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Συναγερμός προκλήθηκε στη 
Βρετανία με τον εντοπισμό του ιού 
της πολιομυελίτιδας, ο οποίος έχει 
εξαλειφθεί από το 2003, στα λύ-
ματα στο Λονδίνο.Ο Οργανισμός 
Υγειονομικής Ασφάλειας...                    
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Βίντεο ρεπορτάζ που ανέβασε το 
βράδι της Τρίτης ουκρανός δημο-
σιογράφος καταδεινύει ότι φερόμε-
νοι εθελοντές μαχητές που συνερ-
γάζονται με τις ουκρανικές Αρχές, 
είναι μέλη φασιστικών... 
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Βρετανικό Μουσείο με το αίτημα 
της επανένωσης των γλυπτών του 
Παρθενώνα. Δεκάδες ήταν αυτοί 
που ύψωσαν ελληνικές σημαίες και 
πανό... 
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Σήμα κινδύνου εκπέμπει 
η Κυπριακή Ομοσπονδία 
Ποδοσφαίρου Αγγλίας

 ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΧΑΟΣ
Μηχανορραφίες 

για παραμονή του ΔΗΣΥ 
στην εξουσία

Ότι η ΚΟΠΑ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα τα τελευταία 
χρόνια εξαιτίας της αυξανώμενης «τάσης φυγής» των κυπρια-
κών ομάδων και της νεολαίας μας προς άλλες τοπικές ομο-
σπονδίες ποδοσφαίρου ήταν κοινό μυστικό στην παροικία. 
Ότι θα έφτανε όμως η ημέρα που η ιστορική ομοσπονδία, η 

οποία δημιουργήθηκε το 1975, θα βρισκόταν ξαφνικά μπροστά 
στον κίνδυνο να αναστείλει το κυπριακό πρωτάθλημα Αγγλίας, 
για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού και μάλιστα εξαιτίας 
της έλλειψης ενδιαφέροντος...
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Σήμα κινδύνου εκπέμπει η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Αγγλίας
Ότι η ΚΟΠΑ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα τα τελευταία χρόνια 

εξαιτίας της αυξανώμενης «τάσης φυγής» των κυπριακών ομάδων 
και της νεολαίας μας προς άλλες τοπικές ομοσπονδίες ποδοσφαίρου 
ήταν κοινό μυστικό στην παροικία. 
Ότι θα έφτανε όμως η ημέρα που η ιστορική ομοσπονδία, η οποία 

δημιουργήθηκε το 1975, θα βρισκόταν ξαφνικά μπροστά στον κίνδυνο 
να αναστείλει το κυπριακό πρωτάθλημα Αγγλίας, για πρώτη φορά 
στην ιστορία του θεσμού και μάλιστα εξαιτίας της έλλειψης ενδιαφέ-
ροντος από τους ίδιους του Κύπριους, ίσως να μην το περίμενε κα-
νείς. 
Κι’ όμως, αυτή η μέρα, η μέρα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

και ως μέρα ντροπής για την ιστορία της κυπριακής παροικίας, 
έφτασε.  
Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, μέχρι την ώρα που η εφη-

μερίδα μας είχε πάρει το δρόμο για το τυπογραφείο, οι ομάδες που 
είχαν εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
για τη σεζόν 2022-23, ήταν λιγότερες από 6! Κι’ αυτό παρά τις φιλό-
τιμες προσπάθειες των μελών του Συμβουλίου να πείσουν ή να με-
ταπείσουν τα συμβούλια κυπριακών ομάδων να παραμείνουν στην 
ΚΟΠΑ. 
Η άσχημη αυτή εξέλιξη, σήμανε συναγερμό μεταξύ παραγόντων 

του κυπριακού ποδοσφαίρου Αγγλίας, οι οποίοι ανέλαβαν με τη σειρά 
να συνδράμουν στις προσπάθειες αντιμετώπισης της πρωτοφανούς 
για τα παροικιακά χρονικά κατάστασης. 
Με παρέμβαση τους, δύο εξ’ αυτών, ο επί σειρά ετών Γραμματέας 

της Ομόνοιας Λονδίνου, Πάμπος Χαραλάμπους και ο επί σειρά ετών 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Michael Yiakoumi κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου και καλούν ολόκληρη την παροικία να κινητοποι-
ηθεί άμεσα προκειμένου να ανατραπεί η άσχημη τροπή που πήραν 
τα πράγματα το τελευταίο διάστημα. 

 
Πάμπος Χαραλάμπους: 
«Μεγάλο πλήγμα για την παροικία» 
Εξηγώντας τους λόγους που έφεραν τα πράγματα ως εδώ, ο 

κύριος Χαραλάμπους είπε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν αρκετές ομάδες για να αγωνιστούν στην ΚΟΠΑ. 
«Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν δεν υπάρχουν αρκετές ομάδες για να 
λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα, τότε το κυπριακό πρωτάθλημα κιν-
δυνεύει να διακοπεί για πάντα». 
Απέδωσε τους λόγους για τους οποίους η νεολαία γύρισε την 

πλάτη στην ΚΟΠΑ, στην απογοήτευση, εξαιτίας του αθέμιτου αντα-
γωνισμού που δημιουργείται με τη μίσθωση επαγγελματιών ποδο-
σφαιριστών από ορισμένες ομάδες, αλλά και στη συνεχή αύξηση 
των εξόδων που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη τη βιωσιμότητα των 
κυπριακών ερασιτεχνικών ομάδων. 

«Πολλές φορές οι νεαροί μας λένε: “Γιατί να είμαι μέλος μίας Ομο-
σπονδίας που δεν έχει πολλές ομάδες; Καλύτερα να πάω σε μια 
άλλη Ομοσπονδία με περισσότερες ομάδες και με έναν πιο υγιή 
ανταγωνισμό”. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της απογοήτευσης που 
επικρατεί» σημείωσε ο κ. Χαραλάμπους. «Διαγωνίζονται ομάδες ερα-
σιτεχνών και φίλων εναντίον επαγγελματιών. Είναι φυσιολογικό οι 

μικροί να απογοητεύονται». 
Και υπογράμμισε ότι «ενδεχόμενος τερματισμός του Κυπριακού 

Πρωταθλήματος Αγγλίας θα είναι μεγάλη απώλεια για ολόκληρη την 
παροικία. Διότι θα είναι ένα ακόμη δημιούργημα των πρώτων μετα-
ναστών που θα χαθεί».  
Υπενθύμισε τους αγώνες και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 

όλων όσων είχαν δουλέψει σκληρά για τη δημιουργία και στη συνέχεια 
τη διατήρηση της ΚΟΠΑ, με στόχο, πάντοτε να κρατούν «ζωντανή» 
την οργανωμένη παροικία αλλά και τα Κυπριόπουλά μας μακριά 
από τους δρόμους και τους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν 
καθημερινά στις μεγαλουπόλεις». 
Αν διαλυθεί και η ΚΟΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι χάνεται σταδιακά και 

η οργανωμένη παροικία. 

Σημείωσε, τέλος, ότι η έλλειψη οράματος την εποχή που υπήρχαν 
οι ομάδες και μεγάλα χρηματικά ποσά διαθέσιμα στα ταμεία, φαίνεται 
να είναι βασικός παράγοντας για την τροπή που πήραν σήμερα τα 
πράγματα. 

«Στις δεκαετίες του 80’ και του 90’ όταν στα ταμεία της ΚΟΠΑ υπήρ-
χαν αρκετά χρήματα, θα μπορούσαν να επενδυθούν σε ιδιόκτητα 
γήπεδα. Αν η ΚΟΠΑ είχε γήπεδα, σήμερα θα μπορούσε να προσελ-
κύσει περισσότερες ομάδες οι οποίες θα γλίτωναν ένα σημαντικό 
κόστος. Διότι στο τέλος της ημέρας, το οικονομικό, είναι το κυριώτερο 
πρόβλημα». 

«Για να αποτραπεί το κλείσιμο της ΚΟΠΑ πρέπει να προβληματιστεί 
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. Πρέπει να αρχίσει μια οργανωμένη 
εκστρατεία διαφώτισης, η οποία να επιδιώξει τη βελτίωση των συν-
θηκών για τις ποδοσφαιρικές μας ομάδες και για να ελκύσει νέα σω-
ματεία». 

 
Michael Yiakoumi: «Η κυπριακή κοινότητα 
πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα» 
Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της ΚΟΠΑ και πρώην Γραμματέας 

του ΠΑΟΚ Λονδίνου, Michael Yiakoumi, υπενθύμισε με τη σειρά του 
ότι υπήρξαν περίοδοι που στο Κυπριακό Πρωτάθλημα Αγγλίας δια-
γωνίζονταν περισσότερες από 30 ομάδες για να υπογραμμίσει ότι 

«Πρέπει να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια για να προσελκύσουμε 
περισσότερες ομάδες στο πρωτάθλημα και να βρούμε έναν τρόπο 
να προοδεύσουμε. Νομίζω ότι το θέμα πλέον αφορά ολόκληρη την 
κοινότητα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Έχει να κάνει και με άλλους 
οργανισμούς, όπως για παράδειγμα τα σχολεία. Λιγοστεύουν οι ορ-
γανισμοί και χάνουν την κυπριακή παρουσία και τις ρίζες τους και 
πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πρέπει να φέρουμε τους ανθρώπους 
πιο κοντά στην κοινότητα. Ταυτόχρονα ούτε η πανδημία έχει βοηθή-
σει». 
Συμπλήρωσε ότι η ΚΟΠΑ έχει ένα χρηματικό ποσό στα ταμεία της 

και ότι ένας πιθανός τρόπος να αλλάξει η κατάσταση θα ήταν να 
βοηθηθούν τα σωματεία μέσω χρηματοδότησής τους. «Να τους βοη-
θήσουμε τουλάχιστον να πληρώνουν τα έξοδα των γηπέδων στα 
οποία αγωνίζονται και να τους δώσουμε κάποια κίνητρα να προ-
σπαθήσουν να κρατήσουν ζωντανό το κυπριακό ποδόσφαιρο στη 
Βρετανία. Θα είναι πολύ λυπηρό για την ΚΟΠΑ αν κλείσει. Βρίσκεται 
σε λειτουργεία από το 1975, έχει προσφέρει σε χιλιάδες Κύπριους 
όμορφες στιγμές μέσω του ποδοσφαίρου. Μέσα από το άθλημα η 
κοινότητα θυμάται τις κυπριακές της ρίζες. Παίζει σε ποδοσφαιρικές 
ομάδες με κυπριακά ονόματα και μαζί με άλλους Κύπριους παίκτες. 
Μέσω της ΚΟΠΑ, νεαροί Κύπριοι έκαναν φίλους και μεγάλωσαν 
μέσα στις κυπριακές ομάδες. 
Η κυπριακή κοινότητα πρέπει να αντέξει τα προβλήματα που βίωσε 

τα τελευταία χρόνια και να παραμείνει δυνατή. Πρέπει να συμμετέχει 
όσο το δυνατόν περισσότερο στα σωματεία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
τις ρίζες των χωριών μας, την καταγωγή των προγόνων μας και γιατί 
ήρθαν στην Αγγλία και τι μας εμφύσησαν ως πρώτη γενιά. Δεν πει-
ράζει αν ενταχθούμε στη βρετανική κοινότητα αλλά δεν πρέπει να 
ξεχνάμε τις κυπριακές μας ρίζες. Πρέπει να θυμόμαστε τι σημαίνει το 
επώνυμό μας. Πολλοί από εμάς εξακολουθούν να έχουν τα κυπριακά 
τους επώνυμα, ακόμα και γυναίκες. Πρέπει να θυμόμαστε γιατί οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες μας μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Το έκαναν για να μας δώσουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο. 
Μόλις ήρθαν στην Αγγλία η πρώτη τους κίνηση ήταν να ιδρύσουν 
σωματεία, ομάδες και να ‘χτίσουν’ την ΚΟΠΑ, να χτίσουν ελληνικά 
σχολεία και εκκλησίες. Είναι ήρωες για εμάς. Ήρθαν εδώ για να μας 
εκπαιδεύσουν, να μας ταΐσουν, να μας δώσουν μια καλύτερη ζωή, οι 
περισσότεροι από εμάς θα πάρουμε μια καλή κληρονομιά από αυ-
τούς. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους το αντα-
ποδώσουμε». 
Η επιτροπή της ΚΟΠΑ πρέπει να αποφασίσει τι όραμα θέλει για το 

μέλλον του συλλόγου και αν χρειαστεί, να προσλάβει νέα μέλη στην 
επιτροπή. Χρειαζόμαστε ανάσα φρεσκάδας και περισσότερους νέους, 
αλλά πρέπει να τους δώσουμε κάτι πίσω σαν αντάλλαγμα. Πρέπει 
να διοργανώνουμε περισσότερους αντιπροσωπευτικούς αγώνες και 
εκδηλώσεις που συνδέονται με την ΚΟΠΑ. Τα υπάρχοντα μέλη της 
επιτροπής έχουν κάνει τρομερή δουλειά, αλλά προς το παρόν δυ-
σκολεύονται και χρειάζονται υποστήριξη. Χρειαζόμαστε νέους αν-
θρώπους. Εναπόκειται στους Κύπριους να ενισχύσουν το πρωτά-
θλημα και να υπενθυμίσουν στον κόσμο τη σημασία της κυπριακής 
κουλτούρας».

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 47 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ... «ΑΡΓΟΠΕΘΑΙΝΕΙ»

National Federation of Cypriots in UK  
VACANCY: ASSISTANT EXECUTIVE OFFICER

The National Federation of Cypriots in the UK is seeking to employ 1 full-time individual to support 
the Federation to deliver its goals.   

The Federation’s goals include:  
• Spearheading the British Cypriot community's efforts to promote the cause of a reunited Cyprus, 

free from Turkish occupation troops, for the benefit of all Cypriots  
• Coordinating the work of UK Cypriots in political, social, cultural and educational spheres   
• Engaging with the British Government, Parliamentarians and media stakeholders to lobby for 

and articulate the interests and concerns of the Cypriot community in the United Kingdom   
 

Key skills required:   
   • Strong professional with proven planning and organisational skills 
   • Fluent in English and very strong Greek with excellent verbal and written communication skills   
   • High level of proficiency with social media and Microsoft Office; familiarity with graphic design   
   • Knowledge of, and interest in, British politics and Cyprus issue  
Package consists of up to £27,600 p.a. (pro-rated) + expenses  
Application is via email. Closing date for applications is Friday 29 July 2022 at 17.00  
Please submit your CV and Cover letter to the President, Christos Karaolis, at: 
Christos.Karaolis@cypriotfederation.org.uk

Φωτογραφία από αγώνα πρωταθλήματος της ΚΟΠΑ το 1975
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H μεγαλύτερη απεργία των σιδηροδρομικών εδώ και 30 χρόνια  

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η μεγαλύτερη απεργία στους βρετανικούς  
σιδηροδρόμους εδώ και 30 χρόνια ξεκίνησε την 
Τρίτη καθώς δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι απεί-
χαν από την εργασία τους λόγω διαμάχης για μι-
σθολογικά και άλλα ζητήματα που μπορεί να 
αποτελέσει προάγγελο εκτεταμένων κινητοποι-
ήσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας τους 
επόμενους μήνες. Από τα ξημερώματα απεργοί 
πραγματοποιούσαν πικετοφορίες, ενώ στις εκ-
δηλώσεις διαμαρτυρίας αναμένονταν να συμμε-
τάσχουν κάποιοι από τους 40.000 και πλέον ερ-
γαζόμενους που πρόκειται να απεργήσουν και 
σήμερα Πέμπτη και το Σάββατο, προκαλώντας 
παράλυση στο δίκτυο. Κλειστό θα παραμείνει το 
μεγαλύτερο μέρος του μετρό στο Λονδίνο λόγω 
ξεχωριστών κινητοποιήσεων.  
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, υπό πίεση 

να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να 
βοηθήσει τα βρετανικά νοικοκυριά να αντιμετω-
πίσουν το σφοδρότερο οικονομικό πλήγμα εδώ 
και δεκαετίες, δήλωσε ότι η κινητοποίηση θα πλή-
ξει τις επιχειρήσεις ενώ συνεχίζουν να ανακά-
μπτουν από την πανδημία. 
Συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν δηλώσει ότι  
οι απεργίες στους σιδηροδρόμους θα σηματο-
δοτήσουν την αρχή ενός “καλοκαιριού δυσαρέ-
σκειας” με δασκάλους, υγειονομικούς, εργαζο-
μένους στην καθαριότητα ακόμα και δικηγόρους 
να οδεύουν προς κινητοποιήσεις καθώς η αύ-
ξηση των τιμών τροφίμων και καυσίμων οδηγεί 
τον πληθωρισμό κοντά στο 10%. 

 
“Ταξικός πόλεμος” 
Οι επιπτώσεις μετά την πρώτη ημέρα της με-

γαλύτερης εδώ και δεκαετίες απεργίας των σι-
δηροδρομικών είναι το κύριο θέμα στα περισσό-
τερα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (22/06).  
Οι Times γράφουν  ότι ο πρωθυπουργός είναι 

αποφασισμένος να μην ενδώσει στα αιτήματα 
των απεργών ακόμα και αν οι απεργιακές κινη-
τοποιήσεις διαρκέσουν “για πολλούς μήνες”, 
επειδή θεωρεί ότι η κυβέρνηση “πρέπει να κερ-
δίσει τη μάχη με τα συνδικάτα των σιδηροδρομι-
κών”.  Ο Μπόρις Τζόνσον φοβάται ότι η υποχώ-
ρηση στις μισθολογικές απαιτήσεις θα οδηγήσει 
σε πληθωρισμό τύπου 1970, ενώ το συνδικάτο 
RMT (National Union of Rail, Maritime and 
Transport Workers)  έχει κάνει σαφές ότι είναι 
προετοιμασμένο για πόλεμο φθοράς.  
Η Daily Mirror αναφέρει ότι το αφεντικό της 

Network Rail, ο Άντριου Χέινς, κερδίζει 20 φορές 
τον μισθό ενός φύλακα τρένου. Ένας φύλακας 
στον οποίο αναφέρεται η εφημερίδα και του 
οποίου οι απολαβές είναι  30.000 λίρες τον χρόνο 
τονίζει ότι διεκδικεί “δίκαιη αμοιβή”. Η Mirror ση-
μειώνει επίσης ότι ο υπουργός Μεταφορών 
Γκραντ Σαπς αρνήθηκε για άλλη μια φορά να 

συναντηθεί με τα συνδικάτα για την επίλυση των 
διαφορών. 
Σύμφωνα με τους Financial Times η εργοδο-

σία κάλεσε τις συνδικαλιστικές ενώσεις  να συμ-
φωνήσουν σε περίπου 2.000 περικοπές θέσεων 
εργασίας. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι ο Βρε-
τανός πρωθυπουργός τόνισε ότι ο σιδηροδρο-
μικός τομέας “πρέπει να εκσυγχρονιστεί ή να 
χρεοκοπήσει".  
Η Daily Express διερωτάται εάν το "Μίσος για 

τον Μπόρις" έχει υποκινήσει την απεργία των 
σιδηροδρομικών επισημαίνοντας ότι ο ηγέτης 
του RMT, Μικ Λυντς (Mick Lynch) ,  κατηγόρησε 
τον Μπόρις Τζόνσον για “την επιζήμια διαφωνία 
μεταξύ των συνδικάτων και κυβέρνησης”. Η εφη-
μερίδα στρέφει τα πυρά της κατά του Λυντς εκτι-
μώντας ότι ηγείται "ταξικού πολέμου" εκδίκησης. 
Σύμφωνα με την Express, o  κ. Λυντς επέκρινε 
τον Μπόρις Τζόνσον και τους συνεργάτες του – 
“όλοι τους  απόφοιτοι του Ίτον (Eaton)” -  επειδή  
"μιλούν Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά όταν ανα-
φέρονται  στην απεργιακή δράση”. 
Τουλάχιστον 25 βουλευτές του Εργατικού Κόμ-

ματος αγνόησαν την προειδοποίηση της ηγεσίας 
του κόμματος να μη δώσουν το παρόν στις πι-
κετοφορίες των απεργών την Τρίτη , μας ενημε-
ρώνει η Daily Mail. Η εφημερίδα δημοσιεύει φω-
τογραφία των βουλευτών του κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης στο σταθμό Βικτόρια 
στο κεντρικό Λονδίνο που την συνοδεύει ο τίτλος 
: "Oι Εργατικοί δεν πάνε στη δουλειά". Η εφημε-
ρίδα  κατηγορεί τον αρχηγό του κόμματος σερ 
Κιρ Στάρμερ ότι "κρύβεται" και δεν εμφανίζεται 
“μαζί με τους απεργούς”.  
Εν τω μεταξύ, ένα σχέδιο της κυβέρνησης “για 

να σπάσει η απεργία” είναι αμφίβολο εάν θα πε-
τύχει , σύμφωνα με την i. Η εφημερίδα κατανοεί 
ότι η αλλαγή του σχετικού νόμου θα 
χρειαστεί περίπου έξι μήνες για να πε-
ράσει από το Κοινοβούλιο, ωστόσο οι 
υπουργοί είναι αποφασισμένοι να συ-
νεχίσουν τις προσπάθειες για να πε-
ριορίσουν παρόμοιες κινητοποιήσεις 
στο μέλλον. 

    “Ταξικός πόλεμος"  
 ο πρωτοσέλιδος τί-

τλος της Sun που γρά-
φει ότι οι εκπαιδευτικοί 
έχουν και αυτοί  απει-
λήσει ότι θα απεργή-
σουν. Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι η Εθνική 
Ένωση Εκπαιδευτικών 
έχει ζητήσει από την 
Ντάουνινγκ Στριτ να 
συμφωνήσει να δοθεί 
αύξηση 12% στους μι-

σθούς των μελών της με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.   

   
“H χώρα στη νεκρή ζώνη” 

Η απεργία των σιδηροδρόμων ήταν το κύριο 
θέμα και στα  περισσότερα πρωτοσέλιδα της  
Τρίτης 21/06/2022. “To σιδηροδρομικό δίκτυο 
θα παραλύσει”, γράφουν οι Times που σημει-
ώνουν ότι “η χώρα έχει μπει στη νεκρή ζώνη”. 
Σύμφωνα με τη Metro  εκατομμύρια εργαζόμε-
νοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν "διαβολικές 
μετακινήσεις”  για να φτάσουν στην εργασία 
τους,  μια περίοδο μάλιστα που οι  επιχειρήσεις 
συνεχίζουν  “να μάχονται να επιζήσουν”  μετά 
την πανδημία Covid - και οι οποίες τώρα αντι-
μετωπίζουν "καταστροφικές απώλειες". 
Η Daily Mail κατηγορεί τους “βαρόνους των 

συνδικάτων” ότι αναγκάζουν πόλεις και κωμο-
πόλεις σε ένα “κλείδωμα” που οι ηγέτες των επι-
χειρήσεων έχουν προειδοποιήσει ότι θα κοστίσει 
στον τομέα της φιλοξενίας 1 δισ. λίρες.  
Η Sun κάνει σαφή την αντίθεσή της στην από-

φαση για την απεργία των σιδηροδρομικών.  
Χαρακτηρίζει  την απειλή του γγ. του συνδικάτου 
RMT, Μικ Λιντς, για συνέχιση  της απεργιακής   
δράσης για μήνες ως "δέσμευση μιζέριας του 
τρελού Μικ". Η εκτίμηση της εφημερίδας Daily 
Star είναι ότι δεν θα πρέπει να αποκλείεται οι   
απεργίες να συνεχιστούν μέχρι τα Χριστούγεννα 
αν δεν επέλθει συμφωνία. Η Daily Telegraph 
θεωρεί την κατηγορία του πρωθυπουργού ότι τα 
συνδικάτα "βλάπτουν τους ανθρώπους που ισχυ-
ρίζονται ότι βοηθούν" ως το πλέον καυστικό σχό-
λιο για την απεργία των σιδηροδρομικών μέχρι 
στιγμής. Η έκκληση του Μπόρις Τζόνσον για έναν  
“λογικό συμβιβασμό” για να λήξει η απεργία προ-
βάλλεται και από την  Express. 

Ωστόσο, ο Guardian υπο-
γραμμίζει ότι η Ντάουνινγκ 
Στριτ έχει "πυροδοτήσει" τη 
διαφωνία μεταξύ της εργοδο-
σίας και του συνδικάτου των 
σιδηροδρομικών   προτείνο-

ντας σχέδια 
που θα επιτρέ-
ψουν στους ερ-
γοδότες να αντι-
καταστήσουν 
τους απεργούς 
εργαζόμενους με 
προσωπικό προ-
σωρινά απασχο-
λούμενο (agency 
staff). “Είναι  μια 
κίνηση που τα 
συνδικάτα την 
έχουν χαρακτηρί-

σει ανεφάρμοστη”, γράφει η εφημερίδα.  
Οι Financial Times εκτιμούν ότι διαφαίνεται 

μια ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρ-
νησης και των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. 
Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι οι υπουργοί 
ετοιμάζονται να ανακοινώσουν συμφωνίες αμοι-
βών κάτω του πληθωρισμού για εκατομμύρια 
δασκάλους, γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμε-
νους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια πηγή δή-
λωσε στην Telegraph ότι τα σχέδια διακοπών 
περίπου 1,5 εκατομμυρίου ανθρώπων θα επη-
ρεαστούν από την απόφαση της EasyJet να ακυ-
ρώσει πτήσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
λόγω  της κρίσης προσωπικού σε ολόκληρο τον 
κλάδο. Η Express παραθέτει τις δηλώσεις του 
προέδρου   της αεροπορικής εταιρείας, ο οποίος 
είπε ότι "απλά δεν γνωρίζει" ακριβώς πόσες υπη-
ρεσίες της EasyJet θα πρέπει “να παγώσουν”.  
Έντονα επικρίνεται από την Daily Mirror  

o υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς.  "Οι πτή-
σεις ακυρώθηκαν, οι σιδηρόδρομοι σταμάτησαν, 
οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται ξανά" διαμαρ-
τύρεται η εφημερίδα "και ο κ. Σαπς  αρνείται να 
κάνει οτιδήποτε ". Ο υπουργός Μεταφορών έχει 
επανειλημμένα απορρίψει εκκλήσεις να παρέμβει 
στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών 
των σιδηροδρόμων και του συνδικάτου RMT, επι-
μένοντας ότι δεν είναι η θέση της κυβέρνησης 
να το κάνει αυτό.  

 
“Η κυβέρνηση βάζει λάδι στη φωτιά”   
Οι Times (20/06) σημείωναν: “Δάσκαλοι και 
γιατροί απειλούν να κάνουν μαζί απεργία”.  
Δάσκαλοι και γιατροί αναμένεται να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους με τους εργαζόμενους στους  
σιδηροδρόμους σε μια γενική απεργία αν η  
κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει το αίτημά τους για 
αύξηση μισθών. Ο Guardian (20/06) είχαν τίτλο: 
“Οργή καθώς η κυβέρνηση αρνείται να συμβάλλει 
σε μια τελευταία προσπάθεια να μη γίνουν  
οι απεργίες των σιδηροδρομικών”. “Η εβδομάδα 
που ξεκινά αναμένεται να έχει πολλές ακυρώσεις 
δρομολογίων τρένων, ενώ πρόκειται να γίνουν 
και άλλες κινητοποιήσεις”, ανέφερε η εφημερίδα 
The Guardian. Στον Independent (20/06) δια-
βάσαμε “Τα συνδικάτα προτρέπουν την κυβέρ-
νηση να βρουν λύση για την απεργία των σιδη-
ροδρομικών”. Οι ηγέτες των συνδικαλιστών 
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι βάζει λάδι στη 
φωτιά στη συζήτηση για την αύξηση μισθών, 
σύμφωνα με αυτή την εφημερίδα.  Τέλος, στην 
πρώτη σελίδα της  Daily Telegraph (20/06):  
“Το συνδικάτο σιδηροδρόμων απειλεί να απερ-
γήσει για έξι μήνες”. Καθώς η συνομοσπονδία 
των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους σχεδιά-
ζει στάσεις εργασίας, αυξάνονται οι φόβοι για 
έναν “πόλεμο” αντεκδίκησης.
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Σε νέο υψηλό 40ετίας ανήλθε ο πληθω-
ρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο, σκαρφαλώνοντας 
στο 9,1% για το μήνα Μάιο, από 9% τον Απρίλιο. 
Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή από το Μάρτιο 
του 1982. 
Η νέα οριακή αύξηση αποδίδεται στην αύξηση 

του πλαφόν χρεώσεων για την κατανάλωση ενέρ-
γειας από τα βρετανικά νοικοκυριά που ίσχυσε από 
τις αρχές Απριλίου, τις αυξημένες τιμές τροφίμων 
και των καυσίμων κίνησης.  
Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής 

(ΟΝS), που ανακοίνωσε τα νέα στοιχεία, η μέση 
τιμή της βενζίνης και του ντίζελ το Μάιο ήταν η 
υψηλότερη στην ιστορία του Ην. Βασιλείου, με 
165,9 πένες το λίτρο για την αμόλυβδη και 179,7 
πένες το λίτρο για το ντίζελ.  
Πρόκειται για αύξηση της επιμέρους τιμής πλη-

θωρισμού για τα καύσιμα κίνησης της τάξης του 
32,8% σε σύγκριση με 12 πριν, δηλαδή τη μεγαλύ-
τερη ετήσια αύξηση από τον Ιανουάριο του 1989. 
Αντιστοίχως, η επιμέρους 12μηνη τιμή πληθωρι-
σμού για το ηλεκτρικό έφτασε τον Απρίλιο το 53,5% 
και για το φυσικό αέριο το 95,5%. 
Ο Υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ δήλωσε 

ότι γνωρίζει τις ανησυχίες των πολιτών  για το αυ-
ξανόμενο κόστος διαβίωσης και ότι για το λόγο 
αυτό η κυβέρνηση έχει προσφέρει μέτρα οικονομι-
κής ανακούφισης σε όλα τα νοικοκυριά, της τάξης 
έως και των 1.200 λιρών για τα πιο ευάλωτα. 

«Χρησιμοποιούμε κάθε μέσο στη διάθεσή μας 
για να ρίξουμε τον πληθωρισμό και να καταπολε-
μήσουμε τις αυξήσεις τιμών. Μπορούμε να χτί-

σουμε μία πιο δυνατή οικονομία μέσω ανεξάρτητης 
νομισματικής πολιτικής, υπεύθυνης δημοσιονομι-
κής πολιτικής η οποία δεν ενισχύει τις πληθωριστι-
κές πιέσεις και τονώνοντας τη μακροπρόθεσμη πα-
ραγωγικότητα και ανάπτυξη», συμπλήρωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών. 
Οι οικονομολόγοι αναμένουν πως για τους επό-

μενους μήνες η τιμή του πληθωρισμού θα κυμαί-
νεται μεταξύ 9% και 10% πριν εκτιναχθεί ξανά τον 
Οκτώβριο, όταν και θα αυξηθεί εκ νέου το πλαφόν 

χρεώσεων για την τυπική κατανάλωση ενέργειας 
στα βρετανικά νοικοκυριά. 
Η νεότερη πρόβλεψη της Τράπεζας της Αγγλίας 

αναφέρει πως ο πληθωρισμός θα φτάσει στο 11%. 
Εν τω μεταξύ, την πέμπτη αύξηση του βασικού 

της επιτοκίου από τον περασμένο Δεκέμβριο ανα-
κοίνωσε η Τράπεζα της Αγγλίας.  
Πρόκειται για μία ακόμα αύξηση της τάξης των 

25 μονάδων βάσης, από το 1% στο 1,25%. Είναι η 

πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2009 που το 
επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της Βρετανίας ανε-
βαίνει πάνω από το 1%. 
Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της κεντρι-

κής προειδοποίησε επίσης ότι αναμένει την τιμή 
του πληθωρισμού να υπερβεί το 11% εντός του 
τρέχοντος έτους, από το 9% στο οποίο έχει δια-
μορφωθεί από τον περασμένο μήνα. 
Η επιτροπή προανήγγειλε, εξάλλου, «εμφατική 

δράση» αν κριθεί αναγκαίο ώστε να αποτρέψει τον 
υψηλό πληθωρισμό από το να γίνει επίμονο φαι-
νόμενο. 
Προέβη δε σε αλλαγή των κατευθυντήριων γραμ-

μών αναφορικά με την πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
των επιτοκίων στις επόμενες συνεδριάσεις λέγο-
ντας ότι «η κλίμακα, ο ρυθμός και η χρονική στιγμή 
περαιτέρω αυξήσεων θα αντικατοπτρίζει τη μετα-
βαλλόμενη η οικονομική προοπτική» και ότι θα 
είναι «σε ιδιαίτερη εγρήγορση για ενδείξεις πιο επί-
μονων πληθωριστικών πιέσεων». Μέχρι τώρα στο 
σκεπτικό των αποφάσεων αναφερόταν πως «κά-
ποιος βαθμός περαιτέρω σύσφιγξης (της νομισμα-
τικής πολιτικής) μπορεί να είναι ενδεδειγμένος τους 
προσεχείς μήνες». Τρία από τα εννέα μέλη της επι-
τροπής τάχθηκαν υπέρ μεγαλύτερης αύξησης του 
επιτοκίου, δηλαδή στο 1,50%.  

Θα χρειασθεί πολλά χρόνια για 
να συνέλθει η οικονομία από το Brexit  

Θα χρειασθούν πολλά χρόνια ώστε η βρετανική 
οικονομία να προσαρμοσθεί πλήρως στις συνέ-
πειες του Brexit, οι οποίες θα βαρύνουν μακρο-

πρόθεσμα στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυ-
ριών, προειδοποιεί μελέτη του κέντρου Resolution 
Foundation. 
Η δημοσίευση της νέας μελέτης συμπίπτει με 

την ανακοίνωση του βρετανικού ινστιτούτου στατι-
στικής (ONS) νέας αύξησης του πληθωρισμού που 
τροφοδοτεί μία σοβαρή κρίση του κόστους διαβίω-
σης στην χώρα. 
Η εμπορική συμφωνία που συνομολογήθηκε με 

την ΕΕ και διέπει τις εμπορικές σχέσεις μετά το 
Brexit έχει ως αποτέλεσμα «την μείωση των εισο-
δημάτων των νοικοκυριών» λόγω «της αδυναμίας 
της λίρας και της μείωσης των επενδύσεων και των 
συναλλαγών», εξηγεί η μελέτη. «Αμέσως μετά το 
δημοψήφισμα, το Brexit συνέβαλε την αύξηση του 
κόστους διαβίωσης και στην μείωση των επενδύ-
σεων εκ μέρους των επιχειρήσεων», διαπιστώνεται 
στην μελέτη. 
Και κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η 

χώρα «θα έχει παραγωγικότητα μειωμένη κατά 
1,3%» σε σχέση με το σενάριο χωρίς το Brexit, 
ενώ οι μισθοί σε πραγματικές τιμές, δηλαδή προ-
σαρμοσμένοι στις επιπτώσεις του πληθωρισμού, 
«θα μειωθούν κατά 470 λίρες κατά κεφαλήν ετη-
σίως». Από την έναρξη της ισχύος του Brexit την 
1η Ιανουαρίου 2021, «στην μεγαλύτερη μεταβολή 
στις σχέσεις του ΗΒ με τον υπόλοιπο κόσμο κατά 
τον τελευταίο μισό αιώνα», η έξοδος από την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση «μοιάζει να βαρύνει στο άνοιγμα 
και την ανταγωνιστικότητα» της βρετανικής οικο-
νομίας, σύμφωνα με την μελέτη του Resolution 
Foundation.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΝΕΑ, ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ BREXIT...

Νέο ρεκόρ πληθωρισμού γονατίζει τα βρετανικά νοικοκυριά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΡΟΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Οι Βρετανοί στρατιώτες θα πρέπει να είναι προ-
ετοιμασμένοι «να πολεμήσουν στην Ευρώπη» 
ξανά, καθώς η ρωσική επιθετικότητα συνεχίζεται, 
προειδοποίησε ο νέος αρχηγός των ενόπλων δυ-
νάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου στρατηγός σερ 
Πάτρικ Σάντερς. 
Ο σερ Πάτρικ διαδέχθηκε τη Δευτέρα τον στρα-

τηγό σερ Μαρκ Κάρλετον Σμιθ και προέβη στην 
προειδοποίηση αυτή απευθυνόμενος προς το έμ-
ψυχο δυναμικό των βρετανικών ενόπλων δυνά-
μεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

«Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία υπο-
γραμμίζει τον κεντρικό σκοπό μας να προστα-
τεύουμε το Ηνωμένο Βασίλειο όντας έτοιμοι να πο-
λεμήσουμε και να κερδίζουμε πολέμους επί της 
ξηράς», ανέφερε. «Υπάρχει τώρα μία διακαής υπο-
χρέωση να σφυρηλατήσουμε έναν στρατό ικανό 
να πολεμά στο πλευρό των συμμάχων μας και να 
νικά τους Ρώσους στη μάχη. Είμαστε η γενιά που 
πρέπει να προετοιμάσει το στρατό να πολεμήσει 
στην Ευρώπη ακόμα μία φορά», είπε. Πρόσθεσε 
πως είναι ο πρώτος αρχηγός του γενικού επιτελείου 
από το 1941 που αναλαμβάνει καθήκοντα «στη 
σκιά ενός χερσαίου πολέμου στην Ευρώπη με την 
εμπλοκή μίας ηπειρωτικής δύναμης». 
Η προειδοποίηση του 56χρονου στρατηγού έγινε 

την ώρα που ο πρωθυπουργός Τζόνσον με άρθρο 
του στους Sunday Times λέει στους υπόλοιπους 
δυτικούς ηγέτες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα 
διαρκέσει καιρό. Ζητά επίσης από τους υπόλοιπους 
ηγέτες να συνεχίσουν να εξοπλίζουν και να βοη-
θούν την Ουκρανία με ταχύτερο ρυθμό.

«Έτοιμοι για να πολεμήσουμε στην Ευρώπη»
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συναγερμός για πολιομυελίτιδα στο Λονδίνο !
Συναγερμός προκλήθηκε στη Βρετανία με τον 

εντοπισμό του ιού της πολιομυελίτιδας, ο οποίος 
έχει εξαλειφθεί από το 2003, στα λύματα στο 
Λονδίνο. Ο Οργανισμός Υγειονομικής Ασφάλειας 
του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) αναφέρει ότι 
πιθανότατα εισήχθη στο Λονδίνο από κάποιον 
που έκανε το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας πρό-
σφατα στο εξωτερικό. Ο κίνδυνος είναι χαμηλός, 
αλλά οι γονείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
τα παιδιά τους έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά 
της νόσου. 

«Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του 
Ηνωμένου Βασιλείου είναι προστατευμένο από 
τον εμβολιασμό στην παιδική ηλικία, αλλά σε 
ορισμένες κοινότητες με χαμηλή εμβολιαστική 
κάλυψη, τα άτομα μπορεί να παραμείνουν σε 
κίνδυνο», δήλωσε η Δρ Vanessa Saliba, σύμ-
βουλος επιδημιολόγος στο UKHSA. 
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ιός προέρχεται 

από κάποιον που είχε εμβολιαστεί στο εξωτερικό 
με εμβόλιο της πολιομυελίτιδας από το στόμα, 
το οποίο δεν χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο από το 2004. Σύμφωνα με την εκτίμηση 
των επιστημόνων το άτομο αυτό στη συνέχεια 
απέβαλε ίχνη του ιού, τα οποία ανιχνεύθηκαν 
από τη δειγματοληψία των λυμάτων. 
Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτή η μορφή του 

ιού μπορεί στη συνέχεια να μεταδοθεί σε άλλους 
και να μεταλλαχθεί σε αυτό που είναι γνωστό 
ως «προερχόμενη από το εμβόλιο» πολιομυε-
λίτιδα. Αν και ασθενέστερη από την αρχική ή 
«άγρια» μορφή της νόσου μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρή ασθένεια, συμπεριλαμβανομένης της 
παράλυσης, όσων δεν έχουν εμβολιαστεί.
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      Ειδήσεις σε 2’ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: «ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»

Γραφειοκρατία, διαφθορά και αδιαφάνεια – «Ακρίβεια, χαμηλοί 
μισθοί, διάλυση κοινωνικού κράτους»

 
ΑΚΕΛ: «Η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει  

προοπτική για το αύριο» 
 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ κινείται στα τυ-

φλά και αδυνατεί να δώσει προοπτική για το αύριο, 
υποδεικνύει το ΑΚΕΛ με αφορμή την έκθεση του Πα-
γκόσμιου Κέντρου  Ανταγωνιστικότητας IMD, η οποία 
δείχνει κατρακύλα της ανταγωνιστικότητας της χώρας 
από την 33η θέση στην 40ή ανάμεσα σε 63 χώρες 
που αξιολογούνται από το Κέντρο. 

  Ο Χάρης Πολυκάρπου, επικεφαλής του Τομέα Οικο-
νομίας του ΑΚΕΛ, επεσήμανε χθες ότι η υποχώρηση 
της Κύπρου στην κατάταξη του δείκτη ανταγωνιστικό-
τητας αποτυπώνει τον συγκυριακό χαρακτήρα της ανά-
πτυξης στην οικονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια 
και επαναβεβαιώνει την εικόνα που ήδη καταγράφουν 
μια σειρά διεθνών εκθέσεων για την κυπριακή οικονο-
μία. Επεσήμανε επίσης ότι με βάση την έκθεση η οι-
κονομία έχει μειωμένη ανθεκτικότητα απέναντι στις κρί-
σεις, απουσιάζουν σημαντικές υποδομές ιδιαίτερα 
στους τομείς της τεχνολογίας και της επιστήμης, κατα-
γράφει μειωμένες επενδύσεις και παρουσιάζει αναπο-
τελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού 
και των αυξημένων τιμών ενέργειας. 

«Η εικόνα είναι σε ευθεία αντιδιαστολή με τους μύ-
θους που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
και ο Δημοκρατικός Συναγερμός όλο το προηγούμενο 
διάστημα για την πορεία της κυπριακής οικονομίας. 
Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη 
– Συναγερμού κινείται στα τυφλά. Χωρίς πλάνο, χωρίς 
σχεδιασμό, έχει αφήσει την κοινωνία απροστάτευτη 
και αδυνατεί να δώσει προοπτική για το αύριο», υπέ-
δειξε ο Χ. Πολυκάρπου. 
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνστα-

ντίνος Πετρίδης αντί να αναλάβει τις βαρύτατες ευθύνες 
που αναλογούν στην κυβέρνηση για την κατρακύλα 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, κατηγόρησε 
το… ΑΚΕΛ για «άρνηση στον εκσυγχρονισμό». Επι-
στρατεύοντας μάλιστα το γνωστό αλαζονικό του ύφος, 
κάλεσε το ΑΚΕΛ να διαβάσει άλλες εκθέσεις (της ΕΕ, 
του ΔΝΤ και των οίκων αξιολόγησης), προσθέτοντας 
ότι «με καλή θέληση μπορεί να διδαχθούν κάτι». 
Εισέπραξε όμως αποστομωτική απάντηση από τον 

Χ. Πολυκάρπου, ο οποίος υπέδειξε ότι «τα οικονομικά 
που ξέρει ο Κ. Πετρίδης και η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ τα 
ζει στο πετσί της η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. 
Είναι η ακρίβεια, οι χαμηλοί μισθοί, τα δάνεια, το δια-
λυμένο κοινωνικό κράτος, το κλείσιμο του Συνεργατι-
σμού, το ξεπούλημα του δημοσίου πλούτου. Καλύτερα 

λοιπόν ν’ αφήσει τις υποδείξεις στο ΑΚΕΛ και να επι-
κεντρωθεί έστω και τώρα στην ουσία. Από αυτά ο ίδιος 
μπορεί να διδαχθεί πολλά». 

 
Γραφειοκρατία, διαφθορά και αδιαφάνεια 
Η έκθεση του Παγκόσμιου Κέντρου IMD δείχνει κα-

τρακύλα της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικο-
νομίας από την 33η θέση στην 40ή ανάμεσα σε 63 
χώρες. Επισημαίνεται μάλιστα ότι το Κέντρο Οικονο-
μικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου υποδει-
κνύει ότι «η πτώση καταδεικνύει ότι η άνοδος στην κα-
τάταξη που είχε σημειώσει η Κύπρος το 2020 
οφειλόταν σε πρόσκαιρους παράγοντες». Ακόμη, γί-
νεται αναφορά στη γραφειοκρατία καθώς και στα θέ-
ματα διαφθοράς και αδιαφάνειας.   

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥ ΜΕ ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Αρχίζει έρευνα για την υπόθεση Αριστοτέλους – «Να τηρηθούν πλήρως 
οι διαδικασίες και οι νόμοι, να λάμψει η αλήθεια»

Κάλεσμα ΑΚΕΛ στην πο-
ρεία διαμαρτυρίας για 
το μέλλον του Ακάμα
Το ΑΚΕΛ στηρίζει την πορεία 
διαμαρτυρίας που πραγματο-
ποιείται το ερχόμενο Σάββατο, 
18 Ιουνίου στη Λευκωσία, ενά-
ντια στους σχεδιασμούς της 
κυβέρνησης για το μέλλον του 
Ακάμα και καλεί σε μαζική 
συμμετοχή. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, το 
ΑΚΕΛ αντιτάχθηκε διαχρονικά 
στις μεθοδεύσεις της κυβέρ-
νησης που με αδιαφανείς και 
παράνομες διαδικασίες επιχει-
ρεί να εξυπηρετήσει μεγάλα 
ιδιωτικά συμφέροντα. «Μέσα 
κι έξω από τη Βουλή, το ΑΚΕΛ 
θα σταθεί απέναντι σε κάθε 
σχεδιασμό προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Η χερσόνησος του 
Ακάμα είναι μοναδική και ως 
τέτοια πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται διασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα τα δικαιώματα των ιδιο-
κτητών γης αλλά και τις 
κοινότητες της περιοχής. 
Καλούμε ολόκληρο τον κυ-
πριακό λαό σε δράση για να 
σώσουμε την χερσόνησο του 
Ακάμα».

Εντείνονται οι ανησυ-
χίες για αλλαγή στην 
ποσόστωση του  
χαλλουμιού
Πληθαίνουν οι πληροφορίες 
ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να 
ζητήσει από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αλλάξει η πο-
σόστωση του γάλακτος στο 
χαλλούμι, κάτι που δείχνει ότι 
άλλα λέει η κυβέρνηση πίσω 
από κλειστές πόρτες και άλλα 
δημοσίως. Με ανακοίνωση ο 
πρόεδρος της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Γεωργίας, 
Γιαννάκης Γαβριήλ, αναφέρει 
ότι σε συνεδρία της Επιτρο-
πής στις 8 Ιουνίου, ο Υπουρ-
γός Γεωργίας αποκάλυψε ότι 
η κυβέρνηση προτίθεται να 
ζητήσει από την Ε.Ε. κάποιες 
ήσσονος σημασίας αλλαγές 
στον ήδη εγκεκριμένο φάκελο 
του χαλλουμιού σχετικά με το 
βάρος, τις φυλές, την υγρα-
σία, το σχήμα και το δίπλωμα 
του χαλλουμιού.

Τεράστιες διαστάσεις παίρνει το νέο 
σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά συ-
νωμοσία ανώτατου στελέχους της 
Αστυνομίας, με βαρυποινίτη για να 
βρουν βίντεο με προσωπικές στιγμές 
της Άννας Αριστοτέλους με σκοπό την 
“εξόντωσή της. Ο αξιωματικός υπηρετεί 
σε νευραλγικό πόστο και οι ενέργειές 
του, σύμφωνα με νομικούς κύκλους 
παραβιάζουν τον ποινικό κώδικα, αφού 
φαίνεται να διαπράχθηκαν σωρεία αδι-
κημάτων. 

 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ 

Στέφανος Στεφάνου  
Να τηρηθούν πλήρως οι διαδικασίες 

και οι νόμοι ώστε να διαλευκανθεί το 

θέμα και να λάμψει η αλήθεια, τόνισε ο 
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφα-
νος Στεφάνου, κληθείς να σχολιάσει τις 
καταγγελίες της διευθύντριας των κε-
ντρικών φυλακών. Υπάρχουν διαδικα-
σίες και νόμοι που πρέπει να τηρηθούν 
και αυτό είναι που το ΑΚΕΛ ζητά από 
την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, 
πρόσθεσε. Ο κύριος Στεφάνου, συ-
μπλήρωσε ότι το ΑΚΕΛ δεν θα βιαστεί 
ούτε να βγάλει συμπεράσματα, με την 
ευχή και την ελπίδα ότι η διερεύνηση 
θα δώσει αποτελέσματα που θα κρί-
νουν τι πραγματικά συμβαίνει, τι υπάρ-
χει πίσω και ποια είναι η συνολική κα-
τάσταση. Τόνισε ότι κανείς δεν θα 
πρέπει να βιαστεί να βγάλει δημόσια 

συμπεράσματα. 
Θα περιμένουμε και θα κρίνουμε και 

την αποφασιστικότητα των αρμοδίων 
αρχών αναφορικά με τη διερεύνηση 
του συγκεκριμένου θέματος για να βγει 
όλη η αλήθεια, υπογράμμισε. 

 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 

του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαϊδής, εξέ-
φρασε την άποψη πως πρέπει άμεσα 
να γίνει η απαιτούμενη έρευνα σε βά-
θος, έτσι ώστε να τεθούν ενώπιον της 
κοινής γνώμης τα πραγματικά δεδο-
μένα. «Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
να ενεργήσουν για να υπάρξει πλήρης 
διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε 
ο κ. Λουκαϊδης.

Τρεις τραυματίες από την μεγάλη πυρκαγιά στην Καντάρα – Απειλούνται κατοικίες
Την πληροφορία ότι η φωτιά στην Κα-
ντάρα εξαπλώθηκε σε 1.000 στρέμματα, 
μετέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης, το 
παράνομο «Μπαϊράκ». Σύμφωνα με το 
παράνομο δίκτυο «η ένταση της φωτιά 
στην περιοχή αυξήθηκε», εξαιτίας και 
των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 
Το «Μπαϊράκ» μεταδίδει ότι έχουν τεθεί 
υπό κράτηση δυο άτομα σε σχέση με 

την πυρκαγιά και ότι υπάρχουν τρεις 
τραυματίες, η κατάσταση υγείας των 
οποίων είναι καλή. 

 
Στην περιοχή της πυρκαγιάς μεταβαίνει 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ. 
Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν», ο 

«δήμαρχος» της Ακανθούς, Χαϊρί Ορ-
τσάν δήλωσε ότι υπάρχει πολύ ισχυρός 

άνεμος στην περιοχή και ότι ήδη έχει 
καεί μια μεγάλη περιοχή. «Εκεί που λέ-
γαμε ότι την νύχτα η φωτιά θα σβήσει, 
αναζωπυρώθηκε ξανά το πρωί.  

 
Οι εργασίες κατάσβεσης συνεχίζονται 
τόσο από τη στεριά όσο και από τον 
αέρα», ανέφερε ο κ. Ορτσάν, ο οποίος 
πρόσθεσε ότι «υπάρχουν αξιωματούχοι 

που δηλητηριάστηκαν από τη φωτιά». 
Σύμφωνα με την «Γενί Ντουζέν» ο «δή-
μαρχος» του Κώμη Κεπήρ, ανέφερε ότι 
στο Φλαμούδι η πυρκαγιά απειλεί περί-
που 50 οικίες. Ο Αχμέτ Σεναρόγλου ανέ-
φερε ότι το γεγονός ότι η πυρκαγιά βρί-
σκεται σε εξέλιξη σε ορεινή περιοχή 
δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΤΑ ΣΤΗΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2023 ΜΕ… «ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΚΑΣ»

Μηχανορραφίες για παραμονή του Συναγερμού στην εξουσία 
Τακτικισμοί και στο βάθος ο Β΄ γύ-
ρος των εκλογών  

•Το βαθύ κράτος της  Δεξιάς μοιράζει 
ρόλους και οι αρχηγίσκοι εκτελούν… 

•Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι «το 
δίκτυ» για να συγκρατήσει απογοητευ-
μένους του ΔΗΣΥ,  δίνοντας και το άλ-
λοθι στο Παπαδοπουλλέϊκο ΔΗΚΟ να 
αναζωπυρώσει τον πολιτικό έρωτα του 
δίδυμου «Νικόλα – Αβέρωφ»…   
Με τον Ανεξάρτητο Υποψήφιο Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, ο λαός έχει επι-
λογή 

•Ο Πρόεδρος και όσοι θα βρίσκονται 
δίπλα του πρέπει να είναι και να φαί-
νονται καθαροί, τίμιοι, χωρίς την πα-
ραμικρή σκιά 

•Οι δυνάμεις της αλλαγής και της 
προόδου συνασπίζονται για να φέρουν 
«ανάποδα τον ντουνιά» και να πουν 
ένα νέο «No pasaran», ΔΕΝ ΘΑ ΠΕ-
ΡΑΣΟΥΝ! 

 
Στα όρια του πολιτικού εμπαιγμού 

των πολιτών κινούνται πολιτικοί και 
κόμματα της δεξιάς και ακροδεξιάς σε 
μια προσπάθεια να χαλιναγωγήσουν 
την  κοινή γνώμη για να συνεχιστεί η 
καταστροφική για την κοινωνία διακυ-
βέρνηση τους με κύρια στοιχεία τη δια-
πλοκή και τη διαφθορά, το ρουσφέτι 
και την ημετεροκρατία  κα τη χωρίς 
όραμα και μέλλον διαχείριση του Κυ-
πριακού αφήνοντας την πατρίδα αλυ-
σοδεμένη στις συνέπειες της προδο-
σίας του 1974. 
Πλέον το σκηνικό των προεδρικών 
εκλογών στο χώρο της Δεξιάς και 
Ακροδεξιάς έχει στηθεί με το βαθύ κρά-
τος της Ελληνοκυπριακής Δεξιάς να 
έχει μοιράσει ρόλους που φτάνουν μέ-
χρι και στο δεύτερο γύρο και την επο-
μένη των εκλογών, με την προσδοκία 
ότι θα καταφέρουν κι αυτή τη φορά να 
εξαπατήσουν τους ψηφοφόρους και 
θα συνεχιστεί η επάρατη διακυβέρ-
νηση του ΔΗΣΥ. Εκτός φυσικά κι αν 
ξυπνήσει ο λαός και έλθει «ανάποδα 
ο ντουνιάς», εκτός κι αν οι δυνάμεις 
της αλλαγής και της προόδου συνα-
σπιστούν και πουν ένα νέο «No pa-
saran», ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ! 
Στην κυριολεξία έχουν αφηνιάσει οι 
υποψήφιοι του ΔΗΣΥ αυτές  τις μέρες. 
Και ο επίσημος, ο αυτοαποκαλούμενος 
«original» υποψήφιος του Συναγερμού 
Αβέρωφ Νεοφύτου και ο μέχρι πρό-
τινος υπουργός Εξωτερικών της κυ-

βέρνησης του ΔΗΣΥ ο οποίος δηλώνει 
επίσης βέρος Συναγερμικός, Νίκος 
Χριστοδουλίδης. 
Όμως το Παπαδοπουλλέϊκο ΔΗΚΟ 
δεν έχει ενδοιασμό να στηρίξει την 
υποψηφιότητα του εκλεκτού επίσης 
του Αρχιεπισκόπου και μερίδας της 
εθνικοφροσύνης και της ακροδεξιάς.  
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πλη-

ροφορίες από ενημερωμένες πηγές, 
τα όσα παρακολουθούμε με τα δήθεν 
παζάρια της ηγεσίας του ΔΗΚΟ για να 
λάβει τις αποφάσεις του για τον πρώτο 
γύρο των εκλογών δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά στάχτη στα μάτια του κό-
σμου αφού «ο καυγάς γίνεται για το 
δεύτερο γύρο». 
Ο Ν. Χριστοδουλίδης ο οποίος δή-

λωνε πως θα συντάξει «δικό του» πρό-
γραμμα διακυβέρνησης αναγκάστηκε 
να… «γλείψει εκεί που έφτυνε». Πήγε 
στα γραφεία το ΔΗΚΟ, του επέδωσαν 
ένα περίγραμμα θέσεων και προτά-
σεων πάνω σε όλα τα θέματα, υποτί-
θεται για τα μελετήσει… Αλλά ποιος 
ασχολείται μ’ αυτά; 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απλώς δίνει 

το άλλοθι που χρειαζόταν ο Νικόλας 
Παπαδόπουλος και η ομάδα στελεχών 
μέσω των οποίων επιβάλλει τα θέλω 
του στο κόμμα.  
Προφανώς και στο ΔΗΚΟ δεν εκτι-

μούν πως ο  Ν. Χριστοδουλίδης έχει 
ελπίδες να περάσει στο δεύτερο γύρο, 
γι’ αυτό και ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
ποτέ δεν έκλεισε την πόρτα στον Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, τον πάλαι ποτέ «δί-
δυμο πολιτικά αδελφό του»… 

  

ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ «ORIGINAL»  
 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΜ… 
 
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές,  

η τακτική που αποφασίστηκε ν’ ακο-
λουθηθεί, προφανώς σε συνεννόηση 
του «δίδυμου» είναι η έντεχνη καλλιέρ-
γεια μέσα στα στελέχη και τους οπα-
δούς του ΔΗΚΟ εχθρότητας και απα-
ξίωσης για τις θέσει του ανεξάρτητου 
υποψήφιου Ανδρέα Μαυρογιάννη.  
Είναι ενδεικτική η πολεμική που 
ασκήθηκε στον ανεξάρτητο υποψήφιο 
για τη θέση που διατύπωσε αναφορικά 
με τους χειρισμούς στο θέμα της μελέ-
της του ενδεχομένου προμήθειας  
φυσικού αερίου στην Τουρκία για δικές 
της ανάγκες. Δεν λένε πως σε ένα  
τέτοιο ενδεχόμενο η Άγκυρα θα ανα-
γκαστεί να αναγνωρίσει ξανά την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και επιστρατεύο-
ντας τους γνωστούς «κράκτες» και 
τους παρακοιμώμενους της ΔΗΚΟïκής 
ηγεσίας, διαβάλλουν τον αντίπαλο των 
Δεξιών και Ακροδεξιών υποψηφίων. 
Στην εσωκομματική επιχειρηματολο-

γία για την υποστήριξη του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη η ηγεσία του ΔΗΚΟ θέτει 
το επιχείρημα πως με αυτή την επι-
λογή δεν θα εκτεθεί με μείωση των 
εκλογικών ποσοστών του κόμματος 
ενώ θα οικειοποιηθεί τυχόν αυξημένα 
ποσοστά του υποψηφίου από προσω-
πικές (Διάβαζε κυρίως Συναγερμικές 
και ακροδεξιές), επιρροές του. 

•Εδώ έρχεται και δένει και ο τακτι-
κισμός των original του ΕΛΑΜ, του 
εδώ Παραρτήματος της εγκληματι-

κής, φασιστικής «Χρυσής Αυγής» 
του Μιχαλολιάκου και των άλλων 
καταδικασθέντων από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη. 
Κατεβαίνουν στις προεδρικές εκλο-

γές με τον πρόεδρο τους για να έλθουν 
στο δεύτερο γύρο να «πουλήσουν» 
ποσοστά στον άλλο «original» υποψή-
φιο, στον πρόεδρο του Συναγερμού. 
Με όλα αυτά η κυπριακή πολιτεία εμ-
φανίζεται τάχατες… πλουραλιστική, το 
βαθύ κράτος της Δεξιάς δίνει… «επι-
λογές» για την «προπόνηση» της 
πρώτης Κυριακής των εκλογών και πο-
δηγετεί τα κόμματα του λεγόμενου εν-
διάμεσου που κινούνται προς τα Δεξιά 
για συσπείρωση γύρω από τον υπο-
ψήφιο του Συναγερμού, του κατ΄ εξο-
χήν κόμματος του κεφαλαίου και με 
περγαμηνές προστασίας των συμφε-
ρόντων της άρχουσας τάξης και της 
πλουτοκρατίας σε βάρος των εργαζο-
μένων και των λαϊκών στρωμάτων της 
κοινωνίας. 

 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ,  
 
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙ-
ΛΟΓΗ! 

 
Κι ενώ οι υποψήφιοι και τα κόμματα 

της Δεξιάς και Ακροδεξιάς ασχολούνται 
με εκλογικά μαγειρέματα και υπόγειες 
προσυνεννοήσεις στήνοντας ακόμα 
και τις εκλογές για το ύπατο αξίωμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, άρχισε 
ήδη να αχνοφέγγει το φως της ελπίδας 
για τερματισμό της επάρατης διακυ-
βέρνησης του ΔΗΣΥ και των συνοδοι-

πόρων του.  
Η υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη προβάλλει ως ελπιδοφόρα 
προοπτική για απαλλαγή από την δια-
κυβέρνηση της διαπλοκής και της δια-
φθοράς με τον ίδιο να διαβεβαιώνει ότι 
η διακυβέρνησή του θα συγκρουστεί 
με κάθε κατεστημένο και με κάθε εμπό-
διο το οποίο θα βρίσκεται στο δρόμο 
της. 
Ειδικότερα για να κτυπηθεί η δια-
φθορά, θα προωθηθούν άμεσα, ανέ-
φερε, μέτρα για εξάλειψή της και υπο-
γράμμισε ότι η χρηστή διοίκηση ξεκινά 
από την κεφαλή και ο Πρόεδρος και 
όσοι θα βρίσκονται δίπλα του πρέπει 
να είναι και να φαίνονται καθαροί, τί-
μιοι, χωρίς την παραμικρή σκιά. 
Ο τόπος, υπογράμμισε, χρειάζεται 

πρώτα απ’ όλα αλλαγή στο ήθος και 
ύφος της κυβέρνησης, αλλαγή προ-
σώπων και αλλαγή νοοτροπίας, ώστε 
να αποκατασταθούν οι θεσμοί, οι αξίες, 
η κοινωνική πολιτική, τα εργασιακά, η 
υγεία, η Παιδεία, τα δικαιώματα των 
γυναικών και όσων η ανάπτυξη αφήνει 
στην άκρη του δρόμου. 

O Ανδρέας Μαυρογιάννης ανέφερε 
η Κύπρος βρίσκεται σε ένα ιστορικό 
σταυροδρόμι σε όλους τους τομείς και 
ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία σταδια-
κής φτωχοποίησης, κάτι που πρέπει 
να αντιμετωπιστεί άμεσα, ενώ αναφε-
ρόμενος στο Κυπριακό, υπέδειξε ότι 
όσο υπάρχει κατοχή το μέλλον μας 
ναρκοθετείται εξηγώντας ότι τα πρά-
γματα είναι πολύ επικίνδυνα λόγω 
Τουρκίας, αλλά και λόγω του ότι βρι-
σκόμαστε σε ένα τέλος εποχής. 
Πρέπει να δημιουργήσουμε ελπίδα 
και προοπτική και αν θέλουμε να 
έχουμε πιθανότητες να οδηγήσουμε το 
Κυπριακό σε λύση, πρέπει να αποκα-
ταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας 
μας. Υπογράμμισε σχετικά ότι είναι 
αναγκαίο να δηλώνουμε καθημερινά 
την πίστη μας στη Διζωνική, Δικοινο-
τική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) με πολιτική 
ισότητα, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρ-
χει άλλη εναλλακτική λύση από την 
επιμονή στην άμεση επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων από το σημείο που 
έμειναν, με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες 
και τις συμφωνημένες συγκλίσεις.

Χριστοδουλίδη προτείνει το Εκτελεστικό Γραφείο του ΔΗΚΟ
Την υποψηφιότητα του Νίκου Χριστο-
δουλίδη, προτείνει κατά συντριπτική 
πλειοψηφία του, το Εκτελεστικό Γρα-
φείο του ΔΗΚΟ, για τις Προεδρικές 
Εκλογές του 2023. Η λήψη της τελι-
κής απόφασης, θα παρθεί από την 
Κεντρική Επιτροπή, την ερχόμενη 
Κυριακή. 
 
Το Εκτελεστικό Γραφείο κόμματος 
συνήλθε σήμερα το απόγευμα με μο-
ναδικό θέμα, στην ημερήσια διάταξη, 
τις Προεδρικές Εκλογές του 2023. 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του κόμμα-
τος, στη διάρκεια της συνεδρίασης, 
ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Πα-
παδόπουλος, ενημέρωσε λεπτομε-
ρώς τα μέλη του Εκτελεστικού Γρα-
φείου για τις συναντήσεις και τις 

επαφές που είχαν, τόσο ο ίδιος, όσο 
και η Γραμματεία του Κόμματος, με 
πολιτικά κόμματα και ανεξάρτητους 
υποψήφιους για την Προεδρία της 
Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, τα μέλη 
του Εκτελεστικού Γραφείου εξέφρα-
σαν τις δικές τους απόψεις για την 
παρούσα κατάσταση, ενώ ζητήθηκαν 
και διευκρινίσεις για σειρά θεμάτων, 
τα οποία ήταν αντικείμενο δημόσιας 
και εσωκομματικής συζήτησης όλο το 
προηγούμενο διάστημα. 
 
Συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, 
όπως έχουν τεθεί ενώπιον του, ση-
μειώνοντας τις γραπτές θέσεις των 
ανεξάρτητων υποψηφίων, με τους 
οποίους το Δημοκρατικό Κόμμα συ-
ζήτησε το τελευταίο χρονικό διάστημα 
και λαμβάνοντας υπόψη του τη βού-

ληση της μεγάλης πλειονότητας των 
στελεχών, των μελών και των ψηφο-
φόρων του Δημοκρατικού Κόμματος, 
αλλά και την επικρατούσα άποψη της 
κοινωνίας ευρύτερα, το Εκτελεστικό 
Γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος 
αποφάσισε να προτείνει στην Κε-
ντρική Επιτροπή του Κόμματος τη 
στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιό-
τητας του Νίκου Χριστοδουλίδη. 
 
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ παρέδωσε χθες στον υποψή-
φιο Πρόεδρο ένα πλαίσιο θέσεων για 
όλα τα σημαντικά θέματα αναμένο-
ντας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να 
απαντήσει κατά πόσο θα υιοθετήσει 
κάποιες από αυτές.

ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
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Πληθωρισμός / Έρχεται καυτό δίμηνο «Ο κ. Μητσοτάκης πάει σε πρόωρες εκλογές 
γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια

 ΤΣΙΠΡΑΣ  ΣΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΕΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ  ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΜΗΝΟ - Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΠ

Οι δεκάδες παριστάμενοι 
ύψωσαν ελληνικές σημαίες 
και πανό με το αίτημα της 
επανένωσης, ενώ συμβο-
λικά η διάσημη Βρετανοελ-
ληνίδα συγγραφέας και μέ-
λος της βρετανικής 
Επιτροπής, Βικτόρια Χίσ-
λοπ έσβησε τα κεράκια σε 
μια τούρτα γενεθλίων του 
Μουσείου Ακρόπολης. 

 
Η συγκέντρωση ήταν μια 

πρωτοβουλία της Βρετανι-
κής Επιτροπής Επανένω-
σης των Γλυπτών του Παρ-

θενώνα (BCRPM) με 
αφορμή τη 13η επέτειο 
από τα εγκαίνια του Ελλη-
νικού Μουσείου. 

 
«Όσο πιο σύντομα γίνει 

η επανένωση τόσο το κα-
λύτερο και για τα Γλυπτά 
και για την ανθρωπό-
τητα, για να γίνει σαφής 
και κατανοητή η ιστορία 
πίσω από τα Γλυπτά και 
για να αντιληφθούν οι 
άνθρωποι ότι ο σεβα-
σμός υπάρχει στον πα-
ράλογο κόσμο μας» είπε 

η Μαρλέν Γκούντμαν, μέ-
λος της Βρετανικής Επιτρο-
πής για την Επανένωση 
των Γλυπτών. 

«Συγχαρητήρια για τα 
γενέθλια του Μουσείου, 
για μένα είναι το πιο 
όμορφο Μουσείο στον 
κόσμο…. Πολλοί άνθρω-
ποι και στην Αγγλία σκέ-
φτονται ότι ο Έλγιν αγό-
ρασε τα Γλυπτά αλλά 
αυτό δεν είναι αλήθεια. 
Τα Γλυπτά είναι εδώ στο 
Λονδίνο παράνομα, είναι 
έγκλημα, για μένα» ανέ-

φερε η συγγραφέας Βικτώ-
ρια Χίσλοπ. 

 
Το αίτημα για την επανέ-

νωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα διατυπώθηκε 
για πρώτη φορά, αμέσως 
μετά την ίδρυση του σύγ-
χρονου ελληνικού κράτους 
το 1830. Η Μελίνα Μερ-
κούρη, τη δεκαετία του ́ 80, 
επανέφερε το ζήτημα και 
το έκανε διεθνές. Απόφαση 
σταθμός η πρόσφατη ανα-
κοίνωση της UNESCO.

Τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι η χώρα 
οδεύει σε ένα νέο πληθωριστικό ράλι, το οποίο 
αποτυπώνεται και στις αποφάσεις των εταιρειών. 
Ο Μάιος «χτύπησε» νέο ρεκόρ 28 ετών, κάτι το 
οποίο δείχνει ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και 
χειρότερη σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 1994 βρισκό-
ταν στο 11,4% και στον Ιανουάριο του ίδιου έτους 
στο 11,3%, τον Ιούλιο στο 11,7% (όσο και τον 
Σεπτέμβριο), ενώ τον Αύγουστο στο 11,6%. 
Πλέον, όλοι οι εγχώριοι και ξένοι αναλυτές  

προβλέπουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα θα 
είναι πολύ δύσκολη σε ό,τι αφορά την ακρίβεια. 

 
Εκτός ελέγχου 
 
Για τον πληθωρισμό, όπως υπολογίζεται με 
βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών κατανα-
λωτή, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί 
στο 8,8% σε μέσα επίπεδα, για να υποχωρήσει 
στο 3,4% το 2023. Ήδη το υπουργείο Οικονομι-
κών ανέβασε την πρόβλεψή του για φέτος στο 
5,6% (από την τραγική πρόβλεψη 0,8% στον 
προϋπολογισμό), όπως προβλέπεται στο  
Πρόγραμμα Σταθερότητας το οποίο κατέθεσε 
στην Κομισιόν, ενώ πλέον φαίνεται ότι κινούμα-
στε πιο κοντά στο σενάριο του 7,6% (δυσμενές) 
για το σύνολο του έτους. Την ίδια στιγμή, στο 
βασικό σενάριο της ΤτΕ ο πληθωρισμός είναι 
στο 5,2% και στο δυσμενές στο 7%. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι έχουν καταγραφεί εκτιμήσεις για 
το 2022 ακόμα και έως 11%. Σύμφωνα με το 
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, στο βα-
σικό σενάριο ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 
6,99% το 2022 και η ανάπτυξη στο 3,58%. Βάσει 
του ήπιου σεναρίου, η ανάπτυξη θα φτάσει στο 
2,75% και ο πληθωρισμός στο 7,43%. Στο 
ακραίο σενάριο, η ανάπτυξη αγγίζει το 2,21%, 
με 11,01% πληθωρισμό. Στο 8,5% -σε μέσο επί-
πεδο- τοποθετεί για φέτος τον πήχη του πληθω-
ρισμού στη χώρα μας η Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδας σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις της, «που ενσωματώνουν τις προσ-
δοκίες των αγορών για παγίωση ακόμη πιο υψη-
λών τιμών στα καύσιμα και τις αυξανόμενες δευ-

τερογενείς επιδράσεις που ενισχύονται και από 
την ανθεκτική ζήτηση». 

 
«Φωτιά» στις τιμές 
 
Αναφορικά με τις ανατιμήσεις, σύμφωνα με τα 
στοιχεία, κατά 172,7% αυξήθηκε το φυσικό αέριο, 
κατά 65,1% το πετρέλαιο θέρμανσης. Υψηλότερα 
κατά 80% ήταν τα τιμολόγια ρεύματος και 36,6% 
τα καύσιμα και τα λιπαντικά. Μεγάλη είναι και η 
άνοδος στα τρόφιμα, καθότι σημειώθηκε αύξηση 
14,1% στα γαλακτοκομικά, 13,4% στο ψωμί και 
τα δημητριακά, 13,8% στα κρέατα και 23,2% στα 
έλαια. Επίσης, σημειώθηκε αύξηση 22,8% στις 
μεταφορές με αεροπλάνο και 17,7% σε αυτές 
με πλοίο. Ανοδικά κατά 22,2% κινήθηκαν και οι 
τιμές στα ξενοδοχεία και κατά 13,9% σε κινημα-
τογράφους και θέατρα. 

 
Εκτόξευση τιμών σε στέγαση και διατροφή 
 
Ακόμη, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οφείλεται 
στην άνοδο κατά 12,1% στην ομάδα Διατροφή 
και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα  
(γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, 
έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), 
ζάχαρη - σοκολάτες - γλυκά - παγωτά, λοιπά 
τρόφιμα, καφέ - κακάο - τσάι, μεταλλικό νερό - 
αναψυκτικά - χυμούς φρούτων. 
Επίσης σημειώθηκε αύξηση 18,8% στην ομάδα 

Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα  
αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκι-
νήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και 
επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο, 
εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με πλοίο. 
Επιπλέον σημειώθηκε αύξηση 35% στην 
ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των  
τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό 
αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα, 
κάτι το οποίο δείχνει τα βάρη που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες, την ώρα που η κυβέρνηση δεν  
διαθέτει στεγαστική πολιτική.

«Αν κάποιοι τον συμβουλεύουν  
ότι μπορεί να κερδίσει,  

έχει ανόητους συμβούλους»  
τόνισε - Έκανε λόγο για «διπλή  

αισχροκέρδεια σε βάρος  
αδύναμων και μεσαίας τάξης» 

«Ο κ. Μητσοτάκης πάει σε πρόωρες εκλογές 
γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την ακρίβεια που 
έρχεται» υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας από 
την 30η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ.  
«Αν κάποιοι τον συμβουλεύουν ότι μπορεί να 
κερδίσει, έχει ανόητους συμβούλους» σημείωσε 
με νόημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία, συνομιλώντας με την δημοσιογράφο 
Στέλλα Γκαντώνα. «Το μεγάλο θέμα συζήτησης 
το βράδυ των εκλογών θα είναι πόσο έξω έχουν 
πέσει όλες οι προβλέψεις» συμπλήρωσε Ενώ-
πιον των επιχειρηματιών του κλάδου, ο Αλ. Τσί-
πρας περιέγραψε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
για τον τουρισμό και τους εργαζόμενους σ’ αυτόν, 
αναφέρθηκε στις προοπτικές της οικονομίας, 
στην ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, ενώ ανα-
φέρθηκε στις πρόωρες εκλογές και στις συνερ-
γασίες που θα επιδιώξει μετά τις κάλπες. Ειδι-
κότερα, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο Αλ. 
Τσίπρας εξέφρασε την ελπίδα και φέτος, σε μια 
πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, να εί-
ναι ένα αποκούμπι. Επισήμανε ωστόσο ότι ο 
πήχης πρέπει να μπει ψηλά και η φετινή χρονιά 
να συγκριθεί με τις υψηλές επιδόσεις του 2019 
και όχι με το 2020 ή το 2021.  
Θύμισε δε ότι τα χρόνια της διακυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ οι αφίξεις εκτινάχθηκαν στα 34 εκατ. και 
οι ταξιδιωτικές εσπράξεις αυξήθηκαν κατά 35%. 
Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το κρί-
σιμο αποτύπωμα της φετινής χρονιάς θα είναι 
όταν κάνουν ταμείο οι επιχειρήσεις και διαπι-
στώσουν εάν τα έσοδα που είχαν, αφαιρουμένων 
των εξόδων, βγάζουν καλύτερο αποτέλεσμα από 
τα προηγούμενα χρόνια, με δεδομένη την τρο-
μακτική αύξηση του ενεργειακού κόστους αλλά 
και τον πληθωρισμό που τρέχει με 11%. Ειδικά 
για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, ο Αλ.  
Τσίπρας υπογράμμισε στους επιχειρηματίες του 
κλάδου ότι αποτελούν τον πιο σημαντικό κρίκο 
και είναι κεφαλαιώδες δυναμικό. Όπως επισή-
μανε, η τεράστια έλλειψη προσωπικού που αντι-
μετωπίζουν οι τουριστικές επιχειρήσεις οφείλεται 
σε έναν βαθμό στο ότι οι συνθήκες εργασίας 
είναι άσχημες. Τόνισε έτσι ότι θα πρέπει το πλαί-
σιο της εργασίας να αποτελεί παράγοντα ανα-
βάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας 
μας με καλές αμοιβές και καλές συνθήκες και τα 
κόστη των επιχειρήσεων να μειωθούν από αλ-
λού.  

«Διπλή αισχροκέρδεια σε βάρος αδύναμων 
και μεσαίας τάξης» 
Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Αλ. Τσίπρας 

σχολίασε δηκτικά τα μέτρα που ανακοινώνει  
η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ακρί-
βειας. «Δεν είναι έντιμο να γεμίζεις τα ταμεία του 
κράτους λεηλατώντας τη μεσαία τάξη και τους 
αδύναμους και μετά να λες, έχω λεφτά να δώσω 
στοχευμένα και σε προεκλογική λογική» υπο-
γράμμισε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε 
λόγο για «διπλή αισχροκέρδεια» σε βάρος των 
πολιτών. Από τη μια, η αισχροκέρδεια στο χώρο 
των παραγωγών ενέργειας, με τα τρομακτικά 
υπερκέρδη 1,5 δις. ευρώ που ψάχνουν – όπως 
είπε – πώς θα τα φορολογήσουν και από την 
άλλη, η αύξηση των εσόδων του κράτους κατά 
το πρώτο πεντάμηνο του 2022 κατά 3 δισ. ευρώ 
καθώς παρά τις τεράστιες αυξήσεις στα προϊόντα 
ο ΦΠΑ παραμένει σταθερός. 
Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τις προτάσεις του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά 
προϊόντα και του ΕΦΚ στα καύσιμα. Χαρακτή-
ρισε δε αστείο και φτηνό το επιχείρημα της  
κυβέρνησης ότι δεν τους μειώνει γιατί έτσι θα 
«επιβράβευε τους έχοντες και κατέχοντες», πα-
ρατηρώντας ότι οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν 
πολύ περισσότερο το εισόδημα των πιο φτωχών. 
«Αν θέλει η κυβέρνηση να έχει μια πιο δίκαιη 
πολιτκή, ας μειώσει τον ΕΦΚ στο κατώτερο επί-
πεδο που επιτρέπει η ΕΕ και ας φορολογήσει 
με άμεσους φόρους τους έχοντες και κατέχοντες» 
είπε. 

 
Πρώτη φορά πάνε σε πρόωρες εκλογές επι-

καλούμενοι τη στάση της αντιπολίτευσης 
Σε ό,τι αφορά τις πρόωρες εκλογές που ετοι-
μάζει να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης,  
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι πρώτη 
φορά πρωθυπουργός αποφασίζει να πάει σε 
εκλογές αλλά δεν ψάχνει να βρει αιτιολογία στο 
Σύνταγμα αλλά στο πολιτικό κλίμα και τη στάση 
της αντιπολίτευσης. Κάλεσε δε εκ νέου τον Κυρ. 
Μητσοτάκη να ανακοινώσει από τώρα την ημε-
ρομηνία των εκλογών, να ορίσει υπηρεσιακό 
υπουργό Εσωτερικών, να θέσει σε διαρκή  
συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής  
Πολιτικής, ώστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις να 
είναι σε πλήρη γνώση των εξελίξεων στα εθνικά 
μας θέματα και να συσταθεί άμεσα η αρμόδια 
διακομματική επιτροπή και να επιβάλει δημο-
κρατικούς κανόνες ισότιμης προβολής των κομ-
μάτων στα Μέσα Ενημέρωσης στην πορεία προς 
τις εκλογές. 
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H Ισπανία καίγεται και η Γαλλία βράζει

ΒΙΝΤΕΟ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΙ ΝΕΟΝΑΖΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Εθελοντές με τατουάζ σβάστικα στον κρόταφο οι ενισχύσεις για το Αζόφ
 Ένα βίντεο-ρεπορτάζ που ανέβασε  βράδυτης Τρίτης στον λογα-
ριασμό του ο Ουκρανός δημοσιογράφος Γιούρι Μπουτούσοφ, 
από τους πλέον δημοφιλείς στα ουκρανόφωνα social media (με-
ταξύ άλλων μεταδίδει για το censor.net) καταγράφει εναέρια επι-
χείρηση ενίσχυσης των πολιορκούμενων μονάδων στη Μαριού-
πολη, στην οποία συμμετέχουν εθελοντές, την περασμένη άνοιξη.  
 
Ένας τουλάχιστον εξ αυτών, είναι άνδρας που εμφανίζεται στην 
κάμερα με τατουάζ τον αγκυλωτό σταυρό στον κρόταφο, επιβε-
βαιώνοντας εκ νέου τις πληροφορίες ότι νεοναζί συνεργάζονται 
στενά με τις ουκρανικές δυνάμεις. Ο ίδιος καταγράφεται με πλήρη 
εξάρτηση μέσα σε ελικόπτερο να μεταβαίνει στην Μαριούπολη. 
Αργότερα φέρεται να τραυματίστηκε και να εκκενώθηκε από το 
σημείο πριν την παράδοση των υπόλοιπων. Οι εικόνες δείχνουν 
διαδικασίες στρατολόγησης και οργάνωσης επιχειρήσεων στο 
δρόμο, ενόπλων με ανομοιόμορφο εξοπλισμό και οπλισμό, εν-

δεικτική της οργάνωσης ατάκτων και όχι μονάδων των ενόπλων 
δυνάμεων της χώρας. Στο ίδιο βίντεο υπάρχουν αναφορές σε μα-
χητές που είχαν συνεχή δράση στην «μεθόριο» με τους ρωσό-
φωνους από το 2014 και στη συνέχεια ταξίδεψαν επί χρόνια στο 
εξωτερικό, πριν επιστρέψουν για να πολεμήσουν σε σημεία που 
οι ίδιοι επιλέγουν και η ουκρανική κεντρική διοίκηση τους το επι-
τρέπει. 
Το ρεπορτάζ, ασχέτως της πολιτικής του διάστασης, αποτελεί μία 
σημαντική μαρτυρία για το τι συνέβη στην Μαριούπολη την τε-
λευταία περίοδο της πολιορκίας της βιομηχανικής περιοχής Azov-
stal από τις ρωσικές δυνάμεις... 
Σημειώνεται επίσης ότι ο ίδιος ο δημοσιογράφος που κατέγραψε 
τις εικόνες και επιμελήθηκε το βίντεο, δεν απέκρυψε τις παραπάνω 
εικόνες. Είτε γιατί επεδίωξε να καταγράψει επακριβώς όσα συμ-
βαίνουν είτε επειδή διαφημίζει ακριβώς αυτά τα οποία συμβαίνουν 
σε ομοϊδεάτες των νεοναζί (είτε και τα δύο)...

ΑΥΞΗ�ΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ�ΣΘΕΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΕΚΤ / Πανικός στη Φρανκφούρτη
ΕΥΡΩΠΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ�Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πυκνά μαύρα σύννεφα θύελλας μαζεύονται εν 
μέσω θέρους στην άκρη του ορίζοντα σε ένα 
υπό σχηματισμό ψυχρό μέτωπο που απειλεί να 
σαρώσει εκ νέου τις οικονομίες του ώριμου κα-
πιταλισμού της Δύσης και οι οιωνοί κάθε άλλο 
παρά εφησυχασμό επιτρέπουν. 

 
Στην Αμερική, οι τελευταίες επίσημες στατιστι-
κές που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυ-
πώνουν αναπάντεχη μείωση της κατανάλωσης 
τον Μάιο (κατά 0,3%), καθώς η μεγάλη μάζα των 
καταναλωτών άρχισε να νιώθει τα «συμπτώ-
ματα» του υψηλού πληθωρισμού, των συνεχών 
ανατιμήσεων στα καύσιμα και της αύξησης των 
επιτοκίων, σε μια κατάσταση που κάνει ακόμη 
και τους πιο αισιόδοξους να σκέφτονται δεύτερη 
φορά οποιαδήποτε σημαντική νέα αγορά θέλουν 
να κάνουν, είτε αυτή αφορά αυτοκίνητο είτε σπίτι. 
Οι επενδυτές, μικροί και μεγάλοι, που πριν από 
λίγους μήνες έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας ανα-
μένοντας θεαματική ανάκαμψη μετά την πανδη-
μία, έχουν πλέον προσδεθεί στις θέσεις τους και 
ετοιμάζονται για την πλέον απότομη άνοδο των 
αμερικανικών επιτοκίων εδώ και σχεδόν τριάντα 
χρόνια. Η Fed και ο επικεφαλής της Τζέρομ Πά-
ουελ ανέλαβαν επείγουσα δράση για να τιθα-
σεύσουν τον καλπάζοντα πληθωρισμό.  Έπειτα 
από μια περίοδο φρενήρους κερδοσκοπίας, η 
Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ έβαλε στον πάγο τα 
όνειρα των από Wall Street ορμώμενων αυξά-
νοντας το επίσημο κόστος δανεισμού κατά 0,75 
ποσοστιαίες μονάδες, σε μια αύξηση-σοκ που 
γίνεται για πρώτη φορά από το 1994. 

 
Της συνεδρίασης της Fed και της ανακοίνωσης 
των νέων επιτοκίων, είχε προηγηθεί η δραματική 
έκτακτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας το μεσημέρι στη Φρανκφούρτη, όπου 
τέθηκε επί τάπητος η εκτόξευση των αποδόσεων 
των ομολόγων της Ιταλίας, της Ισπανίας, της 
Πορτογαλίας και της Ελλάδας, σε μια κατάσταση 
που παραπέμπει στα γεγονότα της περιόδου 
2011-2012. 

 
Δίνη και περιδίνηση 
 
Μόλις μία εβδομάδα αφότου η Τράπεζα έβγαλε 
από τη πρίζα την ποσοτική χαλάρωση και ανα-
κοίνωσε αυξήσεις επιτοκίων τον Ιούλιο και τον 

Σεπτέμβριο για να καταπολεμήσει, υποτίθεται, 
τον πληθωρισμό, τα ομόλογα της Ευρωζώνης 
βυθίστηκαν στη δίνη της διεθνούς κερδοσκοπίας, 
προκαλώντας για άλλη μια φορά χαοτικές δια-
φορές στα κόστη δανεισμού μεταξύ Βορρά και 
Νότου. Ενδεικτικά, η απόδοση των δεκαετών 
γερμανικών ομολόγων -που είναι και ο δείκτης 
αναφοράς- κυμαινόταν χθες στο 1,77%, το υψη-
λότερο επίπεδο από τις αρχές του 2014, ενώ το 
spread των ιταλικών δεκαετών ομολόγων αυξή-
θηκε στις 240 μονάδες βάσης, το υψηλότερο 
από τις αρχές του 2020. 

 
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, όπως παρατη-
ρούν πολλοί αναλυτές τους οποίους επικαλείται 
το Reuters, δεν υπάρχει στο τραπέζι ούτε plan 
A ούτε plan Β και η προσέγγιση στο πρόβλημα 
φαίνεται να κινείται πάλι στα όρια του «βλέπο-
ντας και κάνοντας». Μία από τις επιλογές που 
προβάλλεται ως λύση περιλαμβάνει τις επανε-
πενδύσεις ομολόγων που λήγουν στις αγορές 
εκείνες οι οποίες υφίστανται κερδοσκοπικές πιέ-
σεις. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το 
μέτρο αυτό είναι απίθανο από μόνο του να χαλι-
ναγωγήσει την όρεξη των κερδοσκόπων, πόσο 
μάλλον να σβήσει τη «φωτιά». 

 
Επίσης, για άλλη μια φορά φαίνεται να επι-
στρατεύεται το ευχολόγιο και να ακολουθείται  
η ανώδυνη τακτική των διακηρύξεων καλών προ-
θέσεων αντί για τη λήψη αποφασιστικής σημα-
σίας πρακτικών μέτρων. Ουσιαστικά οι ιθύνοντες 
της ΕΚΤ άρχισαν να επαναλαμβάνουν ό,τι έλε-
γαν και πριν από δέκα χρόνια, όταν διαβεβαί-
ωναν ότι ήταν αποφασισμένοι να... κάνουν τα 
πάντα για να σώσουν το ευρώ. 
Χαρακτηριστικά, ο Βέλγος Πιέρ Βουντς, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, δήλωσε 
ότι η Τράπεζα είναι «έτοιμη να παρέμβει αν κρίνει 
αδικαιολόγητες τις κινήσεις στις αγορές κρατικών 
ομολόγων». «Οι περισσότεροι από εμάς -πιθα-
νώς όλοι μας στην πραγματικότητα- είμαστε πολύ 
ανοιχτοί στο να κάνουμε κάτι εφόσον καταστεί 
αρκετά σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα υπερβολι-
κής αντίδρασης των αγορών ή αδικαιολόγητου 
κατακερματισμού» διαβεβαίωσε ο συγκεκριμένος 
αξιωματούχος…

Οι δασικές πυρκαγιές σε πέντε περιφέρειες της 
Ισπανίας κατέστρεψαν ήδη τη διπλάσια επιφά-
νεια από αυτή που είχαν καταστρέψει στις ίδιες 
περιοχές οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μεταξύ 
του 2006 και του 2021, ενισχύοντας τους φόβους 
για τεράστιες καταστροφές το φετινό καλοκαίρι 
από τη μεγάλη ξηρασία και τις υψηλές θερμο-
κρασίες, που έφτασαν ήδη τους 43 βαθμούς Κελ-
σίου σε διάφορες περιοχές της χώρας.   
Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ισπανίας 
βρίσκονται σε κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας, 
ενώ, σύμφωνα με τους δορυφόρους του Προ-
γράμματος Παρατήρησης της Γης της Ευρωπαϊ-
κής  Ένωσης Κοπέρνικος, τις τελευταίες ημέρες 
στην Ισπανία κάηκαν περισσότερα από 19.000 
εκτάρια δασικών εκτάσεων. Περίπου 3.000 πο-
λίτες απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους και 3 
πυροσβέστες τραυματίστηκαν. 

 
Φθηνό ρεύμα παρά τα κλιματιστικά 
 
Ο πρόωρος καύσωνας του Ιουνίου οδήγησε 
σε κατακόρυφη αύξηση της κατανάλωσης ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ισπανία και τη Γαλλία, 
σε περίοδο κατά την οποία οι τιμές της βρίσκο-
νται ήδη στα ύψη. Η Γαλλία αναγκάστηκε να  
εισάγει ενέργεια, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες 
αύξησαν τη θερμοκρασία του νερού στα ποτάμια, 
αναγκάζοντας τους πυρηνικούς σταθμούς να μει-
ώσουν την παραγωγή τους γιατί το νερό ήταν 
πολύ ζεστό για να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη 
των πυρηνικών αντιδραστήρων χωρίς να θέτει 
μετά σε κίνδυνο τη χλωρίδα και την πανίδα.  
Η Ισπανία πάντως φαίνεται πως κατάφερε να 
δαμάσει την άνοδο του ενεργειακού κόστους, 
αφού, παρά την κατακόρυφη αύξηση της κατα-
νάλωσης, το πλαφόν στις τιμές απέτρεψε νέες 
μεγάλες ανατιμήσεις, με αποτέλεσμα, μαζί με 
την Πορτογαλία, να καταγράφουν από τις χαμη-
λότερες τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, στα 165,5 
ευρώ ανά MWh, σε σχέση με τα 213 ευρώ ανά 
MWh της Ελλάδας, που συνέχιζε να έχει από τις 
υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη 
την Ευρώπη. 

 
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν  

να σβήσουν την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή 
της Γρανάδας με χερσαία και αεροπορικά μέσα, 
επίγειου ανεφοδιασμού, ενώ στη Θαμόρα της 
Καστίλης και Λεόν κινητοποιήθηκε ακόμη και ο 
στρατός για να βοηθήσει στην κατάσβεση πυρ-
καγιάς σε εθνικό δρυμό, στην Καταλωνία παρέ-
μεναν ενεργές τρεις πυρκαγιές, με την τοπική 
κυβέρνηση να προειδοποιεί ότι η πυρκαγιά στο 
Μπαλντομάρ μπορεί να καταστρέψει έως και 
20.000 εκτάρια, στην περιοχή της Μάλαγα στην 
Ανδαλουσία παρέμεναν ενεργές άλλες δύο εστίες 
φωτιάς και στην Εστρεμαδούρα μία ακόμη, ενώ 
στη Ναβάρα οι αρχές αναγκάστηκαν να εκκενώ-
σουν ένα μεσαιωνικό μοναστήρι. 

 
Ανάβουν οι σιδηροτροχιές 
 
Η Ιταλία και η Ισπανία ανακοίνωσαν μέτρα  
περιορισμού της χρήσης των κλιματιστικών, ενώ 
κάτι ανάλογο εξετάζει και η Γαλλία, που αναμένει 
το Σάββατο θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή. 
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποί-
ησε ότι ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε ήδη στα υψη-
λότερα επίπεδα από το 2006 για τον Ιούνιο και 
ότι η ξηρασία μπορεί να προκαλέσει πολλές πυρ-
καγιές. 

 
Στη νότια Γαλλία τα σχολεία εφοδιάστηκαν εκτά-
κτως με νερό και ορισμένα αποφάσισαν να πα-
ραμείνουν σήμερα κλειστά, η εταιρεία SNCF ανα-
κοίνωσε καθυστερήσεις στα δρομολόγιά της 
εξαιτίας της υπερθέρμανσης των γραμμών και 
των προβλημάτων των ηλεκτρικού εξοπλισμού 
της εταιρείας από τις υψηλές θερμοκρασίες και 
η δημοτική αρχή του Μπορντό θα διανέμει νερό 
στους άστεγους, ενώ οι Γάλλοι πυροσβέστες 
έδωσαν ήδη τις πρώτες μάχες του καλοκαιριού 
από τις αρχές της εβδομάδας σε πολλές περιο-
χές της νότιας Γαλλίας, με τις Αρχές να προειδο-
ποιούν για εκδήλωση πυρκαγιών ακόμη και στις 
δασικές εκτάσεις της περιφέρειας του Παρισιού, 
ενώ πολλές περιοχές της χώρας προειδοποί-
ησαν παράλληλα για ρύπανση της ατμόσφαιρας 
από το έντονο διάχυτο φως του ήλιου.
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ΚΟΛΟΜΒΙΑ / ΓΟΥΣΤΑΒΑ ΠΕΤΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕ ΤΟ 50,8% ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος πρόεδρος της 
Aριστεράς στην ιστορία της χώρας

Ο υποψήφιος της κολομβια-
νής Aριστεράς για την προ-
εδρία της χώρας Πέτρο συγκε-
ντρώνει το 50,8% των ψήφων 
έναντι 46,9% του του μεγιστάνα 
ακινήτων Ερνάντες 
Ο γερουσιαστής Γουστάβο 
Πέτρο, ο υποψήφιος της κολομ-
βιανής Aριστεράς για την προ-
εδρία της Κολομβίας, είναι ο νι-
κητής του δεύτερου γύρο των 
εκλογών που διεξήχθησαν χθες 
Κυριακή, σύμφωνα με τα επί-
σημα αποτελέσματα με το 
89,4% των ψηφοδελτίων να 
έχει ενσωματωθεί. Ο κ. Πέτρο 
συγκεντρώνει το 50,8% των 
ψήφων, έναντι 46,9% του αντι-
πάλου του, του μεγιστάνα των 
ακινήτων Ροδόλφο Ερνάντες, 
σύμφωνα με τα δεδομένα της 
κολομβιανής εθνικής εφορευτι-
κής επιτροπής. Η διαφορά των 

υποψηφίων είναι 797.973 ψή-
φοι.Περίπου 20 εκατ. ψηφοφό-
ροι συμμετείχαν στη διαδικασία 
στη χώρα της Λατινικής Αμερι-
κής. Ο κολομβιανός εκκεντρι-
κός επιχειρηματίας των ακινή-
των Ροδόλφο Ερνάντες 
ανακοίνωσε ότι «αποδέχεται» 
την ήττα του.  

 
Ο κ. Ερνάντες, χωρίς κόμμα 
ή αποκρυσταλλωμένη ιδεολο-
γία, που αυτοαποκαλείται «ο 
βασιλιάς του Τικ Τοκ», αναφε-
ρόμενος στην ομώνυμη πλατ-
φόρμα κοινωνικής δικτύωσης, 
διεξήγαγε αντισυμβατική προ-
εκλογική εκστρατεία, υποσχό-
μενος να τελειώσει «τη δια-
φθορά» και τη 
«γραφειοκρατία». Ακύρωσε 
επανειλημμένα συνεντεύξεις σε 
ΜΜΕ, έκανε ελάχιστες δημό-

σιες εμφανίσεις τις τελευταίες 
δέκα ημέρες και πρακτικά 
απέρριψε το να λάβει μέρος σε 
τηλεμαχία με τον αντίπαλό του 
πριν από την ψηφοφορία παρά 
την απόφαση που έλαβε δικα-
στήριο για αυτό. Αντ’ αυτών, 
συνέχισε να διεξάγει εκστρατεία 
μέσω των ιστότοπων κοινωνι-
κής δικτύωσης. 

 
«Κολομβιανοί, σήμερα (σ.σ. 
χθες Κυριακή) η πλειοψηφία 
των πολιτών επέλεξε τον άλλο 
υποψήφιο. Όπως είχα πει κατά 
τη διάρκεια της εκστρατείας 
μου, αποδέχομαι το αποτέλε-
σμα αυτών των εκλογών», ανέ-
φερε ο κ. Ερνάντες σε βίντεο 
που μεταφορτώθηκε από την 
ομάδα τους σε ιστότοπους κοι-
νωνικής δικτύωσης.

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ / ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ

Στρατιώτες ανοίγουν πυρ για να καταστείλουν 
επεισόδια σε πρατήριο καυσίμων
Στρατιώτες άνοιξαν πυρ για να καταστείλουν 

 ταραχές σε πρατήριο καυσίμων, που είχαν απο-
τέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι, τρεις 
στρατιωτικοί και τέσσερις πολίτες, ανακοίνωσαν 
σήμερα οι αρχές στη Σρι Λάνκα, όπου οι αυτοκι-
νητιστές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν 
ώρες ολόκληρες στις ουρές για να αγοράσουν 
καύσιμα. 
Τα επεισόδια ξέσπασαν στη Βουσουβαμάντου, 

365 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κο-
λόμπ, τη νύχτα του Σαββάτου προς 
Κυριακή, όταν στρατιωτική θέση 
έγινε στόχος ταραχοποιών 
που πέταξαν πέτρες, είπε ο 
εκπρόσωπος του στρατού 
Νιλάντα Πρεμαράτνε. 

«Ομάδα 20 ως 30 αν-
θρώπων πέταξε πέτρες 
και προκάλεσε ζημιές σε 
φορτηγό του στρατού», 
είπε στο Γαλλικό Πρακτο-
ρείο ο κ. Πρεμαράτνε. 
Σύμφωνα με την αστυνομία 
τέσσερις πολίτες και τρεις στρατιώτες 
τραυματίστηκαν όταν οι άνδρες των ένοπλων 
δυνάμεων άνοιξαν πυρ –για πρώτη φορά– για 
να καταστείλουν τις ταραχές εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης. Όταν το πρατήριο έμεινε από καύ-
σιμα, αυτοκινητιστές άρχισαν να διαδηλώνουν 
και η κατάσταση εκτραχύνθηκε σε σύγκρουση 
με τον στρατό, κατά την αστυνομία.  
Η Σρι Λάνκα πλήττεται από τη χειρότερη  

οικονομική κρίση στην ιστορία της. Είναι αντι-
μέτωπη με τεράστια έλλειψη συναλλάγματος, 
που δεν της επιτρέπει να εισάγει επαρκείς πο-
σότητες τροφίμων, καυσίμων και άλλων απα-
ραίτητων προϊόντων. Το νησί των 22 εκατομμυ-
ρίων κατοίκων, κοντά στην Ινδία, ζει εδώ και 
μήνες στον ρυθμό των καθημερινών διακοπών 

της ηλεκτροδότησης, των ατελείωτων ουρών στα 
πρατήρια καυσίμων, του δελτίου στα τρόφιμα, 
του πληθωρισμού ρεκόρ. 
Ειρηνικές διαδηλώσεις εδώ και εβδομάδες 
έχουν κεντρικό αίτημα την παραίτηση του προ-
έδρου Γκοταμπάγια Ρατζαπάξα, που πολλοί πο-
λίτες, ακόμη και ως πρότινος οπαδοί του, κατη-
γορούν για κακοδιαχείριση.  
Οι αρχές αποφάσισαν να αναπτύξουν αστυνο-
μικούς και στρατιωτικούς στα πρατήρια καυσί-

μων. Τον Απρίλιο, αυτοκινητιστής 
σκοτώθηκε από την αστυνομία 
στη Ραμπουκάνα, στο κε-
ντρικό τμήμα της χώρας, 
κατά τη διάρκεια διαπλη-
κτισμού που συνδεόταν 
στην πώληση καυσίμων 
με δελτίο. Σύμφωνα με 
την αστυνομία, συγκρού-
σεις ανάμεσα σε μέλη της 
και αυτοκινητιστές ξέσπα-

σαν σε τουλάχιστον τρεις  
τοποθεσίες το σαββατοκύριακο. 

Τουλάχιστον έξι αστυνομικοί τραυ-
ματίστηκαν σε ένα από τα επεισόδια αυτά, 

ενώ επτά αυτοκινητιστές συνελήφθησαν. Η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να κλείσουν οι δημόσιες 
υπηρεσίες και τα σχολεία για δύο εβδομάδες, 
για να μειωθούν οι μετακινήσεις και να διατηρηθεί 
το στοκ των καυσίμων, που οδεύει να εξαντληθεί. 
Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η οικονομική 
κρίση ενδέχεται να μεταμορφωθεί σε πολύ  
σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.  
Ήδη, εκατομμύρια πολίτες του νησιού χρει-
άζονται βοήθεια. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει 
στάση πληρωμών ως προς το εξωτερικό της 
χρέος (51 δισεκ. δολάρια) και βρίσκεται σε  
συνομιλίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) για νέο δανεισμό.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

100 χρόνια από την ίδρυση του Αρχιεπισκοπής Θυατείρων
Το γνωρίζατε ότι… το Παγκόσμιο 

Συνέδριο των Αποδήμων, αναμένεται να 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφερόν για την παροικία 
μας, αφού σύμφωνα με πληροφορίες της 
«Παροικιακής» αναμένεται να συζητηθούν, 
τόσο στο προσκήνιο, όσο και στο παρα-
σκήνιο, ζητήματα που επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα της ΠΟΜΑΚ και της 
ΠΣΕΚΑ σε κρίσιμα ζητήματα; 

 
Το γνωρίζατε ότι… ότι φέτος το Πα-

γκόσμιο Συνέδριο που θα διεξαχθεί το κα-
λοκαίρι, δεν θα πραγματοποιηθεί στη Λευ-
κωσία, αλλά στη Λεμεσό; 

  
Το γνωρίζατε ότι… στη φετινή ετή-

σια συνάντηση με την Ειδική Επιτροπή των 
Βουλής των Κοινοτήτων για την Κύπρο, η 
οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
προώθηση του Κυπριακού, θα παρευρεθεί 
ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Ιωάννης Κασουλίδης; 

 
Το γνωρίζατε ότι… εκατοντάδες είναι 

οι συμπατριώτες μας που έχουν ταλαιπω-
ρηθεί και αναμένεται να ταλαιπωρηθούν κι’ 
άλλο ενόψει καλοκαιρινής περιοδού λόγω 
της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί 
στα βρετανικά αεροδρόμια εξαιτίας των συ-
νεχών ακυρώσεων πτήσεων και ότι δεν 
αποκλείεται τα πράγματα να χειροτερέψουν 
ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες; 

 
Το γνωρίζατε ότι… το εκλογικό επι-

τελείο του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα 
Μαυρογιάννη άρχισε σιγά-σιγά να παίρνει 
σάρκα και όστα και ότι ανάμεσα στα ονό-
ματα που συζητούνται έντονα για τη θέση 
του επικεφαλής του επιτελείου για την Οι-
κονομία, είναι αυτό της πρώην βουλεύτριας 
Άννας Θεολόγου, η οποία φέρεται μάλιστα 
να είναι επιλογή υψηλά ιστάμενου στελέ-
χους του κόμματος της Αριστεράς;   

 
Το γνωρίζατε ότι… ο γνωστός για 

την πολυετή προσφορά του στα παροι-
κιακά δρώμενα Χρήστος Ττούτον, αποχω-
ρεί σύντομα από τη θέση και τα σημαντικά 
καθήκοντά του στην Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία καθώς έχει αποδεχθεί πρόταση 
για να αναλάβει σημαντικό πόστο σε με-
γάλο βρετανικό οργανισμό; 

 
Το γνωρίζατε ότι… η αύξηση κρου-

σμάτων της Covid-19 στο ΗΒ προσλαμ-
βάνει ανησυχητικές διαστάσεις τις τελευ-
ταίες ημέρες και ότι οι ειδικοί την αποδίδουν 
στους πρόσφατους εορτασμούς για το 
Πλατινένιο Ιωβηλέο της Βασίλισσας; 

 
Το γνωρίζατε ότι… κάτι αλλάζει στο 

Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο που βρίσκεται 
στο Wood Green, αφού μετά τη σταδιακή 
αναβάθμιση των υπηρεσίων φροντίδας, 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των 
διαφόρων μαθημάτων που παραδίδονται, 
αναβαθμίζεται σημαντικά και το καφεστια-
τόριο που λειτουργεί στο ισόγειο, καθώς 
έχει αναλάβει τη διαχείρισή του νεαρός 
επαγγελματίας του χώρου, η ομάδα του 
οποίου υπόσχεται ότι θα δούμε πολλές αλ-
λαγές προς το καλύτερο, ώστε να μπορέσει 
να προσελκύσει ακόμη περισσότερους Κύ-
πριους στο κτήριο που αποτελεί σημείο 
αναφοράς της παροικίας μας;

Το βράδυ της Τετάρτης 15ης Ιουνίου 2022,  απολαύσαμε μια πάρα 
πολύ όμορφη εκδήλωση με θέμα: «Από τα Θυάτειρα της Μικράς 
Ασίας στα «Θυάτειρα» της Μεγάλης Βρεταννίας» στην κατάμεστη 
αίθουσα του Ashmole Academy. 
Η συναυλία έγινε προς τιμή των 100 ετών από της Ιδρύσεως της 

Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής και για τα 100 χρόνια από την καταστροφή 
της Σμύρνης!!! Την εκδήλωση ευλόγησε με την παρουσία του ο Αρ-
χιεπίσκοπος μας Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συ-
νοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Κολωνίας κ. Αθανάσιο και τον 
Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο και κληρικούς της Ιεράς μας 
Αρχιεπισκοπής.  
Παρών ήταν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Χρήστος Καραολής. 

Μαζί μας επίσης ήταν οι Γενικοί Πρόξενοι στο Λονδίνο, Ελλάδας κ. 
Χρήστος Γούλας, Κύπρου κ. Θεόδωρος Γκότσης, καθώς και οι συ-
ντονίστριες εκπαίδευσης στο Λονδίνο, ΕΕΑ κ. Ειρήνη Βερώνη και 
ΚΕΑ κ. Βασιλική Κούμα.  
Εκπρόσωποι του Παροικιακού Τύπου, από την Εφημερίδα Ελευ-

θερία κ. Μιχάλης Έλληνας, Παροικιακή Εφημερίδα Μιχάλης Γιακουμή, 
Hellenic TV Γιώργος Λίγγος και LGR Βασίλης Παναγή. Πρόεδροι Ελ-
ληνορθοδόξων Κοινοτήτων και άλλοι Παροικιακοί εκπρόσωποι.  
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο έργο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής.  
Ακούσαμε Τραγούδια και σκοπούς από τη Μικρασία, το Αιγαίο και 

την ευρύτερη περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας από την Κατερίνα 
Παπαδοπούλου και εξαμελή ορχήστρα.  
Έπαιξαν οι μουσικοί: 
Στέφανος Δορμπαράκης – κανονάκι 
Αλέξανδρος Καψοκαβάδης – λαούτο 
Γιώργος Κοντογιάννης – λύρα 
Θεόδωρος Κουέλης – κοντραμπάσο 
Νίκος Παραουλάκης – πνευστά 
Στρατής Σκουρκέας – κρουστά 
Φιλική συμμετοχή στο τραγούδι - π. Ιωσήφ Παλιούρας  
 
Η Οργανωτική Επιτροπή 
Λούης Λοίζου 
π. Ιωσήφ Παλιούρας

Το γνωρίζατε ότι...
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Τρία χρόνια από τότε που μας έφυγε... 
ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ

Αξιότιμοι Προσκεκλημένοι, 
Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες. 
 
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσο-
ρίσω στην αποψινή μας σύναξη, και να ευχα-
ριστήσω συνάμα τον αγαπητό μας φίλο   
Δημήτρη και τη σύζυγό του Έλση Χριστόφια. 
Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα που με  
τίμησε προσφέροντάς μου την ευκαιρία να πα-
ρουσιάσω το βιβλίο του ΠΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ  
ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ … 

Λένε ότι,  κάποιος που παρουσιάζει ένα βι-
βλίο, για να είναι αντικειμενικός,  δεν πρέπει 
να είναι συγγενής ή φίλος του συγγραφέα. 
Πρωτογνώρισα τον Δημήτρη το 1988 και του 
πήρα συνέντευξη για το LGR όταν έγινε ΓΓ 
του ΑΚΕΛ. Από τότε γνώρισα και θαύμασα τον 
χαρακτήρα του. Γίναμε αδελφικοί φίλοι! Ήπιος, 
φιλικός, χαμογελαστός, εγκάρδιος, γεμάτος χι-
ούμορ - αφοσιωμένος στα ιδανικά, φίλος της 
εργατιάς και πρωταγωνιστής των πανανθρώ-
πινων ιδανικών – της ειρήνης, της φιλίας και 
της ελευθερίας των λαών. Επομένως, ο υπο-
φαινόμενος δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο! 
Ας ελπίσω ότι θα είμαι κάπως αντικειμενικός… 

O τίτλος του βιβλίου – όπως με πληροφόρησε 
ο αγαπητός Δημήτρης – ανήκει στον τίτλο του 
τραγουδιού του συνθέτη Θάνου Μικρούτσικου 
που το τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. 
Το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας αποτε-
λείται από 396 σελίδες και διαιρείται σε 31  
κεφάλαια κι αυτά σε άλλα τμήματα και διανθί-
ζεται με κάπου 100 φωτογραφίες. Αρχίζει με 
τις αφιερώσεις σ΄ εκείνους  που στάθηκαν 
αρωγοί στην ζωή του – στους γονείς του τον 
Μάστρο Χριστοφή, την μητέρα του την Αννού, 
τη σύζυγο του Έλση, την αδελφή του Δέσποινα 
που του δώρισε ζωή προσφέροντάς του τον 
νεφρό της και στους ιατρούς καρδιολόγο  
Μιχάλη Μηνά και τον νεφρολόγο Άλκη Πιερίδη. 
Ακολουθεί ο πρόλογος όπου ο συγγραφέας 
εξηγεί τους λόγους που τον ώθησαν να κατα-
γράψει την σύγχρονη ιστορία της πατρίδας 
μας. Η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου χαρα-
κτηρίζεται από τη συνεχή σύγκρουση μεταξύ 
του εφικτού και του ευκταίου. Αποτέλεσμα;  
Το κυνήγι του ευκταίου, συμπεραίνει ο Δημή-
τρης οδηγεί στο γεγονός του κάθε χθες και κα-
λύτερα. Πόση αλήθεια κρύβει αυτή η διαπί-

στωση;Ο Χριστόφιας με τόλμη διαπίστωσε 
ακόμα μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι το 1960 
με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ενταφιάστηκε μια για πάντα η Ένωση. Είπε 
ακόμα ότι το Κυπριακό κράτος δεν είναι ούτε 
ελληνικό ούτε τουρκικό. Είναι κράτος του λαού 
του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.  
Το βιβλίο αποτελεί παρακαταθήκη για την 
Αριστερά και τον Κυπριακό λαό γενικότερα. 
Αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη του 
ιστορικότερου πολιτικού χώρου της Κύπρου. 
Η  σπίλωση που του έγινε και η αμφισβήτηση 
του ηθικού πλεονεκτήματος που είχε πάντα το 
ΑΚΕΛ αποτελούν προφανή στόχο αυτών που 
ξαναθέλουν την Αριστερά στη γωνιά. 
Ανατρέχοντας στην πολιτική δράση του τέως 
Προέδρου, πρέπει να πω ότι ο Δημήτρης 
Χριστόφιας άνοιξε νέους δρόμους δίνοντας το 
παράδειγμα της εσωκομματικής ανανέωσης. 
Επισημαίνοντας ότι η εκλογή Χριστόφια στην 
προεδρία της Βουλής και της Δημοκρατίας 
αποτέλεσε δικαίωση για έναν ΑΚΕΛιστή που 
βρέθηκε για πρώτη φορά στα ανώτατα 
πολιτειακά αξιώματα, ότι επί διακυβέρνησής 
του ειπώθηκαν αλήθειες, που για πρώτη φορά 
λέγονταν από το στόμα Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. “Λέχθηκε ότι η Κύπροςκρύ-
βει στα σπλάχνα της λείψανα Ελληνοκύπριων, 
αλλά και Τουρκοκύπριων θυμάτων του εθνικι-
σμού και ότι για να προχωρήσει η Κύπρος 
μπροστά πρέπει να ξεπεράσει την εθνοτική 
αντιπαράθεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων”, Πρέπει να πω ότι επί διακυβέρνησης 
Χριστόφια λέχθηκε ότι η Κύπρος πλήρωνε το 
τίμημα ρητορειών που αποκοίμιζαν το λαό. 
Όταν το οικονομικό μοντέλο σύμφωνα με το 
οποίο λειτουργούσαν οι τράπεζες έφτανε στα 
όρια του υπονομεύοντας την οικονομία, η δια-
κυβέρνηση Χριστόφια άνοιξε το παράθυρο της 
ενέργειας, υπερβαίνοντας το αδιέξοδο στο 
οποίο είχε οδηγηθεί η κυπριακή οικονομία.  
Όλα αυτά τα χρόνια, λέει ο συγγραφέας,  

 η εκάστοτε τουρκική ελίτ, καθώς και η τουρ-
κοκυπριακή αντιδραστική δεξιά, καραδοκούν 
και εκμεταλλεύονται, με την αρωγή του αγγλο-
αμερικανικού ιμπεριαλισμού, τα συνεχή ολι-
σθήματα αλυτρωτισμού της ελληνοκυπριακής 
δεξιάς και προωθούν το δικό τους «όραμα» 
για επιβολή της διχοτόμησης. Το μεγάλο θύμα 
αυτής της τραγελαφικής διαδικασίας είναι, Ελ-
ληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι πλη-

ρώνουν βαρύτατο τίμημα σε ανθρώπινες και 
υλικές θυσίες. Αγαπητοί Φίλοι, θα ήθελα να 
επικαλεστώ τον Κυριάκο Νεοκλέους, ο οποίος 
είπει τα ακόλουθα: «Θα πρέπει, αναμφίβολα, 
να χρεωθεί ο Δημήτρης και με λάθη ή παρα-
λείψεις. Αλλά, «το λανθάνειν ανθρώπινον». Άλ-
λωστε, σε λάθη περιπίπτουν μονάχα εκείνοι 
που δρουν, εκείνοι που πράττουν, «ο μηδέν 
ειδώς ή πράττων, μηδέν εξαμαρτάνει”, έλεγαν 
οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Στις σελίδες του βι-

βλίου αποτυπώνεται η φυσιογνωμία του ίδιου 
του συγγραφέα, για το ήθος, για το ανήσυχο 
πνεύμα και την αδάμαστη θέληση. Οι βασικές 
εντυπώσεις του πηγάζουν, από κάποια συ-
γκλονιστικά πολιτικό-οικονομικά γεγονότα, που 
του προκάλεσαν θλίψη. Πρόκειται, για κείμενο 
με εύληπτη γλώσσα, με πλούσιο και ανεπιτή-
δευτο λεξιλόγιο ενός γλαφυρού καλάμου και 
με φροντισμένη δομή και επιμέλεια. Εδώ το-
νίζω την ποιότητα των λεπτών σκέψεων, βιω-
μάτων και συναισθημάτων του συγγραφέα, 
αλλά και την ενδιαφέρουσα επιστημονική και 
λεπτολογημένη ανάλυση των εμπειριών του 
Δημήτρη Χριστόφια», καταλήγει ο δάσκαλός 
του.  

 
Το βιβλίο ΠΩΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 

… είναι η ιστορία των τελευταίων 70 χρόνων 
του τόπου – ας σημειωθεί ότι φέτος ο συγγρα-
φέας συμπλήρωσε τα 70 του χρόνια – και η 
90ή επέτειος του ΚΚΚ – ΑΚΕΛ - είναι συνάμα 
η ιστορία της ζωής του συγγραφέα, της εργα-
τικής τάξης, του κόμματός του. Ας σημειωθεί 
ότι το κόμμα ανάδειξε τον Δημήτρη  Χριστόφια, 
το ΑΚΕΛ φέτος συμπλήρωσε 90 χρόνια ένδο-
ξης αγωνιστικής πορείας στην υπηρεσία του 
λαού. Η ιστορία, η αληθινή ιστορία της Κύπρου 
με τις αδυναμίες, και τα λάθη αλλά και τις αρε-
τές του λαού μας. 
Στο βιβλίο του αναφέρει και τους αγώνες του 
ίδιου και του κόμματός του για κοινό αγώνα 
και συναδέλφωση με τους Τουρκοκύπριους 
συμπατριώτες μας. Και είναι ο πρώτος που 
βγήκε με θάρρος να ζητήσει συγνώμη για τα 
θύματα του εθνικισμού.  
Τα περισσότερα κυπριακά ΜΜΕ τα έβαλαν 
μαζί του από την αρχή της προεδρικής του θη-
τείας. Τον κατηγόρησαν για πολλά πράγματα, 
όπως είναι «αχάπαρος», είναι «αγράμματος», 
και πολλά άλλα. Μέχρι που τον κατηγόρησαν 
ότι είναι ο αίτιος για την τραγωδία του Μαρί… 
Ο ελληνισμός γνώρισε μεγάλους και ένδο-
ξους ανθρώπους υπόδειγμα στην ιστορία του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Αλλά δεν έλειψε και 
το μεγαλύτερο ελάττωμα της φυλής μας – ο 
διχασμός και η αυτοκαταστροφή.  Και είναι 
αυτό που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι που γνώ-
ρισε ο κόσμος κατηγορήθηκαν από συμπα-
τριώτες τους. Να αναφέρω τον Προμηθέα, που 
έσωσε τον κόσμο όταν ο Δίας διέταξε να τον 
καρφώσουν πάνω στους αφιλόξενους βράχους 

του Καυκάσου και του έτρωγαν το συκώτι του 
μέρα νύχτα οι γύπες, που μεγλωνε την ημέρα. 
Ο Σωκράτης που ενώ θεωρήθηκε και από το 
ίδιο το Μαντείο των Δελφών ως "Aπάντων των 
ανθρώπων σοφότατος», καταδικάστηκε σε θά-
νατο. Ο Θεμιστοκλής, ο νικητής της Μάχης της 
Σαλαμίνας καταδικάστηκε σε θάνατο, κι αργό-
τερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης που ελευθέ-
ρωσε την Ελλάδα από τους Τούρκους καταδι-
κάστηκε κι αυτός σε θάνατο. Ο Μανώλης 

Γλέζος που δόξασε την Ελλάδα όταν κατέβασε 
τη σβάστικα, το σύμβολο του φασισμού και 
της τυραννίας από τον Παρθενώνα. Αργότερα 
δύο φορές καταδικάστηκε σε θάνατο από τους 
πρώην συνεργάτες των Γερμανών και μετά 
στις φυλακές και στις εξορίες. Να προσθέσω 
ότι ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιάννης Ρίτσος,  
ο Μίκης Θεοδωράκης που ενώ στην Ελλάδα 
οι κυβερνώντες καταδίκαζαν το έργο τους, στο 
εξωτερικό τους λάτρεψαν! Στην Κύπρο, προ-
σπάθησαν να δολοφονήσουν τον Μακάριο και 
αυτή τη στιγμή τα έβαλαν με τον Δημήτρη Χρι-
στόφια!  Τι αχαριστία, στ’ αλήθεια! Κι έχουμε 
πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Κάτι που μας 
θυμίζει το Ευαγγελικό «Ουδείς Προφήτης  
δεκτός εν τη πατρίδι αυτού».  
Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι η Κυπριακή 
Παροικία του Λονδίνου – που αποτελεί σχεδόν 
το ήμισυ του πληθυσμού της Κύπρου – έκλεισε 
βαθειά στην καρδιά της τον Δημήτρη Χριστόφια 
και δεν δέχτηκε ποτέ τις λοιδορίες και τις βάρ-
βαρες επιθέσεις μερικών φανατικών στην Κύ-
προ. Ωστόσο, η ιστορία θα κατατάξει τον συγ-
γραφέα που φιλοξενούμε, ανάμεσα στους 
μεγαλύτερους άντρες που γνώρισε η πατρίδα 
μας. Ήταν ο πρώτος Κομμουνιστής που κέρ-
δισε τόσο την αγάπη του λαού του και τον ανέ-
βασε στον θώκο της εξουσίας. Ενώ στην υπό-
λοιπη Ευρώπη τα κομμουνιστικά κόμματα 
είχαν παρακμή, ιδιαίτερα μετά την διάλυση της 
Σοβιετικής Ένωσης και της κοινότητας των σο-
σιαλιστικών κρατών της Ευρώπης, ο Δημήτρης 
Χριστόφιας ήταν ο πιο δημοφιλής άνθρωπος 
στην Κύπρο και πολλοί λαοί τον θαύμαζαν! 
Καλωσορίζουμε το βιβλίο σου αγαπητέ μας 
Δημήτρη Χριστόφια. Είμαστε περήφανοι για 
σένα. Ελπίζουμε να διαβαστεί πλατιά τόσο 
στην Παροικία μας όσο και στην Κύπρο. Έχει 
πολλά να μάθει και να διδαχτεί ο λαός μας 
ώστε να αποφεύγει στο μέλλον τα λάθη που 
διαπράχθηκαν τα τελευταία 70 τόσα χρόνια. 
Για να δούμε επιτέλους και την επανένωση της 
πατρίδας μας. Και μια παράκληση, το βιβλίο 
σου, αγαπητέ Δημήτρη, αξίζει να μεταφραστεί 
και στα Αγγλικά, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον τόσον ανάμεσα στους νέους της Πα-
ροικίας μας, όσο και στο παγκόσμιο προοδευ-
τικό κίνημα.  
Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο που 
μας χάρισες, πολύτιμο προϊόν και ιστορική πα-
ρακαταθήκη της ζωής σου, των αγώνων και 
της σοφίας σου. Και αναμένουμε να σε ακού-
σουμε. Και να θυμάσαι, αγαπητέ Δημήτρη,  
η Παροικία πολύ σε αγάπησε! Και σε ευγνω-
μονεί για τους πολύχρονους αγώνες σου! Σας 
ευχαριστώ, κι εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες 
για την υπομονή σας να με ακούσετε.

Γράφει ο Καθηγητής 
Ζαννέτος Τοφαλλής  

 
Με αφορμή τη συμπλήρωση 
τριών χρόνων στις 21 Ιουνίου 
που μας έφυγε ο  Δημήτρης 
Χριστόφιας δημοσιεύουμε 
την παρουσίαση του βιβλίου 
του που έγινε στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο Λονδίνου 
στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ως 
έναν ελάχιστο φόρο τιμής, 

σαν ένα ευλαβικό μνημόσυνο 
από έναν αδελφικό του φίλο.



▪� Οι διαδικασίες υπηρετούν τη 
δημοκρατία και η δημοκρατία τον 
στόχο. Δεν υπάρχει δημοκρατία 
για τη δημοκρατία. 
▪� Χιλιάδες μέλη και φίλοι του 
ΑΚΕΛ συμμετείχαν στην εκλο-
γική διαδικασία του κόμματος, 
που ολοκληρώθηκε με την Έκτα-
κτη Παγκύπρια Εκλογική Συνδιά-
σκεψη, στην οποία πήραν μέρος 

999 αντιπρόσωποι που επικύρωσαν με μυστική 
ψηφοφορία τη στήριξη της ανεξάρτητης υποψη-
φιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Το ποσοστό 
της επικύρωσης ήταν 90 % και δεν απέχει πολύ 
από το 93%, που έλαβε ο Δημήτρης Χριστόφιας 
το 2007. 
▪�  Όποιον και να επέλεγε η εκλογική διαδικασία 
θα υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά 
που συμβαίνει αυτό. Ας μην το διογκώνουν κά-
ποιοι για να αποδείξουν ότι η συλλογική από-
φαση να πάμε με Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι 
ασυγχώρητο πολιτικό  λάθος. Επιεικώς, υπερ-
βάλλουν.  
▪�  Σέβομαι συλλογική απόφαση και θα εργαστώ 
για την υλοποίησή της. Αυτό λέει η δική μου δη-
μοκρατία, ο δικός μου στόχος που είναι και  
ο στόχος όλων μας ΑΛΛΑΓΗ 
▪� Η  στήριξη της ανεξάρτητης υποψηφιότητας 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι επιλογή νίκης! 
Ξεκινάμε δουλειά  για να απαλλαγεί ο τόπος από 
την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στην ιστορία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ανακουφιστούν 
οι λαϊκές τάξεις και να ανοίξει ο δρόμος για την 
επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση. 
▪�  Αμετάθετα υπέρ λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας, αμετάθετα υπέρ της επανένωσης, 
είναι ο υποψήφιος Πρόεδρος και  πρώην  δια-
πραγματευτής της ελληνοκυπριακής κοινότητας, 
Ανδρέας Μαυρογιάννης, που ο διορισμός του 
στη θέση του διαπραγματευτή είχε την αποδοχή 
όλων των πολιτικών κομμάτων. 
▪�  Δεν ήταν μέλος της κυβέρνησης Αναστασιάδη, 
δεν ήταν μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. 
▪�  Η θέση του  διαπραγματευτή δεν είναι πολι-
τικός διορισμός υπό την έννοια της συμμετοχής 
στη διαμόρφωση πολιτικής της κυβέρνησης. 
Μάλλον έχει να κάνει περισσότερο με την υλο-
ποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης. 
Υπηρεσιακός διορισμός είναι παρά πολιτικός. 
Έτσι το βλέπουν οι νομικοί, οι συνταγματολόγοι 

κ.ά και όχι μόνο και ας σπεύδουν τώρα οι  
εκπρόσωποι του ΔΗΣΥ στα τηλεοπτικά κανάλια 
να ισχυρίζονται το αντίθετο. Γνωρίζουν πολύ καλά 
ότι την πολιτική στο Κυπριακό την αποφασίζουν 
ο Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών. Πρό-
εδρος ο Νίκος Αναστασιάδης και Υπουργός Εξω-
τερικών  ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Αυτοί οι δύο 
φέρουν τις  κύριες ευθύνες για το ναυάγιο στον 
Κραν Μοντανά το 2017,τη μη επίτευξη συμφω-
νίας στο Κυπριακό και τη διακοπή των συνομι-
λιών  και ας μην πέφτουν κάποιοι στην παγίδα 
να αναζητούν τις ευθύνες αυτές από τον  δια-
πραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη που από την 
ίδια την αρμοδιότητά του δεν τις είχε.  
Οι εξισώσεις ευθυνών δεν 
συμφωνούν! Δεν εξισώ-
νονται τα ανόμοια. 
▪� Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης 
είναι ένας έντι-
μος και ταπει-
νός άνθρωπος. 
Με ήθος και 
ανιδιοτέλεια 
στην πράξη. Ακέ-
ραιος, αδέκαστος, 
αξιοπρεπής. Αμετά-
κλητα ενάντια στη διαπλοκή 
και τη διαφθορά. 
▪�  Άνθρωπος δημοκράτης με κοινωνικές ευαι-
σθησίες, υπέρ ανακούφισης λαϊκών τάξεων  και 
υπέρ κράτους δικαίου, βέβαια πάντα μέσα στα 
αστικά δημοκρατικά πλαίσια. Δεν ήρθε η ώρα για 
κοινωνική αλλαγή. Εξάλλου ούτε ο ίδιος ο Χρι-
στόφιας δεν είπε ότι θα φέρει ,και δεν έφερε, κοι-
νωνική αλλαγή. 
▪� Σήμερα η Κύπρος είναι μια βασικά κεντροδε-
ξιά χώρα, μια βασικά κεντροδεξιά κοινωνία, πα-
ρόλες τις κραυγαλέες ανισότητες. Η πλειοψηφία 
του λαού δοκιμάζεται σκληρά, ανεξάρτητα από 
το πού ανήκει κομματικά, πολιτικά, ιδεολογικά. 
Ένα μεγάλο μέρος του λαού, η πλειοψηφία, ανε-
ξάρτητα από το πού ανήκει, θέλει να φύγει αυτή 
η κυβέρνηση, θέλει την αλλαγή. 
▪� Στις αναλύσεις και στις θέσεις μας πρέπει  
να λαμβάνουμε υπόψη τις συντυχίες και τον  
συσχετισμό δυνάμεων. Δεν υπάρχουν συνθήκες, 
προϋποθέσεις, για μια αριστερή επιλογή που θα 
απαλλάξει τον τόπο από την κυβέρνηση της δια-
πλοκής και της διαφθοράς. Δυστυχώς. Ας μη συ-

σκοτίζουν κάποιοι τα πράγματα. Σήμερα, η αντί-
θεση δεν είναι μεταξύ της Αριστεράς από τη μια  
και της δεξιάς από την άλλη. Αν ήταν αυτή η αντί-
θεση, το ΑΚΕΛ, η αριστερά είναι χαμένη από 
χέρι. Η αντίθεση είναι ο λαός από τη μια, ανε-
ξάρτητα από το πού ανήκει ο καθένας κομμα-
τικά(χιλιάδες δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα,  
χιλιάδες δεν πάνε καν στις κάλπες) και η πιο διε-
φθαρμένη κυβέρνηση στην ιστορία της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας από την άλλη. Αυτή είναι η αντί-
θεση και ας μην αφήνουμε τους επιτήδειους της 
πόλωσης να αποπροσανατολίζουν τον λαό. 
Μέσα στους επιτήδειους της πόλωσης είναι και 

ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος που  
σε πρόσφατη συνέντευξή του 
στην εφημερίδα ΠΟΛΙ-
ΤΗΣ επανέλαβε τον 
χυδαίο, ανυπό-
στατο ισχυρισμό 
των ακραίων 
που κατέστρε-
ψαν την Κύπρο, 
ότι οι αριστεροί 
είναι πράκτορες 
των Εγγλέζων από 

τον καιρό του Εζεκία 
Παπαϊωάννου. Να μην 

πέφτουν κάποιοι αριστεροί 
στην παγίδα να μπαίνουν σε αντι-

παράθεση με αγύριστα μυαλά  γύρω από τον 
αντιαποικιακό αγώνα του 1955-59.Το ΑΚΕΛ δια-
φώνησε με την τακτική του ένοπλου αγώνα που 
επέλεξε η ηγεσία της ΕΟΚΑ και δικαιώθηκε από 
την ιστορία. Ωστόσο το ΑΚΕΛ σέβεται και τιμά 
τους νέους της ΕΟΚΑ που θυσίασαν τη ζωή τους 
για τα πιστεύω τους. Ζημιώνουν τη συλλογική 
προσπάθεια που στόχο έχει την αλλαγή όσοι 
μπαίνουν σε αυτή την αντιπαράθεση. 
Το ΑΚΕΛ έχει ξεκάθαρη θέση για την ΕΟΚΑ  
και να το αφήσουν εκεί. 
▪� Ο στόχος της αλλαγής  θα επιτευχθεί με ένα 
Πρόεδρο που θα έχει υποστήριξη από τον ευρύ-
τερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης διεισδύει σε όλους τους πολιτικούς 
χώρους και όχι μόνο. 
▪�  Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ένας έμπει-
ρος, δοκιμασμένος, καταρτισμένος διπλωμάτης.  
Κατέχει το Κυπριακό όσο λίγοι. 
▪�  Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα  εφαρμόσει ένα 
κοινωνικό-οικονομικό  πρόγραμμα προς όφελος 

των λαϊκών τάξεων που δοκιμάζονται σκληρά. 
▪� Ξανά για το διαπραγματευτής υπηρεσιακός  
διορισμός ή πολιτικός διορισμός. Μόνο ένα πο-
λιτικό διορισμό είχε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Τον διόρισε ο Δημήτρης Χριστόφιας στη θέση 
του Υφυπουργού για την Προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που κρίθηκε πετυχημένη.  
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, από το 1987 μέχρι 
τη μέρα που έδωσε την παραίτησή του, υπηρέ-
τησε όλες τις κυβερνήσεις ως επαγγελματίας  
διπλωμάτης, πρέσβης, διαπραγματευτής κ.λπ. 
Ο νέος διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας είναι ο Μενέλαος Μενέλαου που ανή-
κει στο χώρο του ΑΚΕΛ. Είναι και αυτός συνερ-
γάτης, άνθρωπος του Νίκου Αναστασιάδη;   
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν ανήκε ποτέ σε κα-
νένα κόμμα. 
▪�  Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα κερδίσει τις 
Προεδρικές Εκλογές του 2023,αν όλοι αυτοί που 
πρέπει να τον  ψηφίσουν, δεν ψηφίσουν άλλο 
υποψήφιο. 
▪�  Ο καθένας από μας να κάνει την αυτοκριτική 
του και να αναλάβει τις ευθύνες του. Και να μην 
ξεχνά ότι μόνο το ΑΚΕΛ παραμένει συνεπές στις 
θέσεις του, στις αρχές και τις διακηρύξεις του.  
Το μόνο κόμμα που είναι  σταθερά υπέρ ΔΔΟ. 
Το μόνο κόμμα που το έκανε ξεκάθαρο από την 
αρχή ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί 
με ΔΗΣΥ για την Προεδρία της Κυπριακής  
Δημοκρατίας. Τα άλλα κόμματα αφήνουν την 
πόρτα ανοιχτή. 
▪� Πώς θα βοηθήσουν να φύγει η κυβέρνηση 
της διαπλοκής και της διαφθοράς εκείνοι οι  
ψηφοφόροι που  λένε ότι θέλουν την αλλαγή, 
αλλά  δεν θα δώσουν την ψήφο τους στον Αν-
δρέα Μαυρογιάννη; Μόνο με την επιλογή Ανδρέα 
Μαυρογιάννη θα φύγει η κυβέρνηση Νίκου Ανα-
στασιάδη- ΔΗΣΥ.  
▪� Τέλος, κανένας δημοκράτης, let alone pro-

gressive  προοδευτικός, δεν δικαιολογείται να 
ψηφίσει Νίκο Χριστοδουλίδη που δηλώνει ότι  
είναι περήφανος για το έργο της κυβέρνησης  
Νίκου Αναστασιάδη. Ποια αλλαγή θα φέρει ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης που δηλώνει συναγερμικός; 
Να το δουν όσοι λένε ότι θέλουν απαλλαγή του 
τόπου από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού  
Συναγερμού, την κυβέρνηση της διαπλοκής και 
της διαφθοράς.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Η ΔΙΚΉ ΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ Η ΚΥΠΡΟΣ  

«Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί»
Καθόλου παράξενο το γεγονός στο ότι οι Συντη-
ρητικοί και εννοώ όλοι ανεξαιρέτως, να προσποι-
ούνται ότι συστηματικά αυτοί είναι  δήθεν οι αδικη-
μένοι και τα θύματα,  τη στιγμή που εξαιτίας της 
λανθασμένης πολιτικής τους υποφέρει σχεδόν όλη 
η χώρα. Ακόμα  χειρότερο να συνεχίζουν να προ-
χωρούν με κυριολεκτικά κλειστά τα μάτια  τους χω-
ρίς να εννοήσουν ότι  ο κόσμος υποφέρει με τις πε-
ρικοπές, τις ψηλές τιμές και τους πανύψηλους 

φόρους. Οι τιμές να αυξάνονται, η κρίση να κυριεύει παντού, και η 
Συντηρητική Κυβέρνηση να μην παίρνει μέτρα μα ούτε να ασκεί 
πίεση καθόλου. Δε ζητά ούτε από εταιρίες να να σταθεροποιήσουν 
ή να μειώσουν τις υψηλές τιμές που ποτέ στην ιστορία της χώρας 
δεν γνώρισαν τόση ακρίβεια μα και μια από τις χειρότερες οικονο-
μικές κρίσεις. Ο κόσμος να είναι τα πραγματικά θύματα, και όχι οι 
Συντηρητικοί που όλο μας σερβίρουν παραπληροφόρηση. Θα συ-
νεχίσουμε να λέμε την αλήθεια, αφού αυτοί προτιμούν να ζουν και 
να λένε   ψέματα.   
Αλήθειες όπως το γεγονός ότι η φτώχεια όλο και αυξάνεται,  

6 εκατομμύρια παιδιά ζουν στην φτώχια, η λιτότητα να  αυξάνεται, 
οι άστεγοί να μην μπορούν να βρουν κάπου έστω και ένα κατα-
φύγιο, και ακόμη αυτοί που εργάζονται να μην μπορούν να πλη-
ρώσουν  το δάνειο του σπιτιού τους, λόγω των υψηλών τόκων. 
Την ίδια στιγμή να δίνουν τόσο ανοιχτόχερα,  χρήματα και όπλα 
στην Ουκρανία. Να επισκέπτεται  ο Τζόνσον συχνά την Ουκρανία 
που αυτό τον καθιστά πολεμοχαρή ως τον μόνο Πρωθυπουργό 
που επισκέφθηκε  ποιο συχνά την Ουκρανία από κάθε άλλο  
αρχηγό χώρας. Την στιγμή που ο λαός της χώρας του αντιμετω-
πίζει  αμέτρητα προβλήματα χάριν της αδεξιότητας τόσον αυτού 
όσον και των υπόλοιπων της Κυβέρνησης του.  
Πρώτα ας λύσει τα προβλήματα της χώρας που εκ των υστέρων 
βλέπουμε ότι κατά λάθος ο λαός τον επέλεξε.   
Έκανε μεγάλη βλάβη στην ίδια την χώρα του και τώρα άρχισε 
να μπλέκετε με κάτι που δεν γνωρίζει ή διάλεξε να μην γνωρίζει. 
Όσον αυτός μπλέκετε στον πόλεμο τόσο ποιο πολύ θα συνεχίσει 
ο πόλεμος, διότι ουδέποτε έμαθε ή θα μάθει ούτε αυτός μα ούτε 

και το κόμμα του να εργάζεται για την ειρήνη. 
Παράδειγμα η Θάτσερ που έστειλε στρατό  και στόλο στα  

Falklands έτσι για να εντυπωσιάσει τους ψηφοφόρους. Μα ακόμη 
εκ των υστέρων ο λαός είδε με τα μάτια τι πάει να πει πόλεμος και 
έτσι σε ένα  βαθμό άλλαξε γνώμη διότι είδε τι κακό, συμφορά και 
τραγωδία σπέρνει ο πόλεμος.   
Ο απλός λαός χάνει τις ζωές του εξαιτίας του ότι έτσι θέλει  
η Αμερική με το σκυλάκι της  ονομαζόμενος Τζόνσον. 

 Έτσι ας μην χύνουν  τα συνηθισμένα κροκοδείλια δάκρυα και το 
δηλητήριο σαν έχιδνες με τα υποκριτικά τους λόγια και ύβρεις 
όταν λέμε την αλήθεια. Διότι εμείς κερδίζουμε εκλογές με διαφάνεια 
και αλήθεια όχι με τι συνηθισμένες ψευδό υποσχέσεις ή αρχίζοντας  
πολέμους έτσι για χάριν ψήφων.   “Ουαί υμίν γραμματείς και Υπο-
κριτές….”  
Η σφυγμομέτρηση που είχε διεξαχθεί τις προάλλες, δείχνει την 
αποφασιστικότητα του λαού να ψηφίσει Εργατικό Κόμμα.  
Αν διεξάγονταν εκλογές τώρα θα είχε  συντριπτικές απώλειες το 
Συντηρητικό Κόμμα. Το Εργατικό Κόμμα δεν βασίζεται στους πο-
λέμους για να κερδίσει εκλογές αλλά δείχνει στοργή στον λαό για 
μία καλύτερη ποιότητα ζωής για όλες τις οικογένειες  και για όλον 
τον λαό της χώρας. Τέλος, πλέον περιμένουμε στις ουρές έστω 
για ένα απλό ραντεβού σε νοσοκομείο ή για μία εγχείρηση.  
Απαράδεχτο να περιμένει κανείς για δύο η τρία χρόνια για εγχεί-
ρηση. Εντελώς μεγάλο σκάνδαλο να ξοδεύονται εκατομμύρια σε 
περιττά πράγματα  και ο Τζόνσον να παραμελεί τα αναγκαία  έτσι 
και να ταλαιπωρείται ο λαός,  χάριν της απερισκεψίας της Συντη-
ρητικής Κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε  να αγωνιζόμαστε εναντίον 
της αδικίας και του ψέματος. Ας κοιτάξουν το εαυτό τους στον  
καθρέπτη για λίγο.   
Αυτοί που συνεχίζουν να υπερασπίζονται τα ποιο πάνω πρέπει 
να αισθάνονται μόνο ντροπή εάν  φυσικά έχουν αισθήματα ντρο-
πής ή ίχνος ανθρωπιάς. Ο κάθε βιοπαλαιστής εργάζεται και ζητά 
καλύτερες συνθήκες εργασίας  για ένα κομμάτι ψωμί.  
Εάν ο κ. Τζόνσον νοιαζόταν για τον λαό που υποφέρει   εξαιτίας 
της απεργίας,  θα έλυνε το πρόβλημα των απεργούντων εργατών 
που ζητούν και με το δίκιο τους ένα καλύτερο αύριο. Μα δυστυχώς 

ο κ. Boris Johnson θα φάει τα μούτρα του, όπως ακριβώς η Θάτσερ 
που προσπάθησε να καταργήσει τα συνδικάτα αλλά η ίδια διαλύ-
θηκε. Εάν αυτός ο κύριος είχε τόσο ενθουσιασμό να λύσει το πρό-
βλημα των απεργούντων όσο έχει για να βοηθήσει  την Ουκρανία 
τότε η απεργία θα αποφευγόταν.  
Μα του συμφέρει να συνεχίσει η απεργία έτσι για να διχάζει τον 
λαό και αντί ο κόσμος να δέρνει  το γάιδαρό κτυπά το σαμάρι. 
Έτσι συμβαίνει σε δεξιές και ακροδεξιές Κυβερνήσεις που δεν  
θέλουν τους εργαζόμενους να σηκώσουν κεφάλι και όλο και ρί-
χνουν το φταίξιμο στον εργαζόμενο λαό. Προτιμούν να βλέπουν 
τον λαό διχασμένο και δυστυχισμένο, και να ρίχνουν τον λαό σε 
κάθε δυσκολία απλώς για να γίνεται το δικό τους.Τίθεται το ερώ-
τημα πόσο ακόμη ο λαός  θα συνεχίσει να ανέχεται τέτοιες θηριω-
δίες; Η απάντηση δόθηκε ξεκάθαρα το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο όταν ο λαός βγήκε στους δρόμους και τα είπε. Τα λέει και θα 
τα ξαναπεί ακόμη πιο έντονα και όποτε και αν χρειασθεί, ότι αρκετά 
είναι αρκετά με αυτήν τη Κυβέρνηση. 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Έχετε ακούσει για την αύρα 
που διαθέτουμε όλοι οι άνθρω-
ποι; Αυτό το άγνωστο ενεργει-
ακό πεδίο που σίγουρα θα το 
έχετε δει στις εικόνες των 
Αγίων; Σ΄αυτό το φωτοστέφανο 
και όχι μόνο αναφέρομαι!  
Φέρε στο μυαλό σου κάποια 
από τα αγαπημένα σου πρό-
σωπα και σκέψου τον τρόπο με 
τον οποίο γνωριστήκατε. Φέρε 

στη μνήμη σου την πρώτη εκείνη εντύπωση που 
σου έκαναν, την πρώτη γεύση που σου άφησε 
η γνωριμία μαζί τους. Αυτό που πιθανότατα σου 
προκάλεσε μια αίσθηση ζεστασιάς ή σε έκανε 
να χαμογελάσεις στιγμιαία. Φέρνοντας στο 
μυαλό τα παραπάνω δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
η ανάμνηση της αύρας των αγαπημένων σου 
προσώπων. 
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κυκλοφορούν απει-
κονίσεις και φωτογραφίες πνευματικών ηγετών 
σε διάφορα φιλοσοφικά συστήματα που έχουν 
ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτή τη φωτεινή 
λάμψη που περικυκλώνει το κεφάλι τους αλλά 
και το σώμα τους. 
 Λένε πως η αύρα είναι η βασική μας ταυτότητα. 
Είναι η ενέργεια που εκπέμπουμε πολλές φορές 
χωρίς καν να το γνωρίζουμε. Μας περιβάλλει 
κατά τέτοιο τρόπο που εάν υπήρχε εικόνα της 
θα έμοιαζε με ένα κουκούλι γύρω μας.  
Η αύρα είναι ενέργεια. Απέραντη κι απροσπέ-
λαστη. Σε μαγνητίζει αλλά και σ’ απωθεί. Είναι 
αλάνθαστο κριτήριο για όσους ξέρουν να την 
αναγνωρίζουν και για εκείνους που την εμπι-
στεύονται αποτελεί μια από τις βασικές προϋπο-
θέσεις για οποιουδήποτε τύπου σχέση. Πόσες 
και πόσες σχέσεις δεν προχώρησαν γιατί η αύρα 
των συντρόφων δεν ταίριαξε. Πόσες φιλίες πά-
γωσαν αλλά και πόσες επαγγελματικές συμφω-
νίες βάλτωσαν επειδή το ένστικτο χτύπησε για 
κάποιο ανεξήγητο λόγο το καμπανάκι. 
Η αύρα είναι η δική σου αλήθεια. Είναι το μέσα 
σου χωρίς μάσκες και κάλυψη. Είναι οι αντιδρά-
σεις σου, το χαμόγελο ή η ξινίλα που θα βγάλεις, 
το βλέμμα που θα ρίξεις σε κάποιον, ένα νεύμα, 
μια κίνηση που θα δώσει και σε εσένα αλλά και 
στους άλλους γύρω σου συγκεκριμένα μηνύ-
ματα. Το αν θα τα λάβεις σοβαρά υπόψιν ή  
όχι αφορά καθαρά προσωπικά εσένα και τη δική 
σου ιδιοσυγκρασία. Είσαι για παράδειγμα  
άνθρωπος της τετράγωνης λογικής ή λειτουργείς 
με βάση το συναίσθημα κι αυτό που σου βγάζει 
ο άλλος; 
 Η αύρα συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα υγείας. 
Οι έρευνες λένε, γιατί σίγουρα έχουν γίνει επι-
στημονικές έρευνες γι΄αυτό, πως η ανθρώπινη 
αύρα είναι ένα ενεργειακό ηλεκτρομαγνητικό πε-
δίο που εξαπλώνεται αρκετά εκατοστά σε ολό-
κληρο το σώμα μας (αν είναι υγιές) και εμφανί-
ζεται αρκετά μικρότερη αν ο άνθρωπος πάσχει 
από κάποια νοητική ή σωματική ασθένεια! 
H αύρα  αντιπροσωπεύει την φυσική, νοητική, 
συναισθηματική και πνευματική ενέργεια του κα-
θενός μας. Συχνά εμφανίζεται ως ένας συνδυα-
σμός από χρωματιστές συχνότητες. Κάθε χρώμα 

διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά. 
Βάσει ψυχολογίας, η αύρα μας έχει συγκεκριμένα 
χρώματα ανάλογα με τη διάθεση, την ψυχοσύν-
θεση και γενικά τον χαρακτήρα του κάθε ενός 
από εμάς. Κάπως έτσι καταλήγουμε στο γνωστό 
και πολύ ειπωμένο «θετική κι αρνητική αύρα». 
Και φυσικά ο καθένας από εκεί και έπειτα κρίνει 
αναλόγως. 
Οι παλιοί συνήθιζαν να λένε «δεν ταιριάζουν τα 
χνώτα τους» για όσους αδυνατούσαν να βρούνε 
κοινούς διαύλους επικοινωνίας με άλλους.  
Η αύρα δεν είναι τίποτε άλλο λοιπόν από τα δικά 
σου «χνώτα», τα ίχνη της δικής σου ψυχής. 
 Κανείς δεν μπορεί να της ξεφύγει. Φαίνεται πά-
ντα αν είσαι καλοπροαίρετος στα σχόλιά σου. 
Δε γίνεται να κρύψεις την ζήλια σου ακόμα κι αν 
έχεις ταλέντο στην υποκριτική. Δεν υποκρίνεται 
η αύρα αλλά ανταποκρίνεται σε αυτό που πρα-
γματικά είσαι. 
Αυτό λοιπόν το «κάτι» που σου βγάζει ο άλλος 
και που αδυνατείς να προσδιορίσεις είναι αυτό 
το «κάτι» που χρειάζεσαι για να κρίνεις και να 
αποφασίσεις. Μη μου πεις πως δε γοητεύτηκες 
από ανθρώπους που ενώ δε γνώριζες για πολύ 
καιρό, κάπως με κάποιο τρόπο στο βλέμμα τους 
είδες κάτι που σου άρεσε και που θα ήθελες να 
ξαναδείς. Μη μου πεις πως δεν ένιωσες ποτέ 
σου ζεστασιά από μια χειραψία που τυχαία  
εισέπραξες και σε έκανε να αναρωτηθείς αν έχετε 
ξανασυναντηθεί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. 
Η αύρα είναι διαίσθηση απλά δεν έχουμε συνη-
θίσει όλοι στο να την ακολουθούμε. 
Σε όλες τις σχέσεις νιώθουμε τα ενεργειακά  
κύματα της αύρας των γύρω μας μα εκεί που  
σίγουρα μας αγγίζουν με έναν ξεχωριστό τρόπο 
είναι στις ερωτικές σχέσεις. Είναι αυτό που λέμε 
καμιά φορά «δεν μπορούμε να καταλάβουμε  
τι βρήκε ο ένας στον άλλον» ή «πώς είναι δυνα-
τόν να ταίριαξαν». Εκεί συναντάς την τρανταχτή 
παρουσία της αύρας μεταξύ συντρόφων οι 
οποίοι βέβαια έχουν κατακτήσει το απόλυτα επι-
θυμητό επίπεδο επικοινωνίας μιας και η καρδιά 
και το συναίσθημα υποτάσσουν τη λογική. 
Θα ξεχωρίσεις σίγουρα σε μια παρέα ανθρώπων 
εκείνους που έχουν ζηλευτή αύρα. Είναι κάτι σαν 
αερικά, ανάλαφρες παρουσίες με χαμόγελο που 
σε μαγεύει. Μπορεί εμφανισιακά να μην αγγίζουν 
το τέλειο όμως το σίγουρο είναι πως όλοι θέλουν 
για κάποιο ανεξιχνίαστο λόγο να βρίσκονται  
κοντά τους, γύρω τους. Να αντλούν από τη δική 
τους ενέργεια και να προσπαθούν να αντιγρά-
ψουν λίγη από τη δική τους λάμψη. Αυτό όμως 
είναι κάτι που είτε το έχεις είτε όχι. Οι άνθρωποι 
με ζηλευτή αύρα είναι σπάνιοι γι’ αυτό όταν τους 
συναντάς φρόντισε να μην τους χάσεις. 
Η αύρα είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεσαι 
για να δώσεις το πράσινο ή το κόκκινο φως σε 
μια σχέση ή επαφή. Κατά καιρούς της έχουν δώ-
σει πολλά ονόματα, ύλη, υπόσταση, πέπλο και 
πόσα άλλα τα οποία όλοι μας έχουμε ακούσει. 
Η αλήθεια όμως είναι πως η αύρα είναι δύναμη. 
Είναι ο τρόπος που το σύμπαν χρησιμοποιεί για 
να σε προειδοποιήσει για πολλά. Μια μικρή 
εύηχη λέξη με απέραντη σημασία. 
 Τελικά…μου αρέσει η αύρα σου!

Η ίδια μας η ζωή είναι σαν μια 
ταινία μεγάλου μήκους. 
Έτσι έγινε η ζωή μας τα τελευ-

ταία τουλάχιστο δύο χρόνια.   
 Πραγματικά, όλα φαίνονται σαν 

μια κινηματογραφική ταινία διαρ-
κείας. Καρφωθήκαμε στην καρέ-
κλα μπροστά στην οθόνη της τη-
λεόρασης σε ένα καναπέ που αν 

είχε φωνή θα μας έκραζε. Παρακολουθούμε  
δίχως να γνωρίζουμε ούτε την εξέλιξη της ταινίας, 
ούτε πότε και πως θα ελειώσει. 
Μια ταινία διαρκείας ενός έτους και βάλε. Με 

τις ίδιες σκηνές να  επαναλαμβάνονται, και εμείς 
να είμαστε κολλημένοι εκεί, αποβλακωμένοι!  
Πότε να γελάμε.... πότε να κλαίμε. 
Το γέλιο να είναι παλαβό, ούτε να γνωρίζουμε 

καν  το λόγο που γελάμε.  
Το κλάμα όμως να βγαίνει από τα σπλάχνα 

μας και τη ψυχή μας, γιατί τις πιο πολλές φορές 
χάνουμε τα πιο όμορφα πράγματα που έχουμε,  
και τα πιο όμορφα πράγματα που αποκτήσαμε 
διαβαίνοντας όλες αυτές τις παραστάσεις ζωής, 
χάνουμε  όλα όσα βρήκαμε μπροστά μας δια-
νύοντας το ταξίδι προς την Ιθάκη του ο κάθε 
ένας από εμάς, πλάθοντας όνειρα και γράφοντας 
ιστορίες και παραμύθια που είχαν μέσα πρίγκι-
πες και βασιλοπούλες,  που όμως ζούσαν στα 
δικά τους ο κάθε ένας ξεχωριστά παλάτια. 
Όνειρα απραγματοποίητα,  απλά όνειρα φτια-

γμένα στου κάθενος τα μέτρα μας. Και όλα τούτα 
σε μια ταινία μεγάλου μήκους,  του μεγαλύτερου 
που έχουμε δει ποτέ. 
Μια ταινία που δεν έχει τέλος, δεν έχει οθόνη, 

αλλά μια ταινία που οι πρωταγωνιστές της είμα-
στε εμείς. Ο κάθε ένας να παίζει το ρόλο του και 
να σκηνοθετείται από τον ένα και μοναδικό 
απρόσκλητο ιό που μπήκε στο στούντιο της 
ζωής. Το στούντιο του κόσμου,  για να φέρει τα 
πάνω κάτω και να μας αναστατώσει. Τούτος  
ο ιός ο απρόσωπος, ο εχθρός ο αόρατος που 
μπήκε στην καθημερινότητα μας και παίζει τον 
πρώτο ρόλο στην ατελείωτη περιπέτεια που με 
αγωνία αναμένουμε να φτάσει στο τέλος της. 
Να μας κάνει τη ζωή μας ανεξέλεγκτο σενάριο 

που δεν μπορούμε ούτε καν  να το διαβάσουμε, 
ούτε καν να το μελετήσουμε για να λάβουμε τα 
μέτρα μας. Γίναμε αγνώριστοι και κρύψαμε τα 
χαμόγελα μας κάτω από τις μάσκες, και αφήσαμε 
τις αγκαλιές,  και κοιτάμε ο ένας τον αλλά από 
μακριά, και η ταινία να συνεχίζεται με τους πρω-
ταγωνιστές της να κινούνται αμήχανοι, και ανί-
κανοι να σταματήσουν να υποκρίνονται. 
Οι σκηνές να επαναλαμβάνονται καθημερινά 

οι ίδιες. Οι πιο πολλές δραματικές. Με πρωτα-
γωνιστές τους διπλανούς μας, τους φίλους μας, 
τους δικούς μας ανθρώπους. Να χάνονται έτσι 
ξαφνικά από τη ζωή μας, και δυστυχώς αυτό να 
γίνεται σαν να είναι κάτι το συνηθισμένο. Όχι. 
Δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Αυτό που συμ-
βαίνει είναι το μεγαλύτερο βάσανο που θα μπο-
ρούσε να μας κλέψει τις χαρές μας, να μας κλέ-
ψει τα χαμόγελα μας, να μας κλέψει  τις αγκαλιές 
και τα φιλιά μας! 

.......Και να φεύγουν οι γνωστοί σου, να φεύ-
γουν οι φίλοι σου, να φεύγουν οι συγγενείς σου, 

και να μην έχεις ούτε τη δυνατότητα να τους  
δώσεις μια αγκαλιά. Να τους ζεστάνεις λίγο.  
Να μην μπορείς να τους δώσεις ένα φιλί πα-

ρηγοριάς. Να μην μπορείς να τους πεις ένα 
αντίο.Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι 
να παίζουμε το ρόλο μας σε τούτη την ταινία  
μεγάλου μήκους, που δεν γνωρίζουμε πότε θα 
φτάσει στο τέλος της.  Μέσα σε τούτο το σενάριο 
το μόνο που έχουμε να κάνουμε και μπορούμε,   
είναι να παίζουμε ο κάθε ένας το δικό του ρόλο, 
και προσπαθώντας να γράψουμε ο κάθε ένας 
το δικό του σενάριο. Μόνο έτσι μπορούμε  
να προσπαθήσουμε, και  προσευχόμενοι να  
ελπίζουμε και να αφήνουμε στον πλαστή μας να 
κάνει αυτός που είναι ο παντοδύναμος το θαύμα 
του και  πάλι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε 
στο τέλος αυτής της ιστορίας. Να δούμε το τέλος  
αυτής της μεγάλου μήκους ταινίας, και να ανά-
ψουν τα πολυπόθητα φώτα προς την έξοδο που 
θα μας πάρει και  πάλι στην καθημερινότητα. 
Στην ομαλότητα.  
Δώσε μας Θεέ μου δύναμη να αντέχουμε τον 

αβάσταχτο πόνο του χαμένου φίλου, του χαμέ-
νου συγγενή, και δώσε μας δύναμη να αγαπή-
σουμε αλλήλους. Για  να μπορέσουμε να βοη-
θήσουμε αλλήλους, για το καλύτερο σενάριο για 
την καινούργια πραγματικότητα, για τις καινούρ-
γιες παραστάσεις ζωής που θα είναι οι πιο καλές. 
Θα είναι αυτές που στερηθήκαμε!  
Μα να που βλέπουμε επιτέλους φως να μπαίνει 

από  τις χαραμάδες και να φωτίζει τις λεωφόρους 
που θα μας πάρουν σε δρόμους αναγέννησης!  
Έτσι δειλά – δειλά παίρνουμε αποφάσεις που 

θα μας φέρουν κοντά με τους δικούς μας αλλά 
ακόμα και τους ξένους. Θα μας δώσουν την  
ευκαιρία να ξαναζήσουμε στιγμές της ζωής που 
μας χαροποιούν. Την περασμένη εβδομάδα απο-
λαύσαμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση «Από τα 
Θυάτειρα της Μικράς Ασίας στα «Θυάτειρα» της 
Μεγάλης Βρετανίας» στην κατάμεστη αίθουσα 
του Ashmole Academy. Η συναυλία έγινε προς 
τιμή των 100 ετών από της Ιδρύσεως της Ιεράς 
μας Αρχιεπισκοπής και για τα 100 χρόνια από 
την καταστροφή της Σμύρνης!!! Τέτοιες εκδηλώ-
σεις θα γίνουν και άλλες. Εδώ θα βρεθεί και  
ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως για να εορ-
τάσει μαζί μας.  Την εκδήλωση ευλόγησε με την 
παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, συνοδευόμενος 
από τον Μητροπολίτη Κολωνίας κ. Αθανάσιο και 
τον Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο.  
Ακούσαμε τραγούδια και σκοπούς από τη  

Μικρά Ασία, το Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή 
της νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και Κυπριακά 
παραδοσιακά τραγούδια από την Κατερίνα  
απαδοπούλου και εξαμελή ορχήστρα. Φιλική 
συμμετοχή στο τραγούδι - π. Ιωσήφ Παλιούρας.  
Εσείς κάνετε μια προσπάθεια να βρεθείτε σε 

μία από αυτές τις εκδηλώσεις. Συμμετέχοντας 
δίνετε κουράγιο στους ανθρώπους του πολιτι-
σμού και  τους βοηθάτε να συνεχίσουν να  
πιστεύουν στη δύναμη της τέχνης του θεάτρου, 
της μουσικής,  και όποιας άλλης τέχνης που 
μέσα από αυτές προωθείται η ιστορία μας,  
η κουλτούρα μας, τα ήθη και έθιμα μας, και  γε-
νικά ο πολιτισμός μας.  
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Του Βασίλη 
Παναγή

Μου αρέσει η αύρα σου!Βλέπουμε επιτέλους φως!

Δεν υπάρχει πιο ισχυρή απόδειξη ότι η σημερινή κυβέρνηση 
δεν έχει πραγματική βούληση ν’ αντιμετωπίσει την ακρίβεια από 
το γεγονός ότι παρουσιάζει ως μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας 
ρυθμίσεις που ήδη προβλέπονται στη νομοθεσία. Που είναι κατο-
χυρωμένες εδώ και χρόνια. Η ανακοίνωση για παραχώρηση  
αυξήσεων στις συντάξεις - αυξήσεων που είναι ήδη νομοθετικά 
κατοχυρωμένες εδώ και χρόνια και θα δίνονταν έτσι και αλλιώς 
από την 1η Ιουλίου- συνιστά ευθεία παραδοχή από τον Υπουργό 
Οικονομικών ότι δεν έχει πλάνο. Μεγαλύτερη υποτίμηση της συλ-
λογικής νοημοσύνης δεν υπάρχει. 

 
Το μόνο θετικό για την κυβέρνηση είναι ότι επιτέλους αποφάσισε 

να αναγνωρίσει το πρόβλημα. Της πήρε εννιά μήνες, με παλινω-
δίες, άρνηση της πραγματικότητας, διαστρέβλωση των δεδομένων 
και άλλα αντίστοιχα, σε μια προσπάθεια να κλείσει τη συζήτηση 
για την ακρίβεια. Κραυγαλέο παράδειγμα οι λανθασμένες εκτιμή-
σεις στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Έκανε πρόβλεψη για  
αύξηση τιμών 1,5% το 2022 και πριν αλέκτωρ λαλήσει διαψεύστηκε 
από τα γεγονότα. Ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 5% τον Ιανουάριο 
του 2022, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, σήμερα αγγίζει το 9%. 

 
Και θα ανέμενε κανείς ότι σε όλο αυτό το διάστημα θα είχε την 

ευθιξία να αναγνωρίσει το λάθος και να προχωρήσει έγκαιρα και 

αποφασιστικά σ’ ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την ακρίβεια. 
Αντί τούτου, παρέμεινε σε θέση άμυνας, συνέχισε να υποστηρίζει 

ένα αφήγημα που δεν έπειθε κανένα μόνο και μόνο για να μην 
παραδεχθεί ότι η αντιπολίτευση και ειδικότερα το ΑΚΕΛ είχε προ-
βλέψει και εκτιμήσει νωρίτερα την κατάσταση, είχε ορθά διατυπώ-
σει την ανάγκη για παρέμβαση στην οικονομία και είχε εδώ και 
καιρό καταθέσει ένα συνολικό πλαίσιο προτάσεων. Με προτάσεις 
για μείωση φορολογιών, επαναφορά της ΑΤΑ, αντιμετώπιση των 
καρτέλ και της αισχροκέρδειας, χρήση του πλαφόν και αναπρο-
σαρμογή των επιδομάτων που δεν ρυθμίζονται αυτόματα με βάση 
τον πληθωρισμό. Μάλιστα την ώρα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
σχεδόν το σύνολο των κρατών μελών, το ένα μετά το άλλο, αιτού-
νταν και κέρδιζαν εξαιρέσεις ώστε να μειώσουν το κόστος ενέργειας 
και καυσίμων, η Κύπρος για άλλη μια φορά έμενε στην γωνιά,  
αρνούμενη να κάνει το όποιο βήμα προς όφελος της κοινωνίας. 
Πρώτο διότι δεν θα μπορούσε να το κάνει, λόγω της αναξιοπι-

στίας μας διεθνώς. Δεύτερο, διότι δεν ήθελε να το κάνει. Για αυτό 
και μέχρι τα μέσα Μάϊου έδινε διαβεβαιώσεις και διαπιστευτήρια -
μεταξύ άλλων και στο ΔΝΤ- ότι «δεν υπάρχει η αναγκαιότητα νέων 
μέτρων για στήριξη της οικονομίας». Το βασικό επιχείρημα της 
κυβέρνησης πλέον για να αντισταθεί σε μια σειρά από επιπλέον 
μέτρα που προτείνει το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης 
είναι ότι τα όποια πρόσθετα μέτρα πρέπει να είναι με βάση τις  

δημοσιονομικές δυνατότητες. Δεν έχουμε πολλά για να στηρίξουμε 
την οικονομία λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά την ώρα που 
έκανε επίκληση στη δημοσιονομική στενότητα δεν βρήκε λέξη να 
πει για τα επιπλέον έσοδα του Κράτους. Τουλάχιστον €150 εκ. 
περισσότερα θα εισπράξει το Κράτος από το Φ.Π.Α μόνο στα καύ-
σιμα σε σχέση με το 2019. Αυτά τα χρήματα προέκυψαν λόγω 
του πληθωρισμού και έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να τα επι-
στρέψει πίσω στην κοινωνία. Αν σε αυτά υπολογιστούν και τα επι-
πλέον έσοδα στο ΦΠΑ και σε άλλους φόρους τότε καταρρίπτεται 
σαν χάρτινος πύργος ο μύθος περί στενών δημοσιονομικών  
περιθωρίων. Όλα τα πιο πάνω δείχνουν ένα πολύ απλό πράγμα. 
Ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει 
την ακρίβεια. Ότι κρύβεται πίσω από προφάσεις και δικαιολογίες 
για να αποφύγει τη σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-
ροντα. Ότι στο όνομα της λειτουργίας των αγορών και του  
«ανόθευτου ανταγωνισμού» αφήνει ανεξέλεγκτη την ασυδοσία και 
την αισχροκέρδεια, η οποία στρέφεται σε βάρος της κοινωνίας και  
σε συνδυασμό με τους καθηλωμένους μισθούς διευρύνει τις  
ανισότητες και υποβαθμίζει το βιοτικό της επίπεδο της χώρας. 

 
Χάρης Πολυκάρπου 

Μέλος του Π.Γ. ΑΚΕΛ – Επικεφαλής του Τομέα Οικονομίας 
ΑΚΕΛ

Χωρίς στρατηγική απέναντι στην ακρίβεια η κυβέρνηση



 Η δολοφονική απόπειρα κατά  του  
Μακαρίου στον Άγιο Σέργιο  
 
Ο Γρίβας και η ΕΟΚΑ Β’ δεν συμμορφώνονταν 

με τις υποδείξεις της Αθήνας. Αντίθετα με τη συ-
νεργασία του Ιωαννίδη είχαν αναπτερώσει τις ελ-
πίδες τους για να ανατρέψουν τον Μακάριο. Στις 
7 Οκτωβρίου 1973 ενώ ο Μακάριος πήγαινε στο 
χωριό Άγιος Σέργιος της επαρχίας Αμμοχώστου 
για να λειτουργήσει στην εκεί εκκλησία έγινε από-
πειρα δολοφονίας του. Η ΕΟΚΑ Β’ είχε τοποθε-
τήσει εκρηκτικές ύλες  που θα πυροδοτούνταν 
όταν θα περνούσε το αυτοκίνητο του Μακαρίου.  
Ο Κυριάκος Τσεκούρας  είχε αναλάβει την  

πυροδότηση των εκρηκτικών υλών. Η έκρηξη 
έγινε στις 6.45 το πρωί αλλά η προεδρική αυτο-
κινητοπομπή ήταν αρκετά μακριά. Η αστυνομία 
συνέλαβε τους Κυριάκο Τσεκούρα, Χριστάκη Αδά-
μου, Κυριάκο Παπαγεωργίου, Σάββα Γιάγκου, 
Ανδρέα Ασπρομάλλη και Λοϊζο Βίττη. Ο Τσεκού-
ρας παραδέχτηκε ότι αυτός προκάλεσε πρόωρα 
την έκρηξη γιατί δεν θεώρησε σωστό να σκοτώ-
σει τον Αρχιεπίσκοπο. 

 
 Ο Γρίβας αποκαλεί «μπλόφα την απόπειρα 
δολοφονίας» 

 
Η εφημερίδα «Πατρίς» την επόμενη της δολο-

φονικής απόπειρας ισχυρίστηκε  ότι η απόπειρα 
στον Άγιο Σέργιο δεν ήταν έργο της ΕΟΚΑ Β’ 
αλλά της κυβέρνησης Μακαρίου για να κερδίσει 
τη συμπάθεια του κόσμου. Η εφημερίδα έγραφε: 

«Ο Θρυλικός Αρχηγός του Ενωτικού Αγώνος, 
Στρατηγός Γεώργιος Γρίβας – Διγενής και  
η ΕΟΚΑ,  ΟΥΔΕΜΙΑΝ σχέσιν έχουν με τας εκρή-
ξεις εις Άγιον Σέργιον τας οποίας η μαύρη κυ-
βερνητική προπαγάνδα έσπευσε να παρουσιάση 
ως απόπειραν δολοφονίας του Κυβερνήτου». 
Ύστερα από διάφορες έρευνες που ακολούθησαν 
διαπιστώθηκε ότι η δολοφονική απόπειρα ήταν 
πράγματι έργο της ΕΟΚΑ Β’  με  στυλοβάτη τον 
Κίκη Κωνσταντίνου τομεάρχη της ΕΟΚΑ Β’ στην 
Αμμόχωστο.  

 
Ο Γρίβας ζητά στήριξη από τον Μαρκεζίνη 
 
Ο Σπύρος Μαρκεζίνης ορκίστηκε πρωθυπουρ-

γός της Χούντας την 1η Οκτωβρίου 1973. Στα 
μέσα του Οκτώβρη 1973 έγινε στο σπίτι του Σω-
κράτη Ηλιάδη στη Λευκωσία μια «σύσκεψη» της 
ΕΣΕΑ και στελεχών της Γριβικής παράταξης στην 
οποία συμμετείχε και ο εκδότης της «Εστίας» 
Άδωνις Κύρου, όπου συζητήθηκε η πιθανότητα 
της «πολιτικοποίησης» του αγώνα. Όταν ο  Γρί-
βας ενημερώθηκε για τα θέματα της σύσκεψης, 
στις 20 Οκτωβρίου 1973  έγραψε στον Άδωνη 
Κύρου ότι απέρριπτε τον «πολιτικό» αγώνα γιατί 
«ο Μούσκος δεν πρόκειται να παραιτηθεί οικειο-
θελώς της Προεδρίας και ότι περιφρονεί τους πά-
ντας και ιερούς κανόνας και κυβερνήσεις...».  Στις 
21 Οκτωβρίου 1973 έγραψε στον Μαρκεζίνη 
όπου του ζητούσε  δύο πράγματα: 1. Ικανή οικο-
νομική ενίσχυση για να ανταποκριθεί στις μεγά-
λες ανάγκες της οργάνωσης έναντι των κρατου-

μένων αγωνιστών και των οικογενειών τους και  
2.  Ενίσχυση με 500 – 600 άντρες.  Ο Μαρκεζίνης 
που μόλις είχε αναλάβει το «πρωθυπουργικό» 
αξίωμα και ακολουθούσε την πολιτική του  
Παπαδόπουλου στο Κυπριακό δεν τολμούσε  να 
ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Γρίβα και να έρθει 
σε άμεση  αντιπαράθεση με τον μέχρι πρόσφατα 
«μέγα ευεργέτη του» τον Γ. Παπαδόπουλο. 

 
Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 

1973 
 
Στα μέσα Νοεμβρίου 1973 οι φοιτητές του  

Πολυτεχνείου, της Νομικής και Ιατρικής Σχολής  
ζητούσαν να γίνουν  εκλογές για τους φοιτητικούς 
συλλόγους το Δεκέμβριο 1973. Η επιμονή της 
Χούντας  για αναβολή των εκλογών για το  
Φεβρουάριο 1974 και οι συνεχείς επεμβάσεις της 
τόσο στην παιδεία όσο και στα φοιτητικά θέματα 
είχαν εξοργίσει τους φοιτητές που δεν άντεχαν 
άλλο και οδήγησε στον ξεσηκωμό τους.  
 
Οι φοιτητές που είχαν συγκεντρωθεί στο Πολυ-

τεχνείο αξιούσαν «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία 
και Δημοκρατία». Η Χούντα που δεν ανεχόταν 
καμιά κριτική από κανένα, διέταξε τις πρωινές 
ώρες της 17ης Νοεμβρίου 1973 τα τανκς που 
ήταν σταθμευμένα έξω από το Πολυτεχνείο να 
προχωρήσουν να γκρεμίσουν την είσοδο του  
Πολυτεχνείου και να διαλύσουν τους διαδηλωτές. 
Στην επίθεση που ακολούθησε σκοτώθηκαν έξι 
φοιτητές. 

Ο Ιωαννίδης ανατρέπει τον Παπαδόπουλο, 
25 Νοεμβρίου 1973 

 
Μια βδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτε-

χνείου, ο ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, επίλε-
κτο όργανο της CIA, ανέτρεπε τον Παπαδόπουλο 
στις 25 Νοεμβρίου 1973.  Πρόεδρος ανέλαβε  
ο στρατηγός Φαίδωνας Γκιζίκης και πρωθυπουρ-
γός ο Αδαμάντιος Ανδρουτσόπουλος.  
Η ανατροπή του Παπαδόπουλου χαιρετίστηκε 

από την γριβική παράταξη και η εφημερίδα  
«Πατρίς»  έγραψε την επόμενη μέρα ότι «αι υγιείς 
Ένοπλοι Δυνάμεις του Έθνους ανέτρεψαν  
δι’ αναιμάκτου Επαναστάσεως τον κ. Γ. Παπα-
δόπουλον και ανέλαβον εις τας στιβαράς των χεί-
ρας την τύχην του Έθνους...». Η δε εφημερίδα 
«Εθνική» που εξέφραζε τις απόψεις του Γρίβα,...  

 
συνεχίζεται...

Ο Ντεκτάς επωφελείται του  
διχασμού 
Ο διχασμός ανάμεσα στους Ελ-

ληνοκυπρίους μόνο οφέλη έφερνε 
στην Τουρκοκυπριακή ηγεσία γιατί 
έδειχνε ολοφάνερα πως οι Ελλη-
νοκύπριοι ήταν διχασμένοι μεταξύ 

τους και άλλοι επεδιώκαν ανοιχτά την Ένωση 
(Γριβική παράταξη) και άλλη την επεδίωκαν στα-
διακά (Μακαριακή παράταξη). Ο Ντενκτάς έστειλε 
μέσω του Γ. Γ. του ΟΗΕ στον Πρόεδρο της Συ-
νόδου Κορυφής στην Αλγερία το 1973, μια επι-
στολή  όπου παρέθετε αποσπάσματα από μία 
συνέντευξη που έδωσε ο Μακάριος στην Ελλη-
νική εφημερίδα Ακρόπολις.  
Ο Ντεκτάς επιχειρούσε να δείξει ότι οι Ελληνο-

κύπριοι δεν ενδιαφέρονταν για συνύπαρξη  
με τους Τουρκοκύπριους σε μία ανεξάρτητη  
Δημοκρατία και τους κατηγορούσε ότι  
δεν ήταν καθόλου ειλικρινείς σε αυτά που συζη-
τούσαν και διαπραγματεύονταν στις διακοινοτικές 
συνομιλίες γιατί χρησιμοποιούσαν «διχαλωτή 
γλώσσα». Στις ενδοκοινοτικές μιλούσαν για  
διευθετήσεις στο Σύνταγμα και αλλού μιλούσαν 
για την Ένωση. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Μακά-
ριος είχε αναφέρει  μεταξύ άλλων και τα ακό-
λουθα:  «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι εθνικά ικα-
νοποιημένος με την εξέλιξη και την πορεία του 
ζητήματος της Κύπρου μέχρι τώρα. Θα ήμουν 
εθνικά ικανοποιημένος και το ίδιο θα ήταν όλοι οι 

Έλληνες, μόνον αν το πρόβλημα της Κύπρου 
επιλυόταν δια της Ενώσεως της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Η Ένωσις, ανεξάρτητα από το αν μπορεί 
να επιτευχθεί ή όχι, θα είναι πάντοτε η εθνική  
ελπίς των Ελληνοκυπρίων και ένα πνευματικό 
πιστεύω, το οποίο δεν μπορεί να τους το αρνηθεί 
κανείς είτε μέσα από ένα δημοψήφισμα ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο…» 

 
Η σύλληψη του Σταύρου – Σταύρου Σύρου 

– Το Σχέδιο «Απόλλων» 
Ο Σύρος ήταν τομεάρχης της ΕΟΚΑ Β’ στη  

Λεμεσό και στενότατος συνεργάτης του Γρίβα. 
Στις 9 Αυγούστου 1973 δυνάμεις της αστυνομίας 
και του Εφεδρικού είχαν περικυκλώσει το σπίτι 
όπου έμενε και προτού παραδοθεί προσπάθησε 
να κάψει το αρχείο του. Διασώθηκαν όμως αρ-
κετά έγγραφα όπως το σχέδιο πραξικοπήματος 
«Απόλλων» και τα σχέδια για τη δολοφονία του 
Μακαρίου. Ύστερα από τη σύλληψη του Σύρου 
ακολούθησαν μαζικές συλλήψεις μελών της 
ΕΟΚΑ Β’ στη Λεμεσό που οδηγήθηκαν στη Λευ-
κωσία για να δικαστούν. Ο νεαρός τότε δικηγόρος 
Νίκος Αναστασιάδης και σημερινός πρόεδρος 
της Κύπρου ανέλαβε την υπεράσπιση τους.  
Τη θέση του Σύρου ανέλαβε ο Λευτέρης Παπα-
δόπουλος ο οποίος αντιπαθούσε το Σύρο και τον 
θεωρούσε «πράκτορα» του Μακαρίου γιατί  «πα-
ραδόθηκε αμαχητί» στην αστυνομία.  Στη συνέ-
χεια η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον 
Κίκη Κωνσταντίνου τον τομεάρχη της ΕΟΚΑ Β’ 
στην Αμμόχωστο αλλά τα κατάφερε και  διέφυγε. 
Από την έρευνα που εγίνε στο σπίτι του βρέθηκε 
ολοκληρωμένο το Σχέδιο «Απόλλων».  

Η απαγωγή του  Χρήστου Βάκη, Υπουργού 
Δικαιοσύνης 
Στις 27 Ιουλίου 1973 ένοπλοι  άντρες της ΕΟΚΑ 

Β΄ ντυμένοι «αστυνομικοί» απήγαγαν τον Χρή-
στο Βάκη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η απα-
γωγή είχε εξοργίσει την κυβέρνηση που άρχισε 
μαζικές συλλήψεις στελεχών της ΕΟΚΑ Β’ όπως 
του Σωκράτη Ηλιάδη, Σπύρου Παπαγεωργίου,  
Χαράλαμπου Χαραλάμπους (διευθυντή της 
«Εθνικής»), Κωνσταντίνου Ιωαννίδη (διευθυντή 
της «Γνώμης»), Γιάννη Σπανού, Σπύρου Αρότη 
κ.α. Ο Μακάριος κατηγόρησε το Γρίβα για την 
απαγωγή και το ίδιο έκανε και η Αθήνα. Ο Γρίβας 
με προκήρυξη του στις 2 Αυγούστου 1973 έβαζε 
τους πιο κάτω όρους για να απελευθερώσει τον 
υπουργό. Ζητούσε  (α) να δοθεί αμνηστία στους 
πολιτικούς κατάδικους (β) ο Μακάριος να εκλέξει 
μεταξύ εκκλησίας και πολιτικής (γ) να γίνουν γνή-
σιες προεδρικές εκλογές (δ)  να δοθούν πολιτικές 
ελευθερίες στον κυπριακό λαό για να εκφράσει 
τη θέληση του στο εθνικό θέμα και (ε) να επανα-
διοριστούν οι  παυθέντες αστυνομικοί. 

 
Ο Μακάριος απέρριψε το «τελεσίγραφο» του 

Γρίβα και απεκάλεσε τον ίδιο «παράφρονα». Στις 
24 Αυγούστου ο Γεώργιος Παπαδόπουλος σε 
μία ραδιοφωνική εκπομπή έκανε έκκληση σε όλες 
τις ένοπλες ομάδες του Γρίβα, να αφήσουν ελεύ-
θερο τον υπουργό και να διαλύσουν την οργά-
νωση της ΕΟΚΑ Β’. Ο υπουργός Βάκης που αρ-
χικά κρατείτο στην περιοχή της Πλατανιστάσας 
και μετά  στο χωριό Λάρνακα της Λαπήθου απε-
λευθερώθηκε στις 27 Αυγούστου 1973  ένα μήνα 
ύστερα από τη σύλληψή του. 

Η κατάργηση της  μοναρχίας στην Ελλάδα 
Το θέμα του «μοναρχικού καθεστώτος» εκκρε-

μούσε από τότε που έφυγε ο βασιλιάς Κωνστα-
ντίνος μετά το αντι-πραξικόπημα του Δεκέμβρη 
1967. Η Χούντα τελικά αποφάσισε να θέσει τέρμα 
στο θέμα αυτό και στις 27 Ιουλίου 1973, έγινε 
δημοψήφισμα όπου καταργούσε το μοναρχικό 
καθεστώς και η Ελλάδα ανακηρυσσόταν σε  
Δημοκρατία. Νέος πρόεδρος της «Δημοκρατίας» 
ανέλαβε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος  και διόρισε 
τον Σπύρο Μαρκεζίνη ως το νέο Πρωθυπουργό, 
ο οποίος και ορκίστηκε την 1η Οκτωβρίου 1973. 

 
Ο Γρίβας στρέφεται προς τον Ιωαννίδη 
Ο θεωρητικός της χούντας Σάββας Κωνστα-

ντόπουλος που εξέφραζε τις απόψεις του  
Παπαδόπουλου στο Κυπριακό, ανέλαβε να υπο-
στηρίξει δημόσια το ανέφικτο της Ένωσης.  
Στις 8 Αυγούστου 1973 δημοσίευσε ένα άρθρο 
που ήταν δριμύ κατηγορώ για την πολιτική που 
ακολουθούσε ο Γρίβας και η ενωτική παράταξη 
γιατί μιλούσε για το ανέφικτο της ένωσης χωρίς 
εδαφικές παραχωρήσεις στην Τουρκία και  υπο-
στήριζε την ανεξαρτησία σαν μια έντιμη λύση.  
Την ίδια ώρα καλούσε τη διάλυση όλων των ενό-
πλων ομάδων και ζητούσε να παραδοθεί ο οπλι-
σμός τους στην ΕΛΔΥΚ.  Η απόφαση του Παπα-
δόπουλου να στηρίξει το Μακάριο ήταν βαρύ 
πλήγμα για τον Γρίβα και τον ώθησε να στραφεί 
προς το Δημήτριο Ιωαννίδη για συνεργασία  τον 
οποίο θεωρούσε περισσότερο «ενωτικό» παρά 
τον Παπαδόπουλο τον οποίο τώρα  θεωρούσε 
υποστηρικτή της «ανεξαρτησίας».
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Μέρος 35ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΕΡΓΙΟ  
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ  

ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ Μέρος 36ον 
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Χαμηλή… πτήση και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη (1-2)

Η Ισπανία αποσύρει την υποψηφιότητά της για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2030

Σύντομη αποδείχθηκε η πορεία της Μαρίας 
Σάκκαρη στο τουρνουά του Ιστμπουρν, με την 
Ανχελίνα Καλίνινα να… φράζει τον δρόμο της 
Ελληνίδας τενίστριας. Η Ουκρανή επικράτησε με 
ανατροπή 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-4) και απέκλεισε 

τη συμπατριώτισσά μας, η οποία πλέον στρέφει 
το βλέμμα της στο Γουίμπλεντον, που ξεκινάει 
την ερχόμενη εβδομάδα (27/6). Η Μαρία παρότι 
πήρε το πρώτο σετ δεν κατάφερε να συνεχίσει 
στον ίδιο ρυθμό, με την Ανχελίνα να γυρίζει τού-

μπα το παιχνίδι και να παίρνει την πρόκριση για 
τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα  
τενίστρια ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία 
της στο τουρνουά του Ιστμπουρν και πλέον μα-
ζεύει τις βαλίτσες της για να ταξιδέψει στο Λον-
δίνο, όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα λάβει  
μέρος στο τρίτο Grand Slam της σεζόν. 

 
Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο μέχρι το  

2-2, όταν η Μαρία έκανε μπρέικ και προηγήθηκε 
με 3-2. Στο 9ο γκέιμ έσπασε για δεύτερη φορά 
το σερβίς της Ουκρανής και με 6-3 πήρε το 
πρώτο σετ. 
Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστριες πήγαιναν χέρι 

χέρι μέχρι το 5ο γκέιμ, όταν η Ανχελίνα έκανε 
μπρέικ και βρέθηκε μπροστά με 3-2. Στο 10ο 
γκέιμ η Καλίνινα σέρβιρε για να στείλει το ματς 
σε τρίτο σετ, αλλά η Μαρία έκανε μπρέικ και  
ισοφάρισε σε 5-5. 
Η χαρά της Ελληνίδας όμως δεν κράτησε για 

πολύ. Στο αμέσως επόμενο γκέιμ η Ανχελίνα 
έκανε νέο μπρέικ και προηγήθηκε με 6-5 και λίγο 
αργότερα έκανε το 7-5 και το 1-1 στο παιχνίδι. 

Στο τρίτο σετ η Ουκρανή προηγήθηκε 2-1 με 
μπρέικ, αλλά η Μαρία ισοφάρισε γρήγορα σε  
2-2. Στο 9ο γκέιμ η Ανχελίνα έσπασε για μια 
ακόμα φορά το σερβίς της Ελληνίδας και βρέθηκε 
στο 5-4, με την Καλίνινα να κάνει το 6-4 και να 
ολοκληρώνει την ανατροπή.Σύντομη αποδεί-
χθηκε η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρ-
νουά του Ιστμπουρν, με την Ανχελίνα Καλίνινα 
να… φράζει τον δρόμο της Ελληνίδας τενίστριας. 
Η Ουκρανή επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ  
(3-6, 7-5, 6-4) και απέκλεισε τη συμπατριώτισσά 
μας, η οποία πλέον στρέφει το βλέμμα της στο 
Γουίμπλεντον, που ξεκινάει την ερχόμενη εβδο-
μάδα (27/6). 
Η Μαρία παρότι πήρε το πρώτο σετ δεν κατά-

φερε να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, με την Ανχε-
λίνα να γυρίζει τούμπα το παιχνίδι και να παίρνει 
την πρόκριση για τον τρίτο γύρο της διοργάνω-
σης. Η Ελληνίδα τενίστρια ολοκλήρωσε πρόωρα 
την παρουσία της στο τουρνουά του Ιστμπουρν 
και πλέον μαζεύει τις βαλίτσες της για να ταξιδέ-
ψει στο Λονδίνο, όπου θα λάβει μέρος στο τρίτο 
Grand Slam της σεζόν.

Αποσύρει η Ισπανία την υποψηφιότητά της για 
να φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2030 στα Πυρηναία λόγω πολιτικής 
διαμάχης. 

 
Η Ισπανία δεν θα υποβάλει υποψηφιότητα για 

να φιλοξενήσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2030 στα Πυρηναία, λόγω πολιτικών 
διαφορών μεταξύ των κυβερνήσεων των περιο-
χών της Καταλονίας και της Αραγονίας, όπως 
ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Ολυμπια-
κής Επιτροπής της Ισπανίας, Αλεχάντρο 
Μπλάνκο. 

 
Η προοπτική της διοργάνωσης των Ολυμπια-

κών Αγώνων έχει διχάσει την κοινή γνώμη στις 
ισπανικές περιοχές, ειδικά από τη στιγμή που  
η υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας κυβέρ-
νηση δεν ήθελε να συμπεριλάβει την Αραγονία 
στην υποψηφιότητα λόγω πολιτικής διαμάχης.  
Ακτιβιστές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι  
η διοργάνωση των Αγώνων θα μπορούσε να έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στα Πυρηναία λόγω της κλι-
ματικής αλλαγής. 

 
«Είχαμε άλλες λαμπρές υποψηφιότητες (για 

τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 
και του 2020) που δεν προχώρησαν γιατί αντα-
γωνιζόμασταν πολύ δυνατές αντίπαλες πόλεις. 
Αλλά αυτή την καταστρέψαμε στο ίδιο μας το 

σπίτι», είπε ο Μπλάνκο σε συνέντευξη Τύπου, 
προσθέτοντας: «Δεν υπήρχε άλλη διέξοδος από 
την απόσυρση της υποψηφιότητάς μας. Δεν μπο-
ρούμε να περνάμε μήνες και μήνες και μήνες με 
τις διαφορές που υπήρχαν. Μεταμορφώναμε ένα 
έργο ολοκλήρωσης σε πόλεμο μεταξύ συνταγμα-
τιστών και ανεξάρτητων, το Ολυμπιακό πνεύμα 
δεν αφορά αυτό». 

 
Η ιαπωνική πόλη Σαπόρο θεωρείται το φαβορί 

για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, με 
τους πρώην «οικοδεσπότες» των Χειμερινών 
Αγώνων, το Βανκούβερ στον Καναδά και το Σολτ 
Λέικ Σίτι στις Ηνωμένες Πολιτείες, να ενδιαφέρο-
νται επίσης.
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:35 
Ένας Χίππυς με Φιλότιμο 
(1970). Κωμωδία με τους 
Φραγκίσκο Μανέλλη, Νικήτα 
Πλατή, Δούκισσα, Ζωή Ρίζου, 
Γιώργο Βαλέντζα. Ο Βρασίδας 
Περλεπές είναι ερωτευμένος 
με την λαϊκή τραγουδίστρια  
Νινέτα. Στην προσπάθεια του 
να την κατακτήσει, έχει κάνει 
συνέταιρο στο σουβλατζίδικο 
του, τον αδελφό της Μανώλη 
Χαζογιώργο. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:55 
Διαρρήκτης με το Zόρι 
(1988). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Αλίκη Καμι-
νέλη, Γιώργο Βάσο, Πάνο 
Κορκοτά, Χριστίνα Δελαβίνια 
και Μίμη Θειόπουλο. Ένας  
τίμιος κλειδαράς, δέχεται την 
επίσκεψη μίας όμορφης γυ-
ναίκας, η οποία του ζητά την 
βοήθειά του. Εκείνος δέχεται 
να την βοηθήσει παρασυρό-
μενος από την γοητεία της. 
Σύντομα ανακαλύπτει ότι 
πίσω από την όμορφη  
γυναίκα κρύβεται μια σπείρα 
κακοποιών η οποία θέλει να 
τον χρησιμοποιήσουν. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 
21:25 Η Φόνισσα (1974). 

Θρίλερ με την Μαρία Αλκαίου, 
Δήμητρα Ζέζα, Φοίβο Τα-
ξιάρχη. Η Φραγκογιαννού  
είναι εξήντα χρονών και είναι 
πολύ ταλαιπωρημένη από τη 
ζωή. Ενώ ξενυχτά πάνω από 
την κούνια της νεογέννητης 
εγγονής της, της έρχονται στο 
μυαλό οι αναμνήσεις της  
δύστυχης ζωής της και την 
ωθούν σε μια σειρά από  
φόνους μικρών κοριτσιών για 
να μην χρειαστεί κι αυτά να 
περάσουν το ίδιο βασανι-
σμένα χρόνια.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 
22:55 Βίος και Πολιτεία 
(1987). Κωμωδία με τους 
Γιώργο Κιμούλη, Δημήτρη 
Καλλιβωκά. Ένας ιδιοφυής 
ηλεκτρονικός, ο Μιχάλης Κα-
ραμάνος, είναι υπάλληλος του 
"Τηλεπικοινωνιακού Οργανι-
σμού Ελλάδος" και φαίνεται 
πως είναι ο μόνος που μοιάζει 
να μην έχει ενσωματωθεί πλή-
ρως στο παμφάγο σύστημα. 
Όντας μέλος της επαναστατι-
κής οργάνωσης Συνταγματι-
κός Αγώνας, που μάχεται ενά-
ντια στην αντιλαϊκή πολιτική 
της κυβέρνησης, συνδέει τον 
κομπιούτερ του διοικητού του 
"Τ.Ο.Ε." μ' έναν εκρηκτικό μη-

χανισμό, απειλώντας έτσι να 
καταστρέψει τις τηλεπικοινω-
νίες της χώρας. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 
00:35 6 με Έξι (1999). Κοι-
νωνική ταινία με την Ανατολή 
Αθανασιάδου, Γιώργο Νινιό 
και Κατερίνα Διδασκάλου. 
Ένας τραγουδιστής προσπα-
θεί να καταξιωθεί στο χώρο 
της μουσικής χωρίς την πα-
ραμικρή υποχώρηση σε ό,τι 
αφορά τα "πιστεύω" του και 
την προσωπική του ζωή. 
Όμως, τα κυκλώματα του τρα-
γουδιού έχουν διαφορετική 
γνώμη. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Παντρεμένος τζιαι Παρθένος 
(2004). Κωμωδία σε Κυ-
πριακή διάλεκτο με τους Σώτο 
Φιλιππίδη, Σάββα Στυλιανό-
πουλο, Όλγα Ποταμίτου και 
Κώστα Παπαμαρκίδη. Ο νεα-
ρός γαμπρός πέφτει θύμα πα-
ρεξήγησης αμέσως μετά την 
τελετή του γάμου, με αποτέ-
λεσμα η νύφη να μην τον αφή-
σει την  πρώτη νύχτα γάμου 
να κοιμηθεί μαζί της.   
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:30 

Ο Γίγας της Κυψέλης (1968). 
Κωμωδία με τους Νίκο Ρίζο, 
Δέσποινα Στυλιανοπούλου, 
Αλέκο Τζανετάκο, Λαυρέντη 
Διανέλλο και Ρία Δελούτση. 
 Αν και κοντός, ο ψιλικατζής 
Νίκος Φουρκέτας έχει μεγάλη 
ιδέα για τον εαυτό του και 
φλερτάρει τη ντίβα της γειτο-
νιάς Κλάρα.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30 
Πρώτη Φορά Νονός (2007). 
Κωμωδία με τους Αντώνη Κα-
φετζόπουλο, Τεξ Πάρντιου. Ο 
11χρονος Άλεξ, γιος πολιτικού 
προέδρου και μεγαλωμένος 
στην Καλιφόρνια, αντικαθιστά 
τον πατέρα του ως νονός στη 
βάφτιση της κόρης ενός κομ-
ματάρχη στην Κρήτη του '60, 
στην οποία ποντάρει το κόμμα 
ώστε να κερδίσει ψήφους από 
την τοπική κοινότητα.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Το Θέατρο της Δευτέρας: Η 
Δικαίωση (1977). Σατυρικό 
δράμα με τους Χρήστο  
Δοξαρά, Μίρκα Παπακωνστα-
ντίνου, Ειρήνη Κουμαριανού, 
Ορφέα Ζάχο, Παναγιώτη Πα-
ναγόπουλο. Ο Παντελής είναι 
ένας κλητήρας δεύτερης τά-
ξης, ο οποίος μετά από τεσ-

σαρακονταετή υπηρεσία, ζει 
μέσα από το ανώνυμο πλή-
θος, που δεν είναι γεννημένος 
για τα μεγάλα, αλλά όμως έχει 
κι αυτός όνειρα.  
 
ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:55 Οι 
Μπουκαδόροι (1987). Κω-
μωδία με τους Αλέκο Τζανε-
τάκο, Γιάννη Γκιωνάκη, Βίνα 
Ασίκη. Πίσω από μια μεγάλη 
σπείρα ληστών ή αλλιώς 
‘’μπουκαδόρων’’ σε τράπεζες, 
κρύβεται μια όμορφη, πα-
νούργα γυναίκα η οποία  
δανείζεται ρούχα από το κα-
τάστημα που εργάζεται και κα-
μουφλάρει τους συνεργάτες 
της.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝIOY 20:55 
Κάθε Εμπόδιο για Καλό 
(1953). Κωμωδία με την Σμα-
ρούλα Γιούλη, Ντίνο Ηλιό-
πουλο. Ο Κώστας, ένας  
μικρός δικηγόρος αναλαμβά-
νει να συνοδεύσει την Σμάρω, 
μια πλούσια κληρονόμο που 
ζει στην επαρχία και θέλει να 
κατεβεί στην Αθήνα για να 
πουλήσει την περιουσία της.  
Ο Κώστας όμως ξεκινάει με 
καθυστέρηση μιας μέρας, ενώ 
η Σμάρω κατεβαίνει μόνη της 
στην Αθήνα.  
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ΠΕΜΠΤΗ 23/06 
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 
15.00 Black Forest (Ε)  
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 24/06 
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  
15.00 Black Forest (Ε) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/06 
05.30 Λούνα Παρκ  (Ε)   
06.00 Eu 4 U (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 26/06 
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 27/06 
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 28/06 
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 29/06 
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 23 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: Ένας Χίπ-
πυς με Φιλότιμο (1970) 
22:55 Ελληνική Ταινία: : Διαρρήκτης 
με το Zόρι (1988) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 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 Φόνισσα 
(1974) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Βίος και Πο-
λιτεία (1987) 
00:35  Ελληνική Ταινία: 6 με Έξι 
(1999) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 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:  
Η Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί την 
δημοφιλή ερμηνεύτρια Μπέττυ 
Χαρλαυτ́η η οποία μας μιλάει για την 
ζωή της και την καριέρα της. 
21:00 Ελληνική Ταινία: Παντρεμένος 
τζιαι Παρθένος (2004) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Γίγας της 
Κυψέλης (1968) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 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: Πρώτη 
Φορα ́Νονος́ (2007) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 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: Η Δι-
καίωση (1977) 
22.40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 28 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 
20:05 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Παρουσιάση ποιητικης́ συλλογης́ του 
ποιητη ́Γιώργου Χριστοδουλιδ́η,  
Giorgos Christodoulides Selected 
Poems (1996-2021)   
21:55 Ελληνική ταινία: Οι Μπουκα-
δόροι (1987) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 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:  
Κάθε Εμπόδιο για Καλό (1953) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Ξύπνα  
Κορόιδο (1969)



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 23 JUNE 2022 | EST. 1974 | ISSUE 2471 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 25

Biggest rail strike in 30 years 
brings UK to standstill

Britain’s biggest rail strike 
in 30 years kicked off on 
Tuesday as tens of thou-

sands of staff walked out in a 
dispute over pay and jobs that 
could pave the way for wide-
spread industrial action across 
the economy in coming months. 

Some of the more than 40,000 
rail workers gathered at picket 
lines from dawn, leaving the  
network at a standstill and major 
stations deserted. The London 
Underground tube was also 
mostly closed due to a separate 
strike. 

Prime Minister Boris Johnson, 

under pressure to do more to help 
households facing the toughest 
economic hit in decades, said 
the industrial action would harm 
businesses as they continue to 
recover from the pandemic. 

Unions have said the rail 
strikes could mark the start of  
a “summer of discontent” with 
teachers, medics, waste disposal 
workers and even barristers 
moving towards industrial action 
as surging food and fuel prices 
push inflation towards 10%. 

The government has faced 
criticism from opposition law-
makers for refusing to get involved 

in the talks to settle the dispute. 
Ministers say it is a matter for the 
unions to work out directly with 
rail employers. 

 
Destructive Inflation 

 
Britain’s economy initially         

rebounded strongly from the 
COVID-19 pandemic but a com-
bination of labour shortages, 
supply chain disruption, inflation 
and post-Brexit trade problems 
has prompted warnings of a       
recession. 

The government says it is  
giving extra support to millions 
of the poorest households but 
says above-inflation pay rises 
would damage the fundamentals 
of the economy. 

“Sustained higher levels of  
inflation would have a far bigger 
impact on people’s pay packets 
in the long run, destroying savings 
and extending the difficulties we’re 
facing for longer,” Johnson said. 

The outbreak of industrial      
action has drawn comparison 
with the 1970s, when Britain 
faced widespread labour strikes 
including the 1978-79 “winter of 

discontent.” 
The number of British workers 

who are trade union members 
has roughly halved since the 
1970s with walk outs much less 
common, in part due to changes 
made by former Conservative 
Prime Minister Margaret Thatcher 
to restrict trade union powers and 
make it more difficult to call a 
strike. 

Transport minister Grant 
Shapps said the government 
would change the law as soon as 
possible to force train operators 
to deliver a minimum service  
on strike days, and allow other 
workers to temporarily replace 
those staff who have walked 
out. 

The strikes come as travellers 
at British airports experience 
chaotic delays and last-minute 
cancellations due to staff short-
ages, while many Britons have 
to wait months for new passports 
to arrive due to processing delays. 

The rail strike means only about 
half of Britain’s rail network will 
be open on strike days with a very 
limited service running on those 
lines and continued disruption on 
the days in between strike days.

DIKO and presidential 
candidate Nikos Chris-
todoulides on Tuesday 

moved a step closer to solidi-
fying their cooperation for the 
February elections, with the 
junior opposition party expec-
ted to announce its final deci-
sion on Sunday. 

DIKO leader Nikolas Papa-
dopoulos met Christodoulides 
at the party’s offices with both 
veteran politicians later telling 
the media of the constructive 
talks which took place. They 
jointly said they had discussed 
a wide array of important topics 
– from the Cyprus problem and 
the economy to social issues. 

The burgeoning field of  
candidates now standing at a 

dozen, vying for the top spot  
has thrown the island into a 
pre-election campaign status, 
close to nine months before 
votes are cast.  

Christodoulides, DISY leader 
Averof Neophytou, and AKEL-
backed Andreas Mavroyiannis 
are those viewed as securing 
considerable chunks of the elec-
torate. Mavroyiannis and Chris-
todoulides emphasise that they 
are running as independents. 

Other independent candidates 
include Achilleas Demetriades, 
Giorgos Colocassides, Marios 
Eliades and Christodoulos Pro-
topapas. Constantinos Christo-
fides, former rector of the Uni-
versity of Cyprus, also recently 
announced his candidacy.

DIKO moves one step 
closer to backing 
Christodoulides 

European countries including Greece and Cyprus to 
charge UK tourists to enter

Holiday makers and trav-
ellers will soon have to 
pay to enter European 

countries. The plan and charges 
are expected to come into      
effect in 2023. 

Since the UK left the EU        
following Brexit, a number of 
travel changes have been imple-
mented. Plans to introduce a 
visa waiver security check will 
mean travellers will have to 
apply to enter the Schengen 
zone - which includes most EU 
nations in mainland Europe - 
and pay a fee before travelling.  

The European Travel Informa-
tion and Authorisation System 
(ETIAS) security check was first 
proposed in 2016, when the UK 
was yet to vote to leave the EU, 
before being confirmed in 2018.  

The UK cut ties with the EU 
on December 31, 2022, after an 
11-month transitional period.  

The visa waiver will apply to 
travellers aged between 18 and 
70. It is expected to cost around 
£6. 

While UK passport holders 
will not need a visa to visit EU 
Schengen zone countries as 

tourists, they can be turned away 
at the border if their ETIAS      
application is not approved, once 
the scheme is implemented. In 
effect, it is similar to the ESTA 
visa waiver scheme UK residents 
use to travel to the USA. 

"ETIAS will be a largely       
automated IT system created to 
identify security, irregular migra-
tion or high epidemic risks posed 
by visa-exempt visitors travelling 
to the Schengen States, whilst 
at the same time facilitate cross-
ing borders for the vast majority 
of travellers who do not pose such 
risks.  

“Non-EU nationals who do 
not need a visa to travel to the 
Schengen area will have to 
apply for a travel authorisation 
through the ETIAS system prior 
to their trip", the EU's ETIAS 
website states.  

UK passport holders will not 
require an ETIAS to visit the  
Republic of Ireland. The EU says 
the form should take around 10 
minutes to fill in. Applicants will 
need a passport or equivalent 
document to apply. 

According to the website: 

"After filling in an online applica-
tion form, the system will con-
duct checks against EU infor-
mation systems for borders and 
security and, in the vast majority 
of cases, issue a travel authori-
sation within minutes.  

“The ETIAS travel authorisa-
tion will be a mandatory pre-con-
dition for entry to the Schengen 
area. It will be checked together 
with the travel documents by the 
border guards when crossing 
the EU border." 

British tourists will require an 
ETIAS visa waiver to visit every 
country in the Schengen area, 
including four non-EU countries 
and four countries applying to 
join the Schengen area, etias-
visa.com says.  

They are: Austria, Belgium, 
Czech Republic, Denmark,       
Estonia, Finland, France, Ger-
many, Greece, Hungary, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, Netherlands, Poland, 
Portugal, Slovakia, Slovenia, 
Spain, Sweden, Bulgaria, Croa-
tia, Cyprus, Romania, Iceland, 
Switzerland, Liechtenstein and 
Norway.

We expect the interna-
tional community to 
exert pressure on 

Turkey to cooperate and give 
information on the humanitarian 
issue of the missing persons, 
Presidential Commissioner 
Photis Photiou said Tuesday 
during a meeting with Slovak 
Ambassador Martin Bezák.  

Photiou said that Turkey bears 
the sole responsibility for the 
tragic situation as regards the 
missing persons issue due to the 
refusal to cooperate in resolving 
it, by following an inhuman and 
unacceptable policy, based on 
political expediencies as well as 
the brutal disregard for the uni-

versal principles and values of 
civilized humanity and human 
rights. 

"We expect the international 
community, the European Union, 
the United Nations to exert pres-
sure on Turkey to cooperate and 
provide the information needed," 
he stressed. 

Furthermore, he  expressed 
Cyprus' gratitude to the govern-
ment of Slovakia for the support 
in the Council of Europe Com-
mittee of Permanent Represen-
tatives, its participation in the 
United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus and its financial 
aid to the Committee on Missing 
Persons. 

Pressure must be exerted on 
Turkey over missing persons



Dozens of protesters gath-
ered on Saturday inside 
the hall that houses the 

Parthenon Marbles at the British 
Museum, to demand their re-
union with those in Athens. 

The initiative belonged to       
the British Commission for the 
Reunification of the Parthenon 
Marbles (BCRPM), on the occa-
sion of the 13th anniversary of 
the opening of the Acropolis 
Museum. 

The protestors unfurled a blue 
banner saying: “Reunify the 
Marbles!” 

Award-winning British author 
and BCRPM member Victoria 
Hislop held a cake with the 
numbers 1 and 3, as those that 
gathered sang happy birthday 
to the Acropolis Museum in 
English and in Greek. 

Calls for the reunification of 
the antiquities, removed by Lord 
Elgin from the Acropolis more 
than 200 years ago – and regar-
ded as vital to the nation’s        
cultural memory – mounted on 
Saturday with six UK lawmakers 
telling the Greek daily, Ta Nea, 
that restitution was the only 
proper thing to do. The British 
Museum acquired the sculp-
tures from the diplomat in 1816 
and went on display in 1817. 

Lord Alf Dubs said: “The     
marbles should be one entity 
and not in different countries; 
they were originally stolen from 
Greece but above all, they      
represent something especially 

important for Greece.” 
“There could not be a better 

moment for the Parthenon      
Marbles to be reunited in their 
Athenian home. Let us put inter-
national treasures on carefully 
chartered aeroplanes instead of 
desperate refugees,” said Baro-
ness Chakrabarti, and a new 
member of BCRPM. 

“The UK Government should 
accept that continuing to keep 
possession of the Parthenon 
Marbles is an outdated policy, 
rooted in imperialism,” Margaret 
Ferrier MP said. 

“The British Museum must do 
the right thing and return them 
to their rightful home in Greece. 
Failure to do so is insulting to 
Greece and her people,” said 
Dave Doogan MP. 

“The Parthenon Marbles must 
be returned to Greece without 
delay,” said Lord Sikka. 

Victoria Hislop, who has been 
granted honorary Greek citizen-
ship, said: “I think it is only a 
matter of time before all the       
arguments presented by the 
Conservative government (itself 
tottering on the brink) and the 
British Museum itself turn to dust, 
and the Greek light shines on 
the Marbles once again.” 

The British Museum recently 
said in a statement: “The           
museum is always willing to 
consider requests to borrow any 
objects from the collection… too 
often discussions are limited to 
legalistic and adversarial context 

instead of focusing on how to 
share the sculptures with a 
wider world… deepening public 
access, creating new ways and 
opportunities for collections to 
be shared and understood right 
across the world, remains at the 
core of what the British Museum 
seeks to achieve.” 

 
British Museum hints  
that the Parthenon Marbles 
“could be shared” 

 
Last week, the Chair of the 

British Museum George Osborne 
said that Greece and the UK 
could agree on an arrangement 
where they both share the       
Parthenon Marbles. 

Speaking to LBC Radio in 
London, the former UK Chan-
cellor was asked whether an  
arrangement would be made 
that would see the Parthenon 
Marbles displayed in both Athens 
and London: “I cannot speak for 
all the trustees [of the British 
Museum], but I think such an 
arrangement would work,” he 
said. 

Professor Andrew Wallace-
Hadrill, former director of re-
search in the Faculty of Classics 
at the University of Cambridge, 
disputed Osborne’s statement 
that in Athens, unlike London, 
the Parthenon marbles tell the 
story “just of Greek civilisation.”  

Wallace-Hadrill said in a 
statement: “What other stories 
do they tell in London? Of the 

willingness of an imperial power 
to help itself to the monuments 
of another civilisation? Perhaps 
a nobler story could be told in 
Athens, of the willingness of 
post-imperial Britain to undo the 
hybris of the past by restoring 
one of its greatest glories to 
Greece?” 

An inter-governmental        
meeting between the UK arts 
minister Stephen Parkinson and 
the Greek culture minister Lina 
Mendoni is still due to go ahead 
though the Department for      
Digital, Culture, Media and Sport 
has so far declined to give the 
date.  

The UK government has 
stated that “while we are always 
happy to discuss matters of       
cultural co-operation with our 
Greek colleagues”, the Parthe-
non Marbles will not be the  
subject of the formal talks. 

 
Greece intensifies campaign 

 
Greece has intensified its 

campaign for the return of the 
Parthenon Marbles, a struggle 
that started in the 1980s by   
then Minister of Culture Melina       
Mercouri. A recent poll in Britain 
shows that the majority of Britons 
is in favour of their repatriation 
to their home. 

In May, UNESCO announced 
that Greece and the UK have 
agreed to hold talks on the        
return of the Parthenon Marbles 
to Greece.
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Reunify the Marbles! Protest at BM 
on Acropolis Museum Anniversary

Kyriacos Koushos 
new Labour Minister

Κyriacos Koushos will  
take over as Minister of            
Labour and Social Insur-

ance, following the demise of 
Zeta Emilianidou, who died on 
June 6 in hospital after suffering 
a brain aneurysm.  

Koushos, who serves currently 
as Deputy Minister to the Presi-
dent, will be succeeded by the 
Director of the President’s Office, 
Petros Demetriou, a written state-
ment by Government Spokes-
man Marios Pelekanos says. 

President of Cyprus Nicos 

Anastasiades, exercising the 
powers provided by the Con-
stitution of the Republic of       
Cyprus, is also appointing Pan-
telis  Pantelides, who serves as 
the head of the Secretariat of 
the Presidency of the Republic 
of Cyprus, as the new Director 
of his office, the announcement 
adds. 

All appointments will be valid 
from Monday 27 June, onwards 
after the swearing in ceremony 
of the newly appointed officials, 
the announcement concludes.

Low-cost airline easyJet 
said on Monday it was cut-
ting more flights in the busy 

summer period to help manage 
problems including shortages of 
ground staff and flight caps at 
London Gatwick and Amsterdam. 

The British carrier said it now 
expected its capacity to be around 
87% of 2019 levels in the quarter 
to end-June, and around 90% in 
the fourth quarter to end-Septem-
ber, adding that there would be 
a cost impact from the disruption. 

It said a very tight labour  
market for crew, compounded 
by increased security check 
times for new staff, had reduced 
its resilience further. 

Gatwick airport, where easyJet 
is the biggest carrier, said it would 
limit flights because of continuing 
labour shortages. It capped flights 
at 825 a day in July and 850 in 
August to avoid chaos and com-
bat same-day cancellations. It 
usually operates about 900 flights 
on peak days in August. 

EasyJet cuts more flights 
to try to manage disruption
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Representatives of the 
Board of British Cypriots 
enjoyed a dinner with Sir 

Roger Gale MP in the House of 
Commons last week, where they 
exchanged views on how to go 
forward after 48 years of Turkish 
occupation of the northern part 
of Cyprus.  

Photographer Doros Partasides 
described the anger and sadness 
when he twice visited the fenced 
off area of Famagusta earlier this 
month. He said now is the time for 
action, to support the return of the 
occupied town to its lawful inhabi-
tants, on the basis of UN Security 
Council resolutions.  

Spyros Papacharalambous 
spoke about security and safety, 
mentioning the killing of Sir David 
Amess; Dr Savvas Hadjiphilippou 
enlightened Sir Roger on the con-
tinued suffering of the relatives of 
the missing people; Barrister Eleni 
Dinenis spoke about legal matters, 

constitution and human rights; 
Yiannis Stergides expressed his 
love for his town Famagusta, where 
he was born and grew up; Stella 
Dinenis spoke about the culture 
and the need to involve the young 
generation.  

Sir Roger Gale advised the 
Board to involve more MPs with 
the Cyprus issue.  

Later, at a debate at Westmin-
ster Hall, he said: “We talk quite 
a lot about Crimea, but we have 
forgotten Cyprus. There is a mem-
ber state of the Council of Europe 
– Turkey – that, in 1974, invaded 
and occupied part of the territory 
of Cyprus, another member state. 
It is nearly 50 years since that 
happened and the matter remains 
unresolved. There are still Turkish 
troops occupying soil of another 
sovereign state of the Council of 
Europe. That, in its own way, is 
just as wrong as what is happen-
ing in Ukraine.”  

Board of British Cypriots 
meet with Sir Roger Gale MP

Prepare relentlessly: Lessons from a master

‘All politics is local’  
– Rudy Giuliani  

   
Before he went over to the 

‘dark side’, and became The 
Penguin, Rudolph W. Giuliani was 
once a spectacular success.   

He had a stellar legal career. 
Then as the US Attorney for the 
Southern District of New York, he 
was a fierce combatant against 
organised crime. He was twice 
elected Mayor of New York, and 
made a huge contribution to the 
safety, well-being, affluence and 
confidence in the city. His leader-
ship on 9/11 and during its after-
math was significant.   

Overall, in the years 1994 to 
2001, crime fell by 57%. Imple-
mentation of extensive anti-gun 
initiatives took 90,000 illegal guns 
off the street. Unemployment 
went down from 11% to 6%. 
Times Square was revitalised and 
cleaned up. Twenty three city taxes 

were reduced or eliminated. The 
city placed 200,000 welfare reci-
pients into jobs, a tenfold increase 
from 1993. Before his tenure, only 
69% of the parks were graded and 
certified as “acceptably clean.” In 
2001, 91% enjoyed that designa-
tion.  

Organised crime was removed 
from trash collection and food 
distribution. This saved local busi-
nesses $600m a year – equivalent 
to the largest tax cut in city history. 
By 1986, Giuliani indicted eleven 
organized crime figures, including 
the heads of New York City's 
so-called ‘Five Families’. Leaders 
of the Five Families voted in 1986 
to issue a contract on Giuliani's 
life. 

 
Broken Windows 

 
In criminology, the broken 

windows theory states that visible 
signs of crime, anti-social beha-

viour and civil disorder create 
an urban environment that en-
courages further crime and dis-
order, including serious crimes. 
The theory suggests that policing 
methods that target minor crimes 
such as vandalism, loitering, 
public drinking, and fare evasion 
help to create an atmosphere of 
order and lawfulness. 

The theory was introduced in 
1982 by social scientists James 
Wilson and George Kelling. It 
was popularized by New York 
City police commissioner William 
Bratton and mayor Giuliani, 
whose policies were influenced 
by the theory.   

Fix the broken windows. That 
way people see you that actually 
care. Invest in neighbourhoods. 
That’s why I’ve never understood 
why people oppose gentrification. 
I for one, don’t want to get 
stabbed. 

Giuliani was laser-like in his 
execution of this. By fixing the 
broken windows, this elevates 
overall behaviour. Look after the 
little details and the little problems, 
so that the big ones don’t arise.   

 
9/11 

 
One reason why the city was 

quick to respond to the terrorist 
attacks on 9/11, was that they 
already had several different 
disaster recovery plans in place, 

and had trained for them. Not 
for an event of that scale, of 
course, but they had micro-plans 
for each agency – fire service, 
police, emergency response – 
so that they didn’t have to start 
from nothing.  

Giuliani outlined his approach 
to this relentless planning: “We’d 
blueprint what each person in 
each agency would do if the city 
faced, say, a chemical attack or 
biomedical attack. We went 
through how we’d act in the event 
of a plane crash or a terrorist 
attack on a political gathering. 
We didn’t just choreograph our 
response on paper, but did trial 
runs on the streets, to test how 
long the plans took in practice.  

“We did not anticipate that air-
liners would be commandeered 
and turned into guides missiles, 
but the fact that we’d practiced 
for other kinds of disasters made 
us far more prepared to handle 
a catastrophe that nobody        
envisioned.  

“The more planning we did, 
the more we would be ready for 
surprises. Before September 11, 
there were those who said we 
were bring overly concerned. We 
didn’t hear that afterward.” 

 
(Source: Leadership, 

 Rudolph Giuliani)  
 

James Neophytou 
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What is Professional 
Indemnity Insur-
ance? 

 
Professional indemnity insur-

ance protects your business if 
you are found to have provided 
poor services, bad advice or 
dicy design, which resulted in 
customers or others losing 
money. 

If something goes wrong      
for a customer following your        
advice, professional indemnity 
insurance could help cover the 
costs of the legal fees, expen-
ses, compensation and other 
costs incurred in your defence. 

 
Who is Professional Indem-
nity Insurance for? 

 
Anyone who provides advice 

or a service to customers.  
Professional indemnity insur-

ance is useful for businesses 
and self-employed people who 
provide advice or a professional 
service to customers.   

This normally includes pro-
fessions like: Designers inclu-
ding web designers, graphic 
designers and interior design-
ers, IT professionals including 

IT contractors, consultants, 
programmers and developers, 
management and business 
consultants including marketing, 
training and education consult-
ants, technical engineers includ-
ing CAD designers, project engi- 
neers and building services 
engineers. 

Whether you are a contractor, 
freelancer, self-employed pro-
fessional or run a limited com-
pany, professional indemnity 
insurance could help bolster 
you and your customers sense 
of security in your work. 

 
Why does my business 
need Professional Indemnity 
Insurance? 

 
No matter how skilled you 

are, no one’s perfect. Every 
business can be subject to a 
claim if your advice or services 
fail to meet a customer’s expec-
tations. With three quarters of 
business owners saying they’re 
concerned about making mis-
takes, it’s clear that getting 
things wrong is a big worry for 
business owners. 

Whether your business is 
accused of inappropriately 

handling sensitive client infor-
mation or facing allegations of 
a copyright breach, professional 
indemnity insurance could help 
provide the additional peace  
of mind that many business 
owners are searching for.  

Not only that, but a profes-
sional indemnity policy could 
potentially help you win new 
business too – especially as 
some customers will only do 
business with you if you have 
the proper insurance in place. 

 
How much Professional        
Indemnity Insurance cover 
should I consider for my 
business? 

 
It depends on the type and 

size of your business you run. 
The level of cover your      

business needs depends on 
the risks you face each day. 
You can tailor your insurance 
to exactly what you need, to   
insure your business against 
compensation payments and 
legal costs. 

For a free review of your      
existing policy or a free quota-
tion, please call us on 0207 
691 2409. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Over eight million households 
to get new cost-of-living  
payment from 14 July
More than eight million 

households across the 
whole of the UK will get 

a cash payment from July to 
ease cost of living pressures. 

The first instalment of the 
£650 for qualifying low income 
households in England, Wales, 
Scotland and Northern Ireland 
will land in bank accounts from 
14 July 2022, continuing to the 
end of the month. 

The move will see millions of 
households initially £326 better 
off as the government delivers 
significant interventions to       
support groups who are most 
vulnerable to rising costs.  

In total, millions of households 
will receive at least £1,200 from 
the government this year to 
help cover rising costs. 

Work and Pensions Secre-
tary, Thérèse Coffey said: “With 
millions of the lowest-income 
households soon seeing the 
first of two cash instalments 
land into their bank accounts, 
we are taking action to directly 
help families with the cost of  
living. 

“This one-off payment             
totalling £650 is part of our       
£37 billion cost of living support 
package that will put an extra 
£1,200 into the pockets of those 
most in need.” 

Chancellor of the Exchequer, 
Rishi Sunak added: “We have 
a responsibility to protect those 
who are paying the highest 
price for rising inflation, and we 
are stepping up to help. 

“In July over 8 million people 
will get their first £326 payment 
to help with rising prices, as  
part of a package worth at least 
£1,200 for vulnerable families. 
I said we would stand by people 
when they needed help, and we 
are. 

“The second instalment of 
£324 will be sent to qualifying 
low income households in the 
Autumn. The payments are    
designed to be deliberately 

slightly unequal to minimise 
fraud risks from those who may 
seek to exploit this system.” 

The eligibility date for the  
second instalment will be         
announced soon. 

Low-income households are 
benefiting from government 
support in a variety of different 
ways this year as global infla-
tionary pressures, exacerbated 
by the unjust war in Ukraine, 
have caused prices to rise for 
several essentials.  

The government understands 
that many people are worried 
about the impact these rising 
prices will have on their house-
hold finances, which is why  
£37 billion of support is being 
provided to boost budgets and 
mitigate the worst of these  
pressures. 

Support includes the direct 
payment of £650 for over 8       
million households on benefits, 
a separate £300 payment for 
pensioners, and a £150 payment 
for disabled people, which can 
be paid on top of the £650      
payment. 

This is on top of £400 for all 
households to help with energy 
bills, and an extra £150 for 
properties in Council Tax bands 
A-D, meaning millions of the       
lowest-income households will 
receive at least £1,200 in      
support this year.  

This is all in addition to 
changes to the Universal Credit 
taper rate and work allowances 
worth £1,000 a year on average 
for 1.7 million working claimants, 
a rise in the National Living Wage 
to £9.50 an hour, and a tax cut 
for around 30 million workers 
through a rise in National Insur-
ance contribution thresholds. 

The government has also      
expanded support for the 
Household Support Fund – 
which helps people with food 
and energy bills – with an extra 
£421 million, on top of £79       
million for devolved nations;  
the total value of this support 
now stands at £1.5 billion. Fuel 
duty was also cut by 5p per litre 
for 12 months in March 2022, 
and alcohol duty has been frozen 
for 2022/23.
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The sun is out and holiday 
season begins! Many peo-
ple who have not ventured 

travelling overseas for some time, 
are now taking the opportunity 
to do so once again. The planning 
and booking of going away to 
exotic seas adds excitement to 
what the destination prospects 
will bring to our happiness and 
well-being. 

Are we all beach ready 
though? What we all want from 
a vacation may be different,  
however if we are going abroad, 
the chances are that many of 
us will be looking for beautiful 
beach resorts with the glorious 
sun glistening on flowing sea. 
Preparing ourselves adequately 
to maximise on the healing 
benefits can help us get the best 
of our limited time by the sea. 

The sea does bring its health 
benefits; the sea is known for 
its healing properties - here is a 
list some of them: 

• Great for your skin 

• Sea water is antiviral 
• Sea water is antibacterial 
• Sea water assists wound 

healing because of the high      
sodium and iodine content 

• Can strengthen the immu-
nity system 

• Can reduce pain 
• Can reduce stress 
• Great for the respiratory 

system 
• Can help reduce the appear-

ance of cellulite 
The elements in the sea water 

activate the body's healing mech-
anisms and support healing for 
diseases, asthma, bronchitis, 
arthritis and localised aches and 
pains.  

It's rich in magnesium, sea 
water helps release stress,       
relaxes muscles and promotes 
deep sleep. It has also been 
said that it cleanses the aura 
and aids spirituality - how can it 
not; purely with its visual beauty 
alone, we should feel serene 
and at peace. 

The term 'thalassotherapy', 
using sea water for cosmetic and 
health treatment, dates back to 
ancient use. Surely our ancestors 
had reason for utilising the sea 
and passing the knowledge of 
such benefits before the science 
of it all was even acknowledged.  

The salt mineral content helps 
restore the protective barrier in 
the skin and helps it retain hydra-
tion. This is why skin doesn't 
wrinkle or prune so much after a 
long soak in salted water, hence 
evidence a salt bath helps skin 
retain its moisture.  

Salt contains minerals and 
nutrients that can rejuvenate the 
skin, this helps give a glowing, 
younger appearance. It also 
helps firm, lift and tighten sagging 
skin. The high magnesium helps 
increase cell turnover and keeps 
skin looking more youthful. 

Sea water can work for      
hair due to the sodium chloride      
and magnesium sulphate; this        
actually creates extra cross 

linking dimensional binds in the 
hair which are covalent bonds 
between the adjacent amino acids 
(a covalent bond is a chemical 
bond that involves sharing elec-
tron pairs between atoms) and 
in this case, it leaves the hair 
more curly or with some waves. 

The sand also helps with  
natural exfoliation of the skin - 
a barefoot stroll will soften the 
soles of the feet by removing 
dead skin cells. Walking on sand 
bare foot is also good exercise for 

strength training, as the increased 
resistance will strengthen the 
muscles between the feet and 
back, especially calves, quadri-
ceps and gluten. 

Going to the beach on a hot 
sunny day means preparation 
with plenty of fluid hydration,      
not allowing ourselves to get 
thirsty and dehydrated. Just as 
we put protective cream on face 
and body from those strong rays 
of sunshine, some protective 
cream conditioner for the hair will 

also stop our hair from drying 
out and causing hair damage. 
Applying some deep hair condi-
tioner cream and leaving it 
whilst exposed to the sun helps. 

Happy days! 
 

Love and Sparkles, 

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

 
Photo: Paris Zambounides

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

Beach ready

Cooking with Loulla Astin 
Easy cherry compote /  Κεράσι κομπόστα 

Cherry season is here! This sweet cherry 
compote is so easy to prepare and pre-
serve and will brighten up the dark winter 

days! It’s the perfect topping for your porridge, 
breakfast cereal, vanilla ice cream, cheesecake, 
cakes and pancakes! 

 
Ingredients: 

1 kilo cherries 
Juice of half an orange  
Granulated sugar 
Few drops of pure almond extract 

 
Method: 

Wash and pit the cherries or leave them whole. 
The easiest and quickest way to pit cherries is to 
use a cherry/olive pitter. If you don’t have one, 
you can use a straw in place of the pitter.  

Push the straw through the end with the stem, 
the pit should get pushed out the other end - this 
is much easier with ripe cherries. 

Have one or two sterilised jars ready. 
Put 3 spoonfuls of sugar in each of the           

sterilised jars and 1 tablespoon of orange juice, 
fill the jars with cherries and cold water, leave       
an appropriate amount of headspace - usually 
1/4 inch between the top of the food and the rim 
of the jars, add a drop of almond extract, then 
seal with the lids.  

Place a rack or a tea towel in the bottom of a 
tall narrow pan; it keeps the bases of the jars off 
the bottom of the pan, allowing evaporating water 
to escape around the jars and preventing them 
from rattling against each other. 

Carefully lower your filled jars into the boiling 
water using tongs, keeping the jars vertical - there 
should be at least 1 inch of water above the top 
of the jars, if not, add more hot water from the 
kettle. 

Turn heat up, bring the water to a full boil and 

place the lid on the pot. Boil them for about 35-40 
minutes, reduce the heat until it comes down to 
a slightly gentler rolling boil. When the processing 
time is up, turn off the heat, and let the jars settle 
for 5-10 minutes. Remove them from the hot water 
and turn them upside down on a tea towel; you 
will hear a pinging sound as the lids flex and seal, 
this is normal (this is a Greek method).  

Allow them to cook completely then turn them 
upright. 

Wipe down your jars with a moist cloth, label 
and store them in a cool, dark place for up to one 
year. Once opened keep in the fridge. 

 
Follow Loulla on Facebook: www.facebook. 

com/groups/ 1250641761674966
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Harper Lee’s To Kill a 
Mockingbird (Gielgud 
Theatre) was a must read 

novel in my youth, the content of 
which resonated with revolution-
ary students determined to chal-
lenge status quo thinking and 
resist all forms of discrimination. 
Set in 1930’s Alabama, it tells the 
story of a black man, Tom Robin-
son (Jude Owosu), falsely accused 
of rape. He is defended by white 
lawyer, Atticus Finch. Lee wrote 
the book in 1960, the height of 

the civil rights movement, and it 
was positively received with the 
San Francisco Chronicle saying 
“Mockingbird” was a moving plea 
for tolerance, despite some occa-
sional melodramatic moments.” 
Adapted for the stage by Aaron 
Sorkin (premiered on Broadway 
in 2018), the play is narrated by 
Scout (Finch’s daughter) and 
friends Jem and Dill, who provide 
a witty and wry child’s eye view of 
proceedings. The main change 
however is that the final climactic 

trial is divvied up into blocks of 
action throughout rather than a 
one scene devastating finale.  

Bartlett Sher’s production  
begins with the bouncy trio of 
narrators and then settles into a 
slow burn, riveting tale of injus-
tice. The sub plots provide more 
racially explosive ammunition 
including a white man who lives 
his life as a “drunk”, when he 
actually only drinks cola. In a 
town full of racial intolerance, he 
believes people will leave him 

alone to lead his unconventional 
life of living with a black woman. 
Sorkin’s dialogue crackles with 
simmering tension throughout 
and Patrick O’Kane is compelling 
as Finch, a moody, passionate 
man, imperious in court yet fallible 
and unsure on the outside. His 
live in cook, Calpurnia (Pamela 
Nomvete is excellent), is a stern 
disciplinarian and the children’s 
bridge between the white world 
and her own black community. 
She is also a strong reality check 
for the privileged Finch providing 
him with the education of what it 
means having to dodge bullets 
rather than looking on agitatedly 
from the outside.  

The language is unflinching 
and will undoubtedly make some 
people wince, but this a malevo-
lent play that is unrelenting in its 
hatred and odious thinking. This 
production was first seen with 
Trump at the helm and while it 
would be fatuous to draw parallels 
between the two, the scene of a 
nefarious mob coming to lynch 

Tom and that of the mob attacking 
the Capitol building in January last 
year, brought home the ideologies 
that drive these people forward. 
At any cost they will have their 
way. Terrifyingly terrific drama. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
is thigh stricken… 

When it comes to classic dance 
pairings, Anton and Giovanni 
deserve a place in the pantheon 
of stars as much as Astaire and 
Rogers. This is what the packed 
audience seemed to say with their 
raucous applause and approval 
of the dynamic duo, as they 
dazzled us all with their choreo-
graphic dexterity. Him & Me 
(Peacock Theatre) is continuing 
to tour into next year, and it’s easy 
to see why. Anton and Giovanni 
– their easy-going demeanour 
encourages first name terms – 
feel that they have been a duo 
forever, and the evening glides 
from number to number with 
amazing panache. The wonder-
ful dancing is interspersed with 
genuinely funny banter about the 
older dancer and the vain Italian 
stallion. In the flesh, both dancers 
vindicate the stylish, charismatic, 
athletic capabilities that have 
made them into Strictly stars, 
making this a perfect night out for 
one and all. The accompanying 
dancers are all impeccable too, 
with Lauren Oakley deserving a 
special mention. And you heard 
it here first, Anton’s thighs are 
amazing! 

Finally, Susanna Rogeriou 
acknowledges greatness… 

Kathryn Hunter is without doubt 
one of our great Shakespearean 
actors. I last saw her as a fantas-
tic Richard III at the Globe Theatre 
and here I was again to witness 
a captivating performance as 
King Lear. Her movement around 
the stage is mesmerising, some-
times aided by a wheelchair. Her 
long, wispy white hair and gravelly, 
high voice, make for an almost 
Gollum-like old King.   

The costumes, a mixture of old 
and modern, particularly stand out 
when worn by the statuesque Ann 
Ogbomo as Gonoril and Curan.  

Michelle Terry, playing Cornelia 
and the Fool, is outstanding, de-
livering riddles, puns and songs, 
with an amazing singing voice. 
Edmund, as portrayed by Ryan 
Donaldson, connects with the 
audience, and although he would 
seemingly stab anyone in the 
back to get what he wanted, he 
plays the crowd with his swagger 
and flirty charisma which makes 
you want to like him. Long the 
production may be, but long it will 
remain in my memory. All hail 
Kathryn the great! 

 
TO KILL A MOCKINGBIRD - 

www.tokillamockingbird.co.uk 
 

HIM & ME -  
www.antonandgiovanni.com 

 
KING LEAR -  

www.shakespearesglobe.com

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou

Alabama burning...
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FILM OF THE WEEK 
 

Elvis 
 
Baz Luhrmann’s eagerly 

awaited biopic of ELVIS is won-
derfully theatrical and hugely 
entertaining. The story of the king 
of rock (Austin Butler) from a 
young age till his triumphant years 
on tour and in Las Vegas perform-
ing to ecstatic audiences as seen 
through the eyes of his powerful 
manager, Colonel Tom Parker (Tom 
Hanks) with whom he shared an 
uneasy relationship for more than 
20 years.  

A young Elvis, is spotted by  
the eagle eyed Parker, hits the 
big time and becomes a national 
phenomenon but his rise to super-
stardom is rapidly interrupted 
when he has to enlist to the 
army. It is 1958 and Elvis is sent 
to Germany until 1960 doing his 
military service and the only     
positive thing to come out of this  
difficult period is to meet the love 
of his life and future wife Priscilla 
(Olivia DeJonge)…  

Austin Butler is magnetic as 
Elvis and bears an uncanny re-
semblance to the King himself. 
He inhabits his body and soul and 
deserves awards for his amazing 
performance - a new star is born! 
Tom Hanks is unrecognisable as 
the manipulative manager, an 
overweight man with a pointed 
nose and a high pitched voice - 
a dream or probably a nightmare 
of a part but certainly a big chal-
lenge for the make-up artist. But 
it is Luhrmann’s distinct vision, 
fluid direction and thrilling set 
pieces – his best since ROMEO 
& JULIET- that will stay long in 
the memory.  

 

The Black Phone 
 

A suitably creepy performance 
from Ethan Hawke as the noto-

rious Grabber, a part-time magi-
cian who kidnaps children.  

The time is 1978 and the 
place North Denver-Finney Shaw 
(Mason Thames) is a shy thirteen 
year-old who gets bullied at 
school as well as threatened at 
home by his alcoholic father. 
Thankfully his younger sister 
Gwen (Madeleine McGraw) is 
always there to support him. She 
is a girl with extraordinary powers 
haunted by dreams that may lead 
the police to tracking down the 
Grabber especially after Finney 
becomes the latest victim… 

Director Scott Derrickson 
started his career in horror with 
such films as SINISTER and 
THE EXORCISM OF EMILY ROSE 
before his DOCTOR STRANGE 
success. He creates the seventies 
most effectively and elicits terrific 
performances from his young 
leads and a truly terrifying one 
from Hawke, as the devilish kid-
napper. It is tense and is guaran-
teed to make you jump! 

 

The Big Hit 

This heart-warming French 
comedy by Emmanuel Courcol 
is based on true events and is 
a genuine crowd pleaser.  

Etienne (Kad Merad) is an 
actor who spends most of his 
time out of work so he jumps at 
the chance to direct a theatre 
workshop in a prison. The audi-
tions begin and soon enough 
Etienne selects an eclectic cast 
for his production of Samuel 
Beckett’s “Waiting for Godot”. 
The only problem is that these 
actors are hardened criminals 
and are likely to walk out the 
performance at any moment. 
Surprisingly the production be-
comes a big hit and a tour out 
of prison is in the cards… 

The film works a treat thanks 
to careful casting and wonderful 
set pieces. A worthy winner for 
European comedy at last year’s 
European Film Awards!  

 

Cannon Arm And 
The Arcade Quiz 

The idea of watching a docu-
mentary about pinball machines 
in arcades may not be such an 
attractive prospect but Mads 
Hedegaard’s debut feature is a 
winner. He follows Kim Cannon 
Arm, a father, grandfather, a      
laboratory technician but above 
all a pinball wizard - Denmark’s 
finest. But now Cannon Arm wants 
to break the world’s record and 
become the first to play an arcade 
machine for 100 consecutive 
hours since the early eighties. It 
is a big challenge for Cannon but 
he is well supported by his friends 
who stand by him giving him food 
while he plays or open the door 
for a quick pee in the garden.  

Hedegaard is clearly an arcade 
aficionado and it shows as he 
lovingly follows his eccentric but 
endearing characters around.  

Moon,  
66 Questions 
BY JACQUELINE LENTZOU 

 
This brilliant new film marks 

the remarkable directorial debut 
of Greek filmmaker Jacqueline 
Lentzou.  

She graduated from the      
London Film School and made 
several award winning shorts 
before this first feature. Her 
beautifully observed screenplay 
follows the story of Artemis 
(Sofia Kokkali), a young woman 
who returns home to Greece 
after her father Paris’ (Lazaros 
Georgakopoulos) health begins 
to deteriorate. The family seeks 
professional people to look after 
him but Artemis decides to move 
in with him and look after him. 
She also wants to get to know 
him as she had never had the 
opportunity, following an early 
separation from her mother. But 
in the process Artemis unearths 
deep secrets from the past 
which help Artemis understand 
him and enable her to form a 
strong bond with her father for 
the very first time…  

It is an assured piece of         
filmmaking from this talented 
young director who elicits terrific 
performances from Kokkali and 
Georgakopoulos. Their scene at 
the restaurant towards the end 
of the film is one of the most 
moving and effortlessly beautiful 
I have seen for a long time. This 
film about love, movement and 
flow, or the lack of it, is not to be 
missed! 

I had the pleasure of meeting 
Jacquie via Zoom where we had 
a little chat about her film. I first 
expressed my admiration for the 
film’s natural feel and authenti-
city: 

“The story is inspired by two 
persons I know very well and 
because I was very attached to 
them, I decided to turn it into a 
movie. These people do exist - 
that’s why it feels authentic. The 
casting was very significant and 
Sofia as well as Lazaros were 
perfect for the roles. The whole 
project was relying on them and 
the reason the film works is 
thanks to them. I was very lucky 
to have such good actors.” 

I was also very impressed 
with the scenes involving the 
family where they are interviewing 
possible carers for the father. 
They are all smoking in front of 
a sick person and describe Paris’ 
sickness in different ways. One 
says he has suffered a stroke, 
another that he has multiple 
sclerosis and another blames 
his predicament to a difficult 
birth. 

“These scenes are purposely 
slightly exaggerated and have 
a distinct Greek element. The 

film takes place around 2012-13 
when smoking was still allowed 
in public places but the fact  
that they all smoke in front of a         
patient highlights their apathy. It 
was very important for me to show 
the father as a 53-year-old man 
instead of very old because I 
wanted to highlight that health 
is more of a state of mind - it is 
psychological!” 

“The use of home movies is 
particularly important – I wanted 
to find a way to bring the father 
closer to his daughter without 
bringing a new character to the 
story. I thought since Artemis is 
all alone in his house and while 
she is innocently looking around 
at her father’s possessions she 
accidentally finds these cassettes 
which show her part of her 
father’s life that he is now unable 
to tell her.  

“I wanted to give the father        
a back story during the time 
when Artemis was still very 
young during the late nineties. 
It was a time when Paris had a 
life and was travelling around. 
The reason I mention the name 
of Gena Rowlands in one of 
these home movies is that she 
is one of my, as well as Sofia’s, 
favourite actors especially in 

John Cassavetes’ THE WOMAN 
UNDER THE INFLUENCE where 
it is questioned whether she         
is in that state of mind or not - a 
small reference to what Artemis 
is facing at the time. The use of 
cards between scenes with       
images like Strength and The 
Magician is like a wink from the 
director to the audience before 
the secret is revealed.” 

The revelation of the father’s 
secret is subtle and beautifully 
restrained without making a big 
fuss about it. 

“Thank you for saying that. 
You won’t believe this, but many 
times Greek audiences don’t 
get the secret. They don’t get it 
although abroad everybody gets 
it. This is very indicative how 
Greek society is still very con-
servative and don’t even imagine 
it. At screenings in Greece       
nobody even asked about the 
father’s secret, never!” 

I look forward to Jacqueline’s 
next movie which is in prepa-  
ration at the moment. Mean-
while, don’t miss MOON, 66 
QUESTIONS - out in cinemas 
now! 

 
Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

Film Reviews 
George Savvides 
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UK Kyprios wins Royal Ascot 
Gold Cup

Kyprios provided an eighth 
Gold Cup victory for 
O'Brien, who won the race 

four times with Yeats from 2006 
to 2009. 

Dettori had been shadowed 
and kept inside on the rail by 
Moore as the race was run under 
a steady pace. 

As Moore led, chased by 

Mojo Star, Dettori opted to go 
to the outside and could not 
catch the leaders.  

It was not the nicest race to 
ride in," said Moore, who won 
by half a length from Mojo Star, 
with three quarters of a length 
back to Stradivarius. 

Dettori said he did not have 
an ideal passage but suggested 

his mount would probably not 
have won anyway. 

"I had to take him to the        
outside which cost me a little bit, 
but the younger horses had 
fresher legs. He's been a star 
and I'm very proud of him," he 
said. 

I can imagine alot of Cypriots 
had a flutter on him. 

Nick Kyrgios wins battle of Greeks

The Australian battled back 
from first-set disappoint-
ment to oust second seed 

Stefanos Tsitsipas with a 5-7, 
6-2, 6-4 victory at the ATP 500 
event in Halle.  

After a strong second-set 
showing to level the match, the 
World No. 65 clinched a crucial 
break late in the deciding set      
to seal a quarter-final spot on 
tournament debut.  

The Australian struck 32 
winners (including 9 aces), 
fewer than Tsitsipas’ 39 winners 
(including 18 aces), but stayed 
resolute to clinch victory in the 
two-hour, five-minute encounter 
and complete his biggest win by 
Pepperstone ATP Ranking since 
he defeated the same opponent 

at the 2020 ATP Cup. 
“Stef is one of the best players 

in the world at the moment and 
he’s going to have some amazing 
results and I’m sure many, many 
Grand Slams,” said Kyrgios after 
the match.  

The win lifts Kyrgios to No. 52 
in the Pepperstone ATP Live 
Rankings. With one more victory 
in Halle, he will be projected to 
return to the world’s Top 50 for 
the first time since March 2021. 

Kyrgios followed his semi-final 
run in Stuttgart last week with an 
impressive opening-round win 
against home favourite Daniel 
Altmaier in Halle. He continued 
to look sharp on the grass 
against Tsitsipas on Wednesday, 
but only after the Greek had 

prevailed in a high-quality first 
set to test Kyrgios’ resolve. 

A tight start saw just five points 
won against serve in the first 
nine games, before Tsitsipas 
raised his level to exert some 
pressure on the Kyrgios delivery. 
The Greek let slip two break 
points as Kyrgios rallied to level at 
5-5, but Tsitsipas’ perseverance 
paid off in the 12th game as he 
converted his sixth set point to 
move ahead. 

Kyrgios bounced back              
immediately from falling behind, 
frequently showcasing his unique 
shotmaking ability. A couple of 
rasping flat forehands had the 
crowd on its feet as Kyrgios broke 
twice to send an intriguing battle 
into a deciding set. 

Both players continued to 
strike the ball cleanly as neither 
Tsitsipas in the fifth game nor 
Kyrgios in the sixth bowed to the 
pressure when faced with two 
break points. It was Kyrgios who 
capitalised on a lapse in the 
Tsitsipas game, however, his 
ability to find winners from any-
where all court helping him to a 
crucial break for 5-4 before he 
served out to love. 

Kyrgios next faced Pablo  
Carreno Busta, who he beat to 
then progress to the semi final 
to play and lose to the eventual 
winner of the tournament         
Hubert Hurkacz.  

UK Cypriot Jason Demetriou  
honoured in Cyprus

UK Cypriot footballer 
Jason Demetriou was 
honoured by the Cyprus 

Football Association for his ser-
vices to Cypriot Football, by the 
President of the Cyprus Football 
Association George Koumas 
before the UEFA international 
match between Cyprus versus 
Northern Ireland. 

Jason represented Cyprus  
51 times from 2009 to 2020 
many times as a captain.  

Jason Demetriou started his 
football career with Leyton Orient 
where he came through the 
ranks and made 144 first team 
appearances.  

He then he made the move 
to Cyprus and joined AEK for 

two years then Anorthosis for 
three years and a great inter-
national career ahead of him. 

He returned to the UK and 
played for Walsall for a year, 
and then a move to Southend 
FC where he played for five 
years that included a term as a 
interim player manager, and he 
continues to play.

Boxer Nick Parpa fighting on Saturday

Nick Parpa in his second  fight back in 3 years. He won recently after a 1st round TKO stoppage 
after knocking down Holcapfel 3 times before the referee waved it off. This Saturday 25th June 
2022, Nick is boxing in the Essex fight night at Circus Tavern in Purfleet.  

Nicks new record is 10-1(6KO) 
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UK Cypriot trainer Chris Varnava transforms 
Arsenal star Nketiah from slim teen to Hulk

Nketiah’s stunning body 
transformation from slim 
teen to hulk as Arsenal 

star checks in for post-season 
bodybuilding with UK Cypriot 
trainer Chris Varnavas from the 
Athletic Development Club in 
Cockfosters, North London. 

Eddie Nketiah has enjoyed      
a stunning transformation over  
recent years from a skinny  

teenage hopeful into a hulking 
Premier League striker. 

The Arsenal whizkid, 22, pre-
viously said he spent the first 
lockdown in 2020 bulking up to 
cope better with the Premier 
League’s physicality. 

Nketiah found himself leading 
the line for the Gunners during 
the second half of the season, 
and after his strike in Sunday’s 

final day 5-1 victory over Ever-
ton, he finished it with a goal 
tally in the double digits for the 
first time in his career. 

But it seems his hard work      
is not stopping now, especially 
with the prospect of either a new 
bumper contract or big transfer 
move on the cards. 

Chris Varnavas is the founder 
of the Athletic Development Club 

in Cockfosters, North London. He 
has helped former star players 
such as Rio Ferdinand and 
Bobby Zamora keep fit. 

Speaking previously about his 
physical change, Nketiah said: 
“During lockdown, I worked really 
hard on getting bigger and better 
on the ball. I’ve used the time 
well and it’s good that people 
can see the hard work. 

“It’s something I wanted to do. 
As you go through the levels, it 
gets a lot harder physically so to 
be able to show your technique, 
you need that strength to cope 
with it. It’s nice to show that off 
a bit on the pitch.” 

And the beefed-up Nketiah 
also revealed that his parents 
played a huge role in his home 
work-out routine during the three-

month lockdown. 
He added: “They made sure 

I was eating the right food and 
had the right gym equipment. 

“They’re very demanding  
parents who are always trying 
to get the best out of me. It’s 
great to have that support.” 

We already seeing the differ-
ence.

Gold medal  for  
Pelendritou at World 
Championships 

Cyprus 13th place at 
the Balkan Athletics 
Championships 

Cypriot swimmer Karolina  
Pelendritou won a gold 
medal in the 100m breast-

stroke in the SB11 category, at 
the World Para Swimming 
Championships held in Madeira 
on Tuesday, setting a new games 
record with a time of 1:21.01. 

This is the second gold medal 
for Pelendritou at the event,      
following her 50m freestyle win 
in the S11 category on Sunday 
with a time of 29.81. 

Pelendritou was a 2021 Tokyo 
Paralympics gold medalist, set-
ting a world record of 1:19.78.

Cyprus took 13th place at 
the 75th Balkan Men / 
Women’s Athletics Cham-

pionships in Craiova, Romania, 
on 18 and 19 June 2022, winning 
1 silver and 4 bronze medals and 
raising the overall harvest – in 
8 appearances – to 32 medals, 
9 gold, 9 silver and 14 bronze, 
according to a press release of 
the Amateur Athletic Association 
of Cyprus. 

After the bronze medal of      
Androniki Lada on Saturday in 
discus, on Sunday Olivia Foto-

poulou won a silver medal in 
the 200m and Filippa Fotopou-
lou (length), Apostolos Parellis 
(discus throw) and Thalia Chara-
lambous (5,000m) clinched a 
bronze medal. 

In a press release, the           
Cyprus Sports Organisation 
congratulates the athletes Olivia 
Fotopoulou, Apostolos Parellis, 
Androniki Lada, Filippa Foto-
poulou and Thalia Charalambous 
who excelled in the Balkan 
Championship, as well as their 
coaches. 

Manchester City will begin 
their Premier League 
title defence with a trip 

to West Ham United, while the 
season will kick off with a London 
derby for the second year in a 
row as Crystal Palace host         
Arsenal. 

Liverpool, who finished second 
last season, will travel to newly-
promoted Fulham, and Notting-
ham Forest will play at New-
castle United to mark their return 
to the Premier League after 23 
years. 

Chelsea will kick off their sea-
son under the new ownership 
led by Todd Boehly and Clear-
lake Capital by playing away to 

Everton, while Bournemouth will 
host Aston Villa in their first 
game in the top flight after earn-
ing promotion. 

Manchester United, under 
new manager Erik ten Hag, will 
begin their campaign at home 
against Brighton & Hove Albion 
and Tottenham Hotspur will host 
Southampton. 

The season will begin on 5 
August and conclude on May 28. 

There will be a mid-season 
break after 12 November to       
accommodate the World Cup, 
which runs from 21 November 
to 18 December in Qatar.  

The league will resume on 
Boxing Day.

Premier League Fixtures

BREAKING NEWS!  
 

Early bird season ticket offer. 
Season tickets are now on sale 
at our club house in Myddleton 
Road.  

Early Bird  
- £100 purchase by July 15th  
Normal Price - £125  
OAPs & Concessions - £100 
New Salamis Youth - Free 
* Season ticket covers all 19 

home league matches and 
county & league cups.  

** FA Competitions are charged 
separately.

New Salamis season 
ticket offer
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MEMORIAL -  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  

Nίκη Σολωμού 
(από την Λάπηθο, Κύπρος) 

02.02.1936 – 26.06.2020
Το 2ο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης μας  

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς,  
Νίκης Σολωμού, θα πραγματοποιηθεί την  

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 στις 2.30μμ  
στο New Southgate Cemetery. Καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν.  
Οικογένεια: σύζυγος Κώστας, παιδιά Άντρη,  

Ιορδάνης και Ξένης, γαμπρός Δημήτρης, νύφη 
Σούλα, εγγόνια, δισέγγονα και άλλοι συγγενείς.  
Μας λείπεις πολύ... Ήσουν, είσαι και θα είσαι 
πάντοτε στη σκέψη μας μέχρι την ημέρα που 

θα ειδωθούμε ξανά...  
Αιωνία σου η μνήμη 

πάντα στις καρδιές και στις σκέψεις μας

The 2nd year memorial of our beloved wife, 
mother, grand-mother and great grand-mother,  

Niki Solomou, will take place at 2.30pm  
on Sunday 26th June at New Southgate  

Cemetery.  We invite all those who honour  
her memory to attend.    

Family: husband Costas, children Andrie,  
Jordanis and Xenis, son-in-law Demetris, 

daughter-in-law Soula, grand-children,  
great grand-children, and other relatives.   

We miss you and always think of you - until 
we meet again.   

REST IN ETERNAL PEACE 
Forever loved and never forgotten
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Ουρανία Δημήτρη
Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο 

της αγαπημένης μας μητέρας, Ουρανίας Δημητρή, η οποία απεβίωσε στις 
8 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 92 ετών. Ήταν μια υπέροχη μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά 
και πεθερά, η οποία βίωσε τον ανείπωτο χαμό του πρωτότοκου γιού της Πέτρου 

και της συζύγου του Σούλας. Αφήνει πίσω τα υπόλοιπα παιδιά της: Ελένη, 
Ανδρέα, Μαρία, Γιώργο & Άννα, τα εγγόνια: Πάτρικ, Άννα, Κρίστοφερ, 

Ουρανία, Νικόλα, Άντριου, Αλέξανδρο, Τζέσικα, Κλόη και  Άντζελα, τα δισέγγονά 
της Αραμπέλα & Μαξ, καθώς και τη λατρεμένη πεθερά του Πίτερ και της 

Κλαούντια. Η μητέρα μας ήταν ένας λαμπερός φάρος φωτός και αγάπης που 
μας καθοδηγούσε σε όλη μας τη ζωή. Αυτό θα ζει στις καρδιές μας και στις 
πολύτιμες αναμνήσεις μας. Ήταν μαζί μας στα γέλια και στα δάκρυα, πάντα 

υποστηρικτική, στοργική και ευγενική. Η κηδεία της θα τελεσθεί την 1η Ιουλίου 
2022, στις 12.30 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, Haringey, N8 0LY. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του 
Southgate, Brunswick Park Road, N11 1EZ, στις 2.30μμ. Η παρηγοριά 

θα δοθεί στο κοιμητήριο. Λουλούδια μπορούν να αποσταλούν έως τις 9πμ 
της ημέρας της κηδείας στο Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, London N22 8NG.

With a heavy heart and great sadness, we announce the death of  
our beloved mother, Ourania Demetri who returned to God on, 8th June 

2022, aged 92. She was a treasured mother, grandmother,  
great-grandmother, and mother-in-law. Sadly, she lost her first-born son 

Peter and his wife Soulla, but leaves her children, Helen, Andrew, Maria, 
George and Anna. As a grandmother she leaves, Patrick, Anna,  

Christopher, Ourania, Nicholas, Andrew, Alexander, Jessica, Chloe,  
and Angela. As a great-grandmother, she leaves Arabella and Max.  

As an adored mother-in-law, she leaves Peter and Claudia. Our mother was 
a shining beacon of light and love guiding us throughout our lives. This will 
live on in our hearts and precious memories. She was with us through the 

laughter and the tears, always supportive, loving and kind. The funeral date 
is on 1st July 2022, at 12.30 pm, at St John the Baptist Church, 

Wightman Road, Haringey N8 0LY. She will be laid to rest at Southgate 
Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1 EZ, at 2.30 pm. The wake will be 

held at the cemetery. Flowers must be sent by 9am on the day to Demetriou 
& English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG.

“Tasoulla will be sadly missed  
but never forgotten”

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 & Antoni, son-in-law Yiannaki and daughter-in-law 

Maria, her grandchildren: Victoria & Chris, Demetra & Menelaos, 
Stephanie, Antonia, Nicholas, Natasha, her 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 the 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 πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Τασούλας Αντωνά, η οποία απεβίωσε  
την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω τα τρία της 
παιδιά: Μαίρη, Νίκη & Αντώνη, γαμπρό Γιαννάκη και νύφη Μαρία, 

τα εγγονια: Βικτώρια & Χρίστο, Δήμητρα & Μενέλαο, Στεφανία, Αντωνία, 
Νικόλα, Νατάσσα, τα δισέγγονα: Αλίνα & Νεφέλη, καθώς και πολλούς 

φίλους και συγγενείς. Η Τασούλα ήρθε στην Αγγλία, το 1960, με τον αείμνη-
στο σύζυγό της Βίκτωρ Αντωνά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουνίου 

1985. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, στις 13.30μ.μ., 
από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 

0NL και η ταφή στις 14.30μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Η παρηγοριά θα δοθεί στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα, Britania Rd, 
Λονδίνο N12 9RU. Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές για τις Αλκυονίδες 

Η.Β. Εισφορές γίνονται δεκτές και μέσω Διαδικτύου στο: 
Name: Alkionides UK, Bank sort code: 30-96-96 

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

(από την Ταύρου, Καρπασίας)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Ourania Demetri
(from Tavrou, Karpasia)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Τασούλα Αντωνά
(από την Ταύρου, Καρπασίας)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Tasoulla Antona
(from Tavrou, Karpasia)

It is with great sadness that we announce the death 
of our beloved mother, grandmother and mother-in-law 

Androulla Kasapi. She leaves behind her daughter Irene, 
son-in-law Neil and grandson Zacharia.  

The funeral is to be held at 1 pm on 7th July 
at the Greek Orthodox Church Of The Holy Trinity & 
St Luke, Park Approach, Birmingham, B23 7SJ and the 
burial at The Witton Cemetery (Ridgeway entrance), 
B23 7AE. The wake to be held at Goals Perry Barr, 

Tameside Park, B42 2UB.  
Instead of flowers we are asking for donations 
to Cancer Research UK and / or Marie Curie.  

Androulla loved her family and her animals with all 
her heart, and will always be missed.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † 40 DAY MEMORIAL

Androulla Kasapi Kineras 
Pavlou Proestou

The 40 day memorial service for our beloved and dearly 
missed husband, father and grandfather 

Kineras Pavlou Proestou will take place on Sunday, 
26th June 2022 at the Greek Orthodox Church 

of St Mary’s in Wood Green. We invite family and 
friends to attend. 

 
We would also like to take this opportunity to thank 
everyone who attended the funeral, and for all floral 
tributes and kind donations. We raised over £2,500 

for UCLH Charity. 
 

Wife Melizou, daughters and grandchildren.
10/11/1936 - 10/06/2022

(from Trachoni Kythreas, Cyprus)
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Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Νικόλα Οικονόμου, ο οποίος 
απεβίωσε ήσυχα στο σπίτι του, στις 14 Ιουνίου 2022, περιτριγυρισμένος 
από την οικογένειά του, σε ηλικία 72 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του 
Χρυστάλλα Οικονόμου, 5 παιδιά: Ανδρούλλα, Μαρία, Kiri, Άνθη & Λένο, 

4 γαμπρούς: Παναγιώτης, Abs, Χάρη & Γιώργος, 10 εγγόνια: 
Νίκολα, Χρυστάλλα, Λούις, Χλόη, Λούκα, Γεώργιο, Νικόλα, Αμέλια, 
Μιχάλη and Νικόλας και 3 δισέγγονα: Χάρη, Γιώργο και Maxamillion.  

Ο Νικόλας Οικονόμου ήρθε στην Αγγλία το 1964 και εργάστηκε 
στο Λονδίνο ως ράφτης. Πολλοί από εσάς θα τον θυμάστε ως ο Νικόλας 

του Λονδίνου στο Goswell Road EC1.  
Η κηδεία του θα τελεστεί στην Κύπρο και τη γενέτειρά του Αραδίππου 
από την εκκλησία του Αγίου Λουκά τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, στις 5μμ. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 07737151216

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Νικόλας Οικονόμου

13/05/1950 – 14/06/2022

(από την Αραδίππου)
It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, 
father, grandfather and great grandfather Nicolas Economou on the 14 June 
2022 at the age of 72. He died peacefully at this home, surrounded by his 

family. He leaves behind his wife Christalla Economou, 5 Children:  
Androulla, Maria, Kiri, Anthie & Lenny, 4 son-in-laws: Peter, Abs, Harry & 
George, 10 Grandchildren: Nicola, Christalla, Louis, Chloe, Lucas, Georgio, 

Nicholas, Amelia, Michael & Nicolas and 3 Great Grandchildren: Harrie, 
George and Maxamillion.  

Nicolas came to England in 1964 and worked in London as a Tailor. Many 
of you will remember him as Nicolas of London in Goswell Road EC1.   
The funeral will be held in Aradippou, Cyprus, at St Lucas’ church, 
on 4th July at 5pm. For further details please ring: 07737151216

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Nicolas Economou
(from Aradippou)

15.1.1935 - 30.5.2022

Haroulla Georgiou 
Demetriou

It is with deepest sadness that we announce the passing of 
our mother, wife, grandmother, great grandmother Haroulla 
Georgiou Demetriou who passed away on Monday 30th May 
2022 and will be greatly missed by all her family and friends. 

She leaves behind her husband Georgios, three sons: Yiannaki, 
Kyriaco, Mario with daughter-in-laws: Sophia, Nataliya and 

Christine. She also leaves eight grandchildren with their 
partners and three young great grandchildren.   

Haroulla was born in Miliou, a small village in Paphos, on 15th 
January 1935 and died aged 87. She was loved by not only her 

family but many friends, for she was a warm loving, caring, 
always happy and undemanding woman. She was a religious 

lady and proud of her family, particularly the younger grand and 
great grandchildren which gave her great joy and love.   
The funeral will take place on Tuesday 28th June 2022, 

12:30pm, at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wight-
man Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY and the burial at New 

Southgate Cemetery & Crematorium, St Sophia section, 
Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1EZ, at 14:30pm. 
After the burial ceremony a final traditional consolation (parig-
oria) will be held at the cemetery near her final resting place.  

All flowers please send to the Demetriou and English Funeral 
Director, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London 

N22 8NG. The charities below are chosen for those who prefer 
to give a donation rather than flowers: 

- Great Ormond Street Hospital  
- St John The Baptist Greek Orthodox Church 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Miliou, Paphos, Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χαρούλα Γεωργίου 
Δημητρίου

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, συζύγου, γιαγιάς και πρόγιαγιάς Χαρούλας 

Γεωργίου Δημητρίου, η οποία απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Μαΐου 
2022 σε ηλικία 87 ετών. Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια 

και τους φίλους της. Καταλείπει τον σύζυγό της 
Γεώργιο, τρεις γιους: Γιαννάκη, Κυριάκο & Μάριο και 

τις νύμφες της: Σοφία, Ναταλία & Κριστίν, οκτώ εγγόνια με 
τους/τις συντρόφους τους, καθώς και τρία μικρά δισέγγονα.  

 
Η Χαρούλα γεννήθηκε στο χωριό Μηλιού, ένα μικρό χωριό 
στην επαρχία Πάφου, στις 15 Ιανουαρίου 1935. Ευτύχησε να 
αγαπηθεί όχι μόνο από την οικογένειά της, αλλά και από 

πολλούς φίλους, γιατί ήταν μια στοργική σύζυγος, μητέρα και 
γιαγιά, γεμάτη θετική ενέργεια, που πάντοτε έβαζε τον 

συνάνθρωπό της πάνω από το ‘εγώ’ της. Μια θρησκευόμενη 
κυρία που ήταν πάντα περήφανη για την οικογένειά της. 

Ιδιαίτερα για τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, που της χάρισαν 
χαρά και αγάπη. 

 
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουνίου, στις 12:30μμ 
από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, 
Harringay Ladder, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate, St Sophia section, Brunswick Park Road, 

New Southgate, N11 1EZ, στις 14:30μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί 
στο κοιμητήριο κοντά στον τόπο ανάπαυσής της. Λουλούδια 
μπορούν να σταλούν στο Γραφείο Κηδειών Demetriou & 
English, 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG. Οι 
παρακάτω φιλανθρωπικές οργανώσεις προτείνονται 

για εισφορές αντί λουλουδιών:  
- Νοσοκομείο του Great Ormond Street  

- Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

(από την Μηλιού, Πάφος, Κύπρος)
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THREE MONTHS MEMORIAL 

Adamos Pavlou Lambrou 
(Pekkos) 

(from Gaidouras, Cyprus)

ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Αδάμος Παύλου Λάμπρου 
(Πέκκος) 

(από Γαϊδουρά, Κύπρο)

Tελούμε την Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 
το τρίμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

μας πατέρα, παππού και πρόπαππου, 
Αδάμου Παύλου Λάμπρου (Πέκκου) από το 
χωριό Γαϊδουράς της Κύπρου, στην εκκλησία 
της Παναγίας, Trinity Rd, London N22 8LB και 
καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του 

να παρευρεθούν.  
Πολύ αισθητή η απουσία του. 

Αιωνία του η μνήμη.  
Οι τεθλιμμένοι: 

τα παιδιά του Μιχαήλ, Πέτρος, Στέφανος 
και Χριστιάνα, τα 13 εγγόνια, καθώς 

και τα 6 δισέγγονά του.

The 3 - month memorial of our beloved father, 
grandfather an great grandfather Adamou 
Pavlou Lambrou (Pekkos) from Gaidouras 

of Cyprus, will take place on Sunday 26 of June 
at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, 

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

 
He is greatly missed. 

Let his memory be eternal. 
 

With thanks: Michael, Peter, Stefanos & 
Christiana, his 13 grandchildren and 

his 6 great grandchildren.
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18.05.1947- 27.05.2022

Andreas Joakim 
Christodoulou

It is with heavy hearts that we announce the passing of 
our father and grandfather, Andreas Joakim Christodoulou 

at the age of 75. He leaves behind his two daughters: 
Savoulla (Liz), Eleni and his son Agi, his six beloved 

grandchildren: Athena, André, Peter, Raphaella, Sienna 
and Maya, as well as his many friends and family. He passed 

away peacefully whilst on holiday in his home country, 
Cyprus, which he loved so dearly.   

Our Father was a loving, kind, generous man whose sole 
purpose in life was to live for us, his children. His willingness 
to help others throughout his life and always putting others 
before himself is a true reflection of the man he was, truly 

selfless.   
His endearing personality captured everyone’s hearts and left 

them with forever lasting memories. Although we will 
always have these memories, we only want you, Dad. 
You will always be remembered. Rest in eternal peace.   

The funeral will be held on Tuesday 28th June 
at St Demetrius church, Edmonton, N9OLP, at 12:30pm 
followed by the burial at 2pm at Edmonton cemetery, 

Church Street N9 9HP. The wake will then be held at The 
Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL. 
Instead of flowers we encourage you to donate towards the 

Kidney Trust. A charity, very close to our dad’s heart.

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Paphos, Drousia)

Ανδρέας Ιωακείμ 
Χριστοδούλου

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του πατέρα και 
παππού μας, Ανδρέα Ιωακείμ Χριστοδούλου σε ηλικία 75 ετών. 

Καταλείπει τις δύο κόρες του Σαβούλλα (Λιζ), Ελένη και 
τον γιο του Άκη, τα έξι αγαπημένα του εγγόνια: Αθηνά, Αντρέ, 
Πέτρο, Ραφαέλα, Σιένα και Μάγια, την οικογένειά του, καθώς 

και πολλούς φίλους. Απεβίωσε ήρεμα ενώ βρισκόταν για  
διακοπές στην πατρίδα του, την Κύπρο, την οποία αγαπούσε 

τόσο πολύ.  
Ο πατέρας μας ήταν ένας στοργικός, ευγενικός, γενναιόδωρος 
άνθρωπος με μοναδικό σκοπό της ζωής του, να ζήσει για εμάς, 

τα παιδιά του.  
Η προθυμία του να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του και να βάζει 
πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του, περιγράφει το 

πόσο ανιδιοτελής ήταν σε όλοκληρη του τη ζωή. Η αξιαγάπητη 
προσωπικότητά του κέρδιζε τις καρδιές όλων όλους όσων τον 
είχαν γνωρίσει. Αν και θα έχουμε πάντα αυτές τις αναμνήσεις, 
εμείς, πατέρα, εσένα θέλαμε δίπλα μας. Αναπαύσου εν ειρήνη...  
Η κηδεία του τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουνίου από την εκκλησία 

Αγίου Δημητρίου, Edmonton N9OLP, στις 12:30μμ. Θα 
ακολουθήσει η ταφή στις 2μμ στο κοιμητήριο του 

Έντμοντον, Church Street N9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθεί στο 
The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL.   
Αντί για λουλούδια, σας ενθαρρύνουμε να κάνετε εισφορές στο 

Kidney Trust. Μια φιλανθρωπική οργάνωση που ο πατέρας 
εκτιμούσε ιδιαίτερα για την προσφορά και το έργο της.

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από τη Δρούσεια της Πάφου)

With a heavy heart we wanted to inform you of the passing 
of Katerina Charalambous at the age of 78. She leaves 

behind her husband Philip, son Petros and her grandson.   
She was a loving person who always put her family and 
friends first. She will be missed and never be forgotten.   

The funeral will be held on the 29th June 2022 at 
St Mary's Church in Wood Green, Trinity Rd, at 13:00. 

Then followed by the burial at the New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, 

N11 1EZ at 14:30.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Katerina Charalambous
(from kalo Chorio, Larnaca)

Με μεγάλη θλίψη σας ενημερώνουμε για το θάνατο της 
πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Κατερίνας 
Χαραλάμπους σε ηλικία 78 ετών. Καταλείπει τον σύζυγό της 
Φίλιππο, τον γιο της Πέτρο, καθώς και τον εγγονό της.   

Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη, που πάντα έβαζε την οι-
κογένεια και τους φίλους της πάνω απ' όλα. Θα μας 

λείψει πολύ. Δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Η κηδεία της θα 
τελεστεί στις 29 Ιουνίου 2022 από την εκκλησία της 

Παναγίας στο Wood Green στις 13:00. Θα ακολουθήσει η 
ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, 

New Southgate, N11 1EZ στις 14:30.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κατερίνα Χαραλάμπους
(από το Καλό Χωριό Λάρνακας)

07/06/1944 -13/06/2022 
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