κουτί που θα βρίσκεται στην εκκλησία 
με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Royal Free Hospital 

Kidney Patients Association.28.01.1958 – 24.05.2022 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο  
της υπέροχης και πολύτιμης συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 

προγιαγιάς και φίλης Άντζελας Λοΐζου, την Πέμπτη  
2 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 82 ετών. Αφήνει πίσω τις δύο 
κόρες της και τους γαμπρούς, Ανδρούλλα και Craig, 

Μαρία και Άντριου, έξι εγγόνια, Πανίκο, Νίκη, Αντζελίνα, 
Νικόλ, Καίτη και Άνταμ και τρία δισέγγονα Γιασμίν,  

Έρεν και Mia-Rose. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022,  

στις 12:30μ.μ., στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 
Kentish Lane, Brookmans Park, και η ταφή  

στις 14:30μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Fishmongers Arms,  

Winchmore Hill Road, Southgate N14 6AD. Εάν κάποιος 
επιθυμεί να κάνει δωρεά, θα υπάρχει ένα κουτί συλλογής 

για το Peace Hospice Care, που φρόντιζε  
την αγαπημένη μας μαμά στο σπίτι.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Άντζελα Λοΐζου 

(από το Κώμη Κεπήρ Αμμοχώστου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λευτέρης Ιωάννου (Lefty) 

(από Λευκωσία, Κύπρος)

†  5ον  ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Γιαννάκη Αντωνίου 

†  5 YEAR MEMORIAL 

Yiannakis Antoniou 
The 5-year memorial service of our beloved  

father and grandfather  
Yiannakis Antoniou (from Ayios Loukas, Famagusta)  

will take place on Sunday 19th June 2022,  
at the Greek Orthodox Church of St Mary's,  

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 
 and we invite all those who honour his memory to attend. 

With thanks: daughters Koulla and Androulla,  
grandchildren Georgio, Yianni, Xenia and Kristopher,  
sons-in-law Kyriacos and Andreas and other relatives.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή το 5ον ετήσιο μνημόσυνο   
του αγαπημένου μας πατέρα και παππού  

Γιαννάκη Αντωνίου (από τον Άγιο Λουκά Αμμοχώστου)  
στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green,  

London N22 8LB, και καλούμε όλους όσοι τιμούν  
την μνήμη του όπως παραβρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: κόρες Κούλα και Ανδρούλλα,  
εγγόνια Γεώργιος, Γιάννης, Ξένια και Χριστόφορος,  
γαμπροί Κυριάκος και Ανδρέας και λοιποί συγγενείς. 

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved Photoulla Andreous, 

 on Saturday 11th June 2022. 
 Photoulla leaves behind her beloved husband Prodromos, 
three children Androulla, Elias, Koulla, sons-in-law Savva 

and Frank, daughter-in-law Stella, 6 grandchildren Nicholas,  
Prodromos, Fodis, Mikey, Emilio, Melissa  

and great grand child Zack. 
Photoulla was such a loving, warm hearted, caring, kind and 

understanding soul but above all she was courageous,  
she fought and fought and fought. She was our rock and the 

glue to our entire family. She was a true warrior!!!  
We shall love and remember you for ever…. never to be  
forgotten. Details of the funeral will be announced soon. 02.07.1943 - 11.06.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Mr Andrea’s Joakim Christodoulou  
(from Paphos, Droushia)

It is with great sadness that we announce the 
passing of Andreas Joakim Christodoulou  

at the age of 75. He leaves behind his  
daughters Savoulla (Liza) and Eleni and his 
son Agi and his beloved grandchildren. Our 
father dedicated his life to his family and are 
hearts will forever be broken. He will truly be 

missed. Rest in Eternal Peace Dad. 
The funeral will take place on Tuesday 28th 
June, at Saint Demetrius Church Edmonton, 
 at 12.30, followed by the burial at 2pm at the 
Edmonton cemetery, church street. The wake 
will be held at the Penridge Banqueting Suite.18.05.1947-27.05.2022
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   †  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Anthoulla Pyrkou 

(from Pera Chorio, Nisou)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανθούλα Πύρκου 

(από Πέρα Χωριό-Νήσου, Κύπρος)

†  40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † 40-DAY MEMORIAL 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 19 Ιουνίου 2022, το 40 ήμερο  

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας Κώστα Μιχαήλ (Tsiaoukas) 
(από το Καϊμακλί, Λευκωσία, Κύπρος), στην εκκλησία της  

Παναγιάς στο Wood Green N22 8LB, και καλούμε όλους όσοι  
τιμούν  τη μνήμη του όπως παραβρεθούν.  

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους 
έστειλα λουλούδια και μας συμπαρασταθήκαν σε αυτη την  

δύσκολη στιγμή.  
Οι τεθλιμμένοι: συζυγός Βούλα, παιδιά Μιχάλης και  

Χρηστάκης, νύφες Μαρία και Ιωάννα, εγγονή Έλενα και  
σύζυγος Κώστας, εγγόνια Νικόλας, Ολίβια, Κώστας και Νίκη,  

δισέγγονα Νίκη, Εύα και Αιμίλια, γαμπρός Γαβρίλης, 
 πεθερά Θεανώ, αδελφός Σοφοκλής και σύζυγος Μαίρη.

The 40-day memorial of our beloved Costas Michael  
(Tsiaoukas) (from Kaimakli, Nicosia, Cyprus), will take place  

on Sunday 19th June 2022, at the Greek Orthodox Church  
St Mary's, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, and we invite 

anyone who honour his memory.  
We would also like to thank all those who sent flowers  

and supported us in this difficult time. 

With thanks: wife Voula, sons Michael and Chris,  
daughters’-in-law Maria and Ioanna, granddaughter Elena and 

husband Costas, grandchildren Nicolas, Olivia, Costas and Niki, 
great grandchildren Niki, Eva and Emilia, son-in-law Gabs, 

mother-in-law Theano, brother Sofoklis and wife Mary. 

20 March 1951 - 28 May 2022

It is with huge sadness that we announce the passing of our 
beautiful mum, Anthoulla Pyrkou. She leaves behind  

children, Lefki, Demetrios & Christalla, son-in-law’s George 
& Andreas, daughter-in-law Michelle, grandchildren  

Georgia, Andreana, Odyssea, Andrew, Andreas, Alexander  
& Chloe, brother Andricos, relatives and friends.  

The kindest, most graceful soul who was so loved.  
She was our absolute world; we are truly heartbroken.   
The funeral will take place on Tuesday 21st June 2022,  

at The Twelve Apostles Church, at 12.30pm.  
Mum will be laid to rest at New Southgate cemetery,  

at 2.30pm (St Sophia section).  
The wake will also take place here.  

There is no need to wear black. You are welcome to send  
floral tributes to Demetriou & English on the morning  

of the funeral. Rest in peace mum. You can now be with dad  
 

Fly, fly away  
 

Spread your wings  
Fly, soar high soar far  

You’re free now  
Fly away from your hurt  

The pain that has kept you grounded is no more  
Let the wind carry you  
Have no fear, just fly  

 
Upton the heavens you go  
Go to where dreams travel  

Where prayers go, where beauty is  
Fly, fly away our angel  

You have truly earned your wings  
No more crying  
No more tears  

Spread your wings angel  
Fly, fly away  

Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της όμορφης 
μαμάς μας, Ανθούλας Πύρκου. Αφήνει πίσω τα παιδιά της, 
Λεύκη, Δημήτριος και Χρυστάλλα, γαμπρούς Γεώργιος και 

Ανδρέας, νύφη Μισέλ, εγγόνια Γεωργία, Ανδριάνα, 
 Οδυσσέα, Άντριου, Ανδρέα, Αλεξάντερ και Χλόη,  

αδελφό Ανδρίκο, συγγενείς και φίλους. Η πιο ευγενική,  
και η πιο χαριτωμένη ψυχή που αγαπήθηκε πολύ. Ήταν όλος 
ο κόσμος μας, είμαστε πραγματικά ραγισμένοι. Η κηδεία θα 
τελεσθεί την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, στον Ναό των Δώδεκα 

Αποστόλων, στις 12.30 μ.μ., και η ταφή θα γίνει στο 
 κοιμητήριο του New Southgate, στις 14.30μμ (τμήμα Αγίας 

Σοφίας). Η αφύπνιση επίσης θα γίνει στο κοιμητήριο. 
Δεν χρειάζεται να φοράτε μαύρα. Είστε ευπρόσδεκτοι να 
στείλετε λουλούδια στα γραφεία κηδειών του Demetriou  

& English το πρωί της κηδείας. Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά. 
Τώρα μπορείς να είσαι με τον μπαμπά μας 

 
Πέτα, πέτα μακριά 

 
Άπλωσε τα φτερά σου 

Πετάξτε, πέταξε ψηλά πέταξε μακριά 
Είσαι ελεύθερη τώρα 

Πέτα μακριά από την πληγή σου 
Ο πόνος που σε κράτησε προσγειωμένο δεν είναι πια 

Αφήστε τον άνεμο να σας παρασύρει 
Μην φοβάσαι, απλώς πέταξε 

 
Πάνω στους ουρανούς πηγαίνεις 

Πήγαινε εκεί που ταξιδεύουν τα όνειρα 
Εκεί που πάνε οι προσευχές, όπου είναι η ομορφιά 

Πέταξε, πέταξε άγγελε μας 
Κέρδισες πραγματικά τα φτερά σου 

Όχι άλλα δάκρυα 
Όχι άλλα δάκρυα 

Άνοιξε τα φτερά σου άγγελε 
Πέτα, πέτα μακριά 
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