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Με ψήφους 4-3 αναγνωρίστηκε 
στον Επαμεινώντα Κορκονέα το κρί-
σιμο ελαφρυντικό του πρότερου 
σύννομου βίου Με τις ψήφους των 
ενόρκων και συγκεκριμένα με...             

Σελ. 7                                                          

Σελ. 10

   ΕΚΛΟΓΙΚΟ «ΧΑΣΤΟΥΚΙ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ: ΤΡΙΠΛΗ� ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ� Η�ΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΙΣ

Η Διακομματική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή (APPG) για την Κύπρο 
και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-
δία Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ ΗΒ) 
καλούν τους ομογενείς... 

Σελ. 2 & 17                   

Η σιωπή του Κυριάκου Μητσο-
τάκη στοιχίζει ακριβά στη χώρα κα-
θώς καταρρέει με πάταγο το αφή-
γημα του δήθεν απομονωμένου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Σελ. 8 

ΤΟΥΡΚΙΚΑ F16  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΚΟΡΚΟΝΕΑΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ,  
ΘΡΕΦΕΙ ΤΟ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΟ ΣΤΑΤΟΥΣ ΚΒΟ!

Αναποτελεσματικές είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ ενώ οι χειρισμοί της 
στο Κυπριακό για όσα διαδραματίζονται επί εδάφους και στη θαλάσσια περιοχή της χώρας,  

αφήνουν να παγιώνονται τα νέα τετελεσμένα που παράνομα δημιουργεί η Τουρκία στην Κύπρο, 
χωρίς πολιτικό κόστος. Οι ενέργειες του Προεδρικού και χωριστά των υπουργών που ασκούν 

εκτελεστική εξουσία είναι αντιφατικές και δίνουν την εντύπωση στους ξένους διπλωμάτες πως η 
 χώρα μοιάζει με ακυβέρνητο καράβι!

ΛΛΕΕΥΥΚΚΩΩΣΣΙΙΑΑ  ––  ΑΑννττααππόόκκρριισσηη    ΠΠέέττρροοςς  ΧΧ..  ΠΠΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Σελ.  6Σελ.  6

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η   
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ASHMOLE

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η   
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ASHMOLE

Η μία ήττα μετά 
την άλλη!
Η μία ήττα μετά 
την άλλη!

Εnglish Section 17-26Εnglish Section 17-26

Σελ. 3, 4, 8 & 17Σελ. 3, 4, 8 & 17
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ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - 13 ΙΟΥΛΙΟΥ  
«Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ» 

 Η APPG & EKO HB ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΥΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟYΛΕΥΤΙΚΟ ΛΟΜΠΙ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

 Η THERESA VILLIERS ΕΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 2022 

«Πρόκειται για μια λαμπρή εκδήλωση για την κυπριακή παροικία του Λονδίνου»  
ανέφερε η Villiers για το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού 2022

 
Η Theresa Villiers βουλευτής της περιφέρειας Chipping Barnet και μακροχρόνια υποστηρικτής 

της Κύπρου, επαίνεσε το Cypriot Wine Festival & Business Expo 2022 μετά την επίσκεψη της στο 
Lee Valley στις 2 & 3 Ιουνίου, όπου πραγματοποιήθηκε το κυπριακό φεστιβάλ μετά από δυο χρόνια 
απουσίας του λόγω κορονοϊού. 

«Πρόκειται για μια λαμπρή εκδήλωση για την κυπριακή παροικία του Λονδίνου», ανέφερε 
η κ.  Villiers. «Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω σε αυτή τη μεγάλη εορτή ειδικά  για τους 

Κύπριους ψηφοφόρους μου στο Barnet», συνέχισε. «Ξέρω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
και πιο δημοφιλή κυπριακά γεγονότα που συμβαίνει εκτός Κύπρου και είναι υπέροχο που το 
φεστιβάλ επιστρέφει τώρα που μπορούμε να μαζευτούμε ξανά όλοι μαζί». 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα Παροικιακή και τον Διευθυντή της Πάμπο Χαραλάμπους, 
για τη διοργάνωση του φεστιβάλ. Χωρίς την υποστήριξή τους, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν  
δυνατό». «Με την  επίσκεψή μου στο φεστιβάλ μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω με  κυπριακές  
επιχειρήσεις όπως η Cytel UK Telecom. Ήταν τιμή να παρευρεθώ στην τελετή έναρξης δίπλα στον  
Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου κ. Ανδρέα Κακουρή, και να ακούσω  ομιλίες από αυτό, τον Πάμπο εκ 
μέρους της  Παροικιακής και τον Νίκο Ιωάννου μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΑΚΕΛ». 

«Ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Όλων των Κομμάτων, καλούμε να επισκέ-
πτομαι μια σειρά από εκδηλώσεις και εκθέσεις και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη με 
αυτό που είδα κατά την επίσκεψή μου. Μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή είναι μια τόσο σημα-
ντική ημερομηνία στο ημερολόγιο για την κυπριακή παροικία στο Λονδίνο» 

 
"Έχω αγωνιστεί για την ελευθερία και την ενότητα για την Κύπρο για πολλά χρόνια τώρα και  θα 

συνεχίσω υποστηρίζω πάντα τους Κύπριους,  στις προσπάθειες τους να εξασφαλίσουν μια δίκαιη, 
βιώσιμη, λειτουργική  και ισορροπημένη λύση για την επανένωση του νησιού τους. Αυτό το φεστιβάλ 
είναι μόνο ένα από τις αμέτρητες εκδηλώσεις που έχω τώρα χρόνια επισκεφθεί για να δείξω 
έμπρακτα την υποστήριξή μου στους Κύπριους ψηφοφόρους μου και να κατανοήσω τις ανησυχίες 
και τις προτεραιότητες τους. Δεν πιστεύω ότι κανένας άλλος βουλευτής εν ενεργείας  μπορεί να  
συγκριθεί μαζί μου στη διαχρονική μου δέσμευσή για λύση στο Κυπριακό». 
Το Κυπριακό Φεστιβάλ Κρασιού, το οποίο ιδρύθηκε το 1982 με έμπνευση  από το Φεστιβάλ  

Κρασιού Λεμεσού, το οποίο παραδοσιακά γινόταν κάθε χρόνο στο τέλος του τρύγου, έλαβε χώρο 
στο Lee Valley Athletics Centre, υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου. Λειτουργεί για 
δύο ημέρες, καλωσορίζοντας κάθε χρόνο πάνω από 10.000 επισκέπτες για να δοκιμάσουν κυπριακό 
κρασί και φαγητό, να συναντηθούν και να δικτυωθούν με κυπριακές επιχειρήσεις και να δουν  
παραστάσεις μουσικής, τραγουδιού και χορού.

Η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή (APPG) για την Κύπρο και η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασι-
λείου (ΕΚΟ ΗΒ) καλούν τους ομογενείς και 
φίλους της Κύπρου να παρευρεθούν στο 
ετήσιο κοινοβουλευτικό λόμπυ με τίτλο: «Η 
εξωτερική πολιτική της Κύπρου σε ένα 
κόσμο που αλλάζει: Προοπτικές και 
Προκλήσεις».  

 
Η ετήσια κοινοβουλευτική εκδήλωση ορ-
γανώνεται για καταδίκη της τραγικής επε-
τείου της παράνομης τουρκικής εισβολής 
το 1974 και θα γίνει με προσωπική παρου-
σία για πρώτη φορά από το 2019.  
Θα πραγματοποιηθεί στο Grand Commit-

tee Room της βουλής την Τετάρτη 13 Ιου-

λίου 2022στις 7.00 μ.μ. Η εκδήλωση θα  
είναι μια ευκαιρία για τους συμπατριώτες 
μας, να συναντήσουν τους βουλευτές και 
να ακούσουν για τις προσπάθειες που κα-
ταβάλλονται στον κοινό αγώνα για την 
ελευθερία και την επανένωση της Κύπρου 
μας.  

 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας κ. Ιωάννης Κασουλίδης θα 
 είναι ο ομιλητής εκ μέρους της Κυπριακής 
Κυβέρνησης και θα μας ενημερώσει για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα ανα-
φερθεί επίσης στην εξωτερική πολιτική της 
Κύπρου στο πλαίσιο των τελευταίων  
παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετω-
πίζουμε. 

Εκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα 
μιλήσουν επίσης:  
Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης και  

Βόρειας Αμερικής, κ. Τζέιμς Κλέβερλη,  
ο σκιώδης υπουργός Ευρώπης κ. Στήβεν 
Ντάουντη, ο εκπρόσωπος Εξωτερικών 
Υποθέσεων του Εθνικού Κόμματος της 
Σκωτίας, κ. Άλην Σμίθ, ο Πρόεδρος του 
APPG για την Κύπρο, Σερ Ρότζερ Γκέηλ, 
οι αξιωματούχοι του APPG και ο  Χρίστος 
Καραολής, Πρόεδρος της ΕΚΟ ΗΒ. 

 
Παρακαλούμε όπως εξασφαλίσετε το  
δωρεάν εισιτήριο σας για το κοινοβουλευ-
τικό λόμπυ μέσω του συνδέσμου: 
https://cyprusforeignpolicyinachang-
ingworld.eventbrite.co.uk 

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
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Εν μέσω οικονομικής κρίσης πιέσεις δέχεται η κυβέρνηση για 
αύξηση των κρατικών δαπανών και για μείωση των φόρων

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η βρετανική οικονομία είναι αντιμέτωπη με τη 
μεγαλύτερη κρίση από τη δεκαετία του ’70, διότι 
στις επιπτώσεις του Brexit προστέθηκαν οι αλυ-
σιδωτές αντιδράσεις της πανδημίας της νόσου 
Covid-19 και ύστερα της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία. Με τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και 
τα εμπορεύματα να έχουν οδηγήσει στην κατα-
κόρυφη αύξηση του κόστους διαβίωσης, οι ερ-
γαζόμενοι διεκδικούν μισθολογικές αυξήσεις, ενώ 
οι επιχειρήσεις προσπαθούν να ανταπεξέλθουν 
στην αύξηση των δαπανών τους. Αρκεί να ανα-
λογιστεί κανείς πως τον Μάιο ο πληθωρισμός 
στη Μ. Βρετανία διαμορφώθηκε στο 9,1% όταν 
τον περσινό Ιούνιο περιοριζόταν στο 2,5%. Οι-
κονομικοί αναλυτές προδικάζουν συρρίκνωση 
της οικονομίας μέσα στο β’ τρίμηνο του έτους 
καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με την απειλή 
του στασιμοπληθωρισμού. 
Πρωτοσέλιδο άρθρο στον Guardian της Τρίτης 

(28/06) οι “εκκλήσεις” από το κύριο συνδικάτο 
των γιατρών για αύξηση των μισθών έως και 
30% τα επόμενα πέντε χρόνια. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα  ο Βρετανικός Ια-

τρικός Σύλλογος θέλει η κυβέρνηση να αντισταθ-
μίσει τις επανειλημμένες περικοπές μισθών σε 
πραγματικούς όρους για να βοηθήσει τα μέλη 
του να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του αυξα-
νόμενου πληθωρισμού. 
Η Daily Mail (28/06) αναφέρει ότι οι γιατροί 
ίσως αποφασίσουν να απεργήσουν «εντός μη-
νών» εάν δεν λάβουν τη μισθολογική αύξηση 
που επιζητούν την οποία η Mail θεωρεί ότι είναι 
«υπερβολική». Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει  
ότι το προσωπικό του NHS είχε αύξηση μισθών 
3% πέρυσι και θα πάρει άλλη μία φέτος. 
Στο μεταξύ σύμφωνα με τους Times (28/06), ο 
Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός των Οικονομι-
κών Ρίσι Σουνάκ αντιστέκονται στις εκκλήσεις 
υποστηρικτών του Συντηρητικού κόμματος  να 
ανακοινώσουν μειώσεις φόρων όταν καθορίσουν 
τη μελλοντική οικονομική στρατηγική τους τον 
επόμενο μήνα. 
Η εφημερίδα γράφει ότι δεν έχουν συμφωνήσει 

με το περιεχόμενο της ομιλίας, η οποία αναμέ-
νεται τις επόμενες τρεις εβδομάδες, αλλά οποι-
αδήποτε δέσμευση για χαμηλότερους φόρους 
πιθανότατα θα μετατεθεί τώρα πιθανότατα στον 
προϋπολογισμό του φθινοπώρου. 
Μια πηγή που εμπλέκεται στη σύνταξη της ομι-

λίας υποδηλώνει ότι είναι πιο πιθανό να επικε-
ντρωθεί σε ένα «μακροπρόθεσμο σχέδιο για την 
αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής». 
Η Daily Telegraph της Τετάρτης (29/06) ανα-

φέρεται στην «έντονη διάσπαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου» - με τον Μπόρις Τζόνσον να αντι-
στέκεται στις εκκλήσεις για αύξηση της χρημα-
τοδότησης των ενόπλων δυνάμεων.   
Η εφημερίδα μας πληροφορεί ότι η Ντάουνινγκ 
Στριτ παρενέβη σε ομιλία του υπουργού Άμυνας 
Μπεν Γουάλας την Τρίτη, αναγκάζοντάς τον να 

“αποδυναμώσει” το αίτημά του για υψηλότερες 
αμυντικές δαπάνες. H Ντάουνινγκ Στριτ, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες, έγινε «έξαλλη» από 
αυτό που θεωρήθηκε ως μια προσπάθεια να 
συμφωνήσει ο κ. Τζόνσον σε μια σημαντική αύ-
ξηση των αμυντικών δαπανών κατά τη διάρκεια 
της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με 
τους Times (29/06),  η άφιξη του πρωθυπουργού 
στη Μαδρίτη επισκιάστηκε από την αποδοχή του 
ότι θα παραβίαζε μια βασική δέσμευση του μα-
νιφέστου των Τόρις για αύξηση των ετήσιων αμυ-
ντικών δαπανών πάνω από τον πληθωρισμό, εν 
μέσω προειδοποιήσεων από τον κ. Γουάλας ότι 
οι ένοπλες δυνάμεις «επιβιώνουν με μεγάλη δυ-
σκολία». 

 
Σκωτία: Προς νέο δημοψήφισμα για την ▪

ανεξαρτησία το 2023 
Η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στέρ-

τζον ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το κοινοβούλιο 
της Σκωτίας θα δώσει στη δημοσιότητα ένα νο-
μοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για 
την ανεξαρτησία της Σκωτίας με μια προγραμ-
ματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του δημοψη-
φίσματος αυτού στις 19 Οκτωβρίου 2023. 
Η Στέρτζον δήλωσε ότι θα στείλει επιστολή στον 
Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για να 
λάβει άδεια διεξαγωγής συμβουλευτικού δημο-
ψηφίσματος, λέγοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας 
η ψηφοφορία να είναι νόμιμη. Τόνισε ότι το θέμα 
θα παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Σκωτσέζοι απέρριψαν 
την ανεξαρτησία στο πρώτο τέτοιο δημοψήφισμα 
το 2014. Η προοπτική ενός δεύτερου δημοψη-
φίσματος για την ανεξαρτησία της Σκωτίας ήταν 
το κύριο θέμα στην εφημερίδα i της Τετάρτης 
(29/06). 
Ο Guardian (29/06) εκτιμά ότι η πρωθυπουρ-
γός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον έχει 
θέσει τον εαυτό της σε πορεία σύ-
γκρουσης με την Ντάουνινγκ Στριτ ζη-
τώντας από το Ανώτατο Δικαστήριο να 
αποφανθεί για τη νομιμότητα της διε-
ξαγωγής νέου δημοψηφίσματος χωρίς 
την άδεια της κυβέρνησης 
του Ηνωμένου Βασι-
λείου. 
Η Telegraph (29/06) 
αναφέρει ότι η κ. Στέρ-
τζον με τη στάση της 
«έχει αδικήσει το Ουέ-
στμινστερ και έχει κατα-
λάβει εξ απήνης τον κ. 
Τζόνσον». Ανώτερες κυ-
βερνητικές πηγές παρα-
δέχτηκαν ότι δεν περίμε-
ναν μια τέτοια εξέλιξη. Η 
εφημερίδα παραθέτει  
κυβερνητικές πηγές που 
περιγράφουν το σχέδιο 

ως «παλαβό», με μια πηγή να ισχυρίζεται ότι για 
την πρωθυπουργό της Σκωτίας : «Είναι η αρχή 
του τέλους γι 'αυτήν». 
Σε κύριο άρθρο γνώμης, οι Times (29/06) θε-
ωρούν ότι το σχέδιο  για ένα δεύτερο δημοψήφι-
σμα είναι «ασύνετο και εξαντλητικό». 

 
Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το ▪

“τίμημα της ελευθερίας”   
«Το τίμημα της ελευθερίας αξίζει τον κόπο να 
το πληρώσουμε» δήλωσε τη Δευτέρα 
(27.6.2022) ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Μπόρις Τζόνσον, στο περιθώριο της συνόδου 
της G7, αναφερόμενος στη στήριξη που παρέχει 
το Λονδίνο αλλά και όλη η Δύση στην Ουκρανία, 
παρά τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες του πο-
λέμου. Ο Μπόρις Τζόνσον παραλλήλισε τη στή-
ριξη της Βρετανίας στην Ουκρανία με τη νίκη 
των Συμμάχων επί της ναζιστικής Γερμανίας, 
όταν ρωτήθηκε από το BBC ποια θα είναι στο 
μέλλον η στήριξη του Λονδίνου, εάν η ρωσική ει-
σβολή θα συνεχιστεί για χρόνια, με ολοένα και 
πιο υψηλό τίμημα για τους Βρετανούς.  
Ενώ οι τιμές των καυσίμων και των τροφίμων 
έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και τα κοινωνικά κινή-
ματα πολλαπλασιάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
ο Βρετανός πρωθυπουργός στην Ουκρανία απά-
ντησε ότι «κάποιες φορές το τίμημα της ελευθε-
ρίας αξίζει τον κόπο να το πληρώσουμε». 
Ο Τζόνσον έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι 

φοβάται πως ο κόσμος θα «κουραστεί» να στη-
ρίζει το Κίεβο. «Φανταστείτε να επιτρέπαμε στον 
Πούτιν να κατακτήσει δια της βίας τεράστιες εκτά-
σεις μιας άλλης, ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώ-
ρας. Τα συμπεράσματα που θα εξάγονταν θα 
ήταν απολύτως τρομακτικά, σε όλες τις χώρες 
της πρώην ΕΣΣΔ», επανέλαβε , προσθέτοντας: 
«Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις, κάτι 

τέτοιο θα σήμαινε μακροχρό-
νια αστάθεια». 
Ο Guardian (27/86) έγραψε 
στο πρωτοσέλιδό του: «Μην 
δώσετε ουκρανικό έδαφος 
λέει ο πρωθυπουργός στους 
ηγέτες» με το σχετικό ρεπορ-

τάζ να αναφέ-
ρει ότι ο Μπό-
ρις Τζόνσον 
απεύθυνε έκ-
κληση στους 
παγκόσμ ιους 
ηγέτες να στηρί-
ξουν στο διηνε-
κές την Ουκρανία  
καθώς ορισμένες 
χώρες φαίνεται να 
ακούν εκκλήσεις 
για παραχώρηση 
ουκρανικών  εδα-
φών προς τη Μό-

σχα με αντάλλαγμα την επίτευξη ειρηνευτικής 
συμφωνίας.  
Το δημοσίευμα τονίζει ότι οι δηλώσεις Τζόνσον 
για την Ουκρανία έρχονται σε μια περίοδο όπου 
το κόμμα του ηττήθηκε στις συμπληρωματικές 
εκλογές στο Ντέβον και το Γιόρκσάϊρ, ενώ θεω-
ρείται πιθανή μια νέα πρόταση μομφής από την 
αντιπολίτευση σε βάρος της κυβέρνησής του. 

 
Αποτροπιασμός για τη ρωσική επίθεση ▪

στο Κρεμεντσούκ 
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (28/06)  
είχαν φωτογραφίες από το φλεγόμενο εμπορικό 
κέντρο στο οποίο επιτέθηκε η Ρωσία στην Ου-
κρανία τη Δευτέρα. 
Οι Times σημείωναν : «O Πούτιν θα πληρώσει 
για τις βαρβαρότητές του, επιμένει ο πρωθυ-
πουργός». Ηγέτες από όλο τον κόσμο καταδικά-
ζουν την επίθεση του Πούτιν σε εμπορικό κέντρο 
στην Ουκρανία, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι 
«αυτή η δειλή επίθεση θα ενισχύσει την υποστή-
ριξη προς το Κίεβο». 
Στον Independent διαβάζουμε: «Η Ρωσία στο-
χεύει εμπορικό κέντρο με 1.000 άτομα μέσα». 
Τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν από την βάρβαρη 
επίθεση στην κεντρική Ουκρανία. 

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» είναι ο τί-
τλος της Daily Express - η οποία λέει ότι ο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν έχει «βυθιστεί σε νέα βάθη απαν-
θρωπιάς». 
Η Sun αποκαλεί τον Ρώσο πρόεδρο «Θηρίο 
από την Ανατολή» του οποίου οι «βάρβαροι που 
δολοφονούν μαζικά δεν γνωρίζουν κανένα όριο». 
Το i έκανε την εκτίμηση  ότι το πυραυλικό πλή-

γμα στο Κρεμεντσούκ ισοδυναμούσε με «δολο-
φονία μέσα σε καταστήματα» - και υπογραμμίζει 
την «βιομηχανοποιημένη εξαπάτηση» των κρα-
τικών μέσων ενημέρωσης στη Μόσχα, τα οποία 
κατηγόρησαν τις ουκρανικές δυνάμεις ότι έβαλαν 
φωτιά στο εμπορικό κέντρο. 
Οι Financial Times της Τρίτης επικεντρώθηκαν 
στη δέσμευση του ΝΑΤΟ να θέσει 300.000 στρα-
τιώτες σε υψηλό συναγερμό ως απάντηση στην 
κρίση στην Ουκρανία. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι πρόκειται για μια 

«ιστορική μετατόπιση από τη μεταψυχροπολε-
μική εποχή» - καθώς η στρατιωτική συμμαχία 
αναγνωρίζει «καθυστερημένα» τη Ρωσία ως την 
πιο «σημαντική και άμεση απειλή για την ασφά-
λειά της». 
Η Daily Telegraph είχε πρωτοσέλιδο τίτλο : 

«Αρχηγός στρατού: η Ουκρανία είναι η  στιγμή 
του έτους 1937». Η Βρετανία πρέπει να είναι 
έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία, προειδοποίησε 
ο στρατηγός Πάτρικ Σάντερς, ενώ το ΝΑΤΟ ανα-
κοίνωσε επέκταση των στρατευμάτων του. 
Η Daily Telegraph χαιρέτισε την κίνηση - αλλά 

λέει ότι οι δυτικοί ηγέτες πρέπει να είναι ειλικρινείς 
με τους ψηφοφόρους "και να εξηγήσουν ότι τί-
ποτα από αυτά δεν θα έρθει φθηνά".
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Η πρωθυπουργός της Σκω-
τίας, Νίκολα Στέρτζεον ανακοί-
νωσε ότι το κοινοβούλιο της 
Σκωτίας θα δώσει στη δημοσιό-
τητα ένα νομοσχέδιο για τη διε-
ξαγωγή δημοψηφίσματος για την 
ανεξαρτησία της Σκωτίας με μια 
προγραμματισμένη ημερομηνία 
διεξαγωγής του δημοψηφίσμα-
τος αυτού στις 19 Οκτωβρίου 
2023. 
Η Στέρτζεον δήλωσε ότι θα 

στείλει επιστολή στον Βρετανό 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον 
για να λάβει άδεια διεξαγωγής 
συμβουλευτικού δημοψηφίσμα-
τος, λέγοντας ότι είναι ζωτικής 
σημασίας η ψηφοφορία να είναι 
νόμιμη. Τόνισε ότι το θέμα θα 
παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δι-
καστήριο του Ηνωμένου Βασι-
λείου.Οι Σκωτσέζοι απέρριψαν 

την ανεξαρτησία στο πρώτο τέ-
τοιο δημοψήφισμα το 2014. 

Όμως η ημιαυτόνομη κυβέρ-
νηση της Σκωτίας υποστηρίζει 
ότι η αποχώρηση της Βρετανίας 
από την ΕΕ, στην οποία αντιτά-

χθηκε η πλειοψηφία των Σκω-
τσέζων, σημαίνει ότι το ζήτημα 

πρέπει να τεθεί σε νέα ψηφοφο-
ρία.Ο Τζόνσον και το κυβερνών 
του Συντηρητικό Κόμμα, το 
οποίο βρίσκεται στην αντιπολί-

τευση στη Σκωτία, αντιτίθενται 
σθεναρά στη διεξαγωγή δημο-
ψηφίσματος, λέγοντας ότι το ζή-
τημα διευθετήθηκε το 2014 όταν 
οι Σκωτσέζοι ψήφισαν κατά της 
ανεξαρτησίας με ποσοστό 55% 
έναντι 45%. 
Η κίνηση σηματοδοτεί μια ση-

μαντική κλιμάκωση της παρατε-
ταμένης διαμάχης μεταξύ της κυ-
βέρνησης υπέρ της 
ανεξαρτησίας στο Εδιμβούργο 
και της κυβέρνησης του Τζόνσον 
στο Λονδίνο για το αν η Σκωτία 
έχει το δικαίωμα να διεξαγάγει 
νέο δημοψήφισμα για να απο-
σχιστεί μετά από περισσότερους 
από τρεις αιώνες ένωσης με τη 
Μεγάλη Βρετανία.

Η ΝΙΚΟΛ ΣΤΕΡΤΖΕΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΞΕΡΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ

Σκωτία: Δεύτερο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία τον Οκτώβριο 2023

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Έρευνα για τις δωρεές που έγιναν από τον πρώην Πρωθυπουργό 
του Κατάρ Χαμάντ μπιν Γιασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ-Θάνι σε φιλανθρω-
πική οργάνωση του Πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου θα διεξαγάγει 
το αρμόδιο εποπτικό όργανο στη Βρετανία, σύμφωνα με την εφη-
μερίδα Sun. 
Όπως αποκάλυψαν οι Sunday Times, ο αμφιλεγόμενος πρώην 

ηγέτης του Κατάρ είχε δώσει προσωπικά στον διάδοχο του βρετανι-
κού θρόνου συνολικά ποσά 3 εκατομμυρίων ευρώ στο διάστημα 
2011-2015. Σε μία περίπτωση το 2015, στην έδρα του Καρόλου στο 
Clarence House, ο σεΐχης Αλ Θάνι είχε δώσει προσωπικά στον οι-
κοδεσπότη του 1 εκατομμύριο ευρώ σε ρευστό μέσα σε ένα σακ 
βουαγιάζ. Μία άλλη φορά το ίδιο ποσόν είχε παραδοθεί σε τσάντες 
από το πολυτελές πολυκατάστημα του Λονδίνου Fortnum & Mason. 
Τα χρήματα μετρήθηκαν στο χέρι από δύο συμβούλους του Πρί-

γκιπα Καρόλου και δόθηκαν σε μία από τις φιλανθρωπικές του ορ-
γανώσεις, οι ιθύνοντες της οποίας, σύμφωνα με το Clarence House, 
διαβεβαίωσαν ότι όλα είχαν γίνει με σωστές διαδικασίες. Οι Sunday 
Times τόνισαν ότι δεν υπάρχει υπόνοια παρανομίας, αλλά σημεί-
ωσαν ότι εγείρονται νέα ερωτηματικά για την ευθυκρισία του επόμε-
νου βασιλιά όταν λαμβάνει δωρεές κατ’ αυτόν τον τρόπο από αμφι-
λεγόμενες πηγές. 

Σημειώνεται πως ο Αλ Θάνι έχει, μεταξύ άλλων, παραδεχθεί πως 
επί ηγεσίας του είναι πιθανό να χρηματοδοτήθηκε εκ παραδρομής 
από το Κατάρ το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία. 
Πέρυσι δε, ο στενότερος σύμβουλος του Καρόλου, Μάικλ Φόσετ, 

είχε παραιτηθεί μετά από αποκαλύψεις ότι έλαβε δωρεά από Σαου-
δάραβα επιχειρηματία για φιλανθρωπική οργάνωση του Βρετανού 
πρίγκιπα αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αντάλλαγμα θα υπήρχε δια-
μεσολάβηση για απονομή τιμητικού τίτλου από το Παλάτι. Δεν υπάρ-
χει πάντως απόδειξη ότι ο ίδιος ο Κάρολος είχε γνώση αυτής της 
συμφωνίας. 
Η Sun σημειώνει ότι στο πλαίσιο της έρευνας από το εποπτικό 

όργανο λειτουργίας των φιλανθρωπικών οργανώσεων στη Βρετανία 
ίσως κληθεί για κατάθεση και ο ίδιος ο Κάρολος. 
Η εποπτική αρχή έχει το δικαίωμα να παγώσει λογαριασμούς 

μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης εφόσον διαπιστώσει σοβαρές πα-
ρατυπίες, καθώς επίσης να θέσει σε διαθεσιμότητα ή να διατάξει 
την αποχώρηση μελών του διοικητικού συμβουλίου μιας οργάνωσης 
ή ακόμα και να παραπέμψει την υπόθεση στην αστυνομία.

Υπό έρευνα οι πληρωμές από τον πρώην Πρωθυπουργό του Κατάρ προς τον Κάρολο για φιλανθρωπική οργάνωση

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Περίπου 1,7 εκατομμύ-
ρια κάτοικοι του Ηνωμένου 
Βασιλείου υπολογίζεται ότι 
ήταν φορείς του κορω-
νοϊού την περασμένη 
εβδομάδα, σύμφωνα με τα 
νεότερα στοιχεία από τους 
τακτικούς δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους για λογα-
ριασμό του Γραφείου Εθνι-
κής Στατιστικής (ONS). 

Πρόκειται για αύξηση 
της τάξης του 23% σε 
σχέση με τα 1,4 εκατομ-
μύρια κρούσματα της προ-
ηγούμενης εβδομάδας. 

 
Η αύξηση των φορέων 

αποδίδεται πιθανότατα 
στις νέες υποπαραλλαγές 
της παραλλαγής Όμικρον, 
γνωστές ως BA.4 και ΒΑ.5 

στη Βρετανία. 
 
Είναι ο μεγαλύτερος 

εκτιμώμενος αριθμός φο-
ρέων από τα τέλη Απρι-
λίου, αλλά πολύ χαμηλό-
τερος από το ρεκόρ των 
4,9 εκατομμυρίων κρου-
σμάτων που είχε αναφερ-
θεί στα τέλη Μαρτίου.

Νέα αύξηση κρουσμάτων Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο

Εκλογικό «χαστούκι» για τον Τζόνσον:  
Τριπλή ταπεινωτική ήττα για τους Τόρις

Τριπλή ταπεινωτική ήττα για τους Τόρις μετά τα αποτελέσματα 
των ενδιάμεσων εκλογών και την παραίτηση του προέδρου του 
κόμματος Όλιβερ Ντάουντεν, σημαντικό στέλεχος και σύμμαχος 
του Μπόρις Τζόνσον μεχρι σήμερα. 
Το συντηρητικό κόμμα είχε να δει τέτοια αποτελέσματα από το 

1945, ενώ η μεγαλύτερη κατάρρευση σημειώθηκε στο Tiverton 
και στο Honiton. Το αποτέλεσμα εκεί δημιουργεί ένα νέο ρεκόρ: η 
μεγαλύτερη ποσοστιαία πλειοψηφία των Συντηρητικών ανατρά-
πηκε με τους Φιλελεύθερους δημοκράτες να θριαμβεύουν σε πε-
ριοχές που είχαν επικρατήσει οι Συντηρητικοί το 2019 με διαφορά 
24.000 ψήφων, ενώ το Γουέικφιλντ στο δυτικό Γιορκσάιρ, παρα-
δοσιακό προπύργιο του “κόκκινου τείχους”, επέστρεψε στα χέρια 
των Εργατικών. 
Να παραιτηθεί ζήτησε ο λόρδος Χαουαρντ, πρώην ηγέτης των 
Τορις, ενώ ανάλογη ήταν και η θέση του δημάρχου του Λονδίνου 
Σάντικ Καν. Ο Τζόνσον βρίσκεται στη Ρουάντα, από όπου νωρί-
τερα δήλωσε οτι “πρέπει αναγνωρίσουμε ότι οι ψηφοφόροι περ-
νούν μια δύσκολη στιγμή“. 

“Νομίζω ότι ως κυβέρνηση πρέπει να ακούω τι λέει ο κόσμος, 
ιδιαίτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σχετικά 
με το κόστος ζωής, το οποίο νομίζω ότι για τους περισσότερους 
ανθρώπους είναι το νούμερο ένα ζήτημα” πρόσθεσε.

ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΡΙΣ
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      Ειδήσεις σε 2’ «ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΠΙΒΟΛΗ� ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ»

Ορατό το ενδεχόμενο για στάσιμο πληθωρισμό
Η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα, θα μπορούσε να 

περιορίσει σε σημαντικό βαθμό, την άνοδο στις τιμές 
των καυσίμων τόνισε ο οικονομολόγος Στέλιος Πλατής.  
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ είπε ότι 

δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση 
για στήριξη της κοινωνίας. Όπως είπε, τα 300 εκ. ευρώ 
τα οποία έχουν δοθεί ως μέτρα στήριξης των πολιτών, 
θα επιστραφούν στα Δημόσια Ταμεία, από επιπλέον 
έσοδα του ΦΠΑ εξαιτίας της ανόδου των τιμών κυρίως 
στα καύσιμα που κυμαίνονται στα 40-45 εκ. το μήνα. 
Δηλαδή η κυβέρνηση, τόνισε, θα πάρει πίσω πέραν 
των 400 εκ. ευρώ. 
Επίσης ο κ. Πλατής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κά-

ποιοι χρησιμοποιούν προφάσεις εν αμαρτίαις και πρό-
σκαιρες λύσεις για προσωρινή ανάπτυξη, παρόλο που 
θα μπορούσαν να θέσουν πρόταση για αντιμετώπιση 
της ακρίβειας προς την ΕΕ για να απαντήσει θετικά ή 
αρνητικά. Ακόμα τόνισε ότι κάποιοι χρησιμοποιούν την 
ακρίβεια για να φέρουν έσοδα στο δημόσιο και να 
προσλάβουν αυτούς που θέλουν, ενόψει των προεδρι-
κών εκλογών. Υπέδειξε ότι επιβάλλονται μέτρα, λέγο-
ντας πως υπάρχουν λύσεις και έχουν υλοποιηθεί από 
κράτη μέλη της ΕΕ για αντιμετώπιση της ακρίβειας.  
Επίσης, ο κ. Πλατής ανέφερε ότι ήταν αναπόφευκτη 

η μείωση επιτοκίων, ενώ σημείωσε ότι είναι ορατό το 
ενδεχόμενο για στάσιμο πληθωρισμό. 
Την ίδια ώρα, εισηγήθηκε τη φορολόγηση μέσα από 

τέλη από αυτούς που έχουν κερδίσει σημαντικά εξαιτίας 

της κρίσης, λέγοντας ότι αυτό γίνεται σε Ιταλία και ΗΠΑ.  
Στις 7 Ιουλίου στην Ολομέλεια 
η πρόταση του ΑΚΕΛ για πλαφόν τα καύσιμα  
Στην Ολομέλεια της Βουλής οδηγείται πρόταση νό-

μου του ΑΚΕΛ για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα. 
Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία της Επιτροπής 

Εμπορίου της Βουλής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας 
Πασιουρτίδης ολοκληρώθηκε η κατ΄ άρθρο συζήτηση 
της Πρότασης Νόμου του ΑΚΕΛ για επιβολή πλαφόν 
στα καύσιμα, με την οποία το κόμμα επιθυμεί να πα-
ράσχει ακόμα ένα εργαλείο στην Υπουργό Ενέργειας 
ώστε να επιβάλλει πλαφόν στην τιμή των καυσίμων. 

«Με την δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής, η 
εν λόγω πρόταση (νόμου) οδηγείται στην Ολομέλεια 
την Πέμπτη 7 Ιουλίου και πλέον κάθε πολιτική δύναμη 
θα πρέπει να τοποθετηθεί δημοσίως επί της Πρότασης 
Νόμου και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του απέ-
ναντι στην κοινωνία», είπε ο κ. Πασιουρτίδης.  
Επιχειρήθηκε «μπλόκο» από ΔΗΣΥ  
Σε κλίμα έντασης πραγματοποιήθηκε η συζήτηση 

επί της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ η οποία παρέχει 
δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, να εκδίδει διά-
ταγμα, με το οποίο να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλη-
σης των καυσίμων στις περιπτώσεις που επικρατούν 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. 
Ο Βουλευτής Ανδρέας Πασιουρτίδης υποστήριξε το 

περιεχόμενο της πρότασης λέγοντας ότι δεν αγγίζει το 
περιθώριο κέρδους των εταιρειών ούτε επηρεάζει τη 
φόρμουλα εξέτασης των τιμών των καυσίμων, του 
Υπουργείου Εμπορίου και ζήτησε όπως σταλεί για ψή-
φιση άμεσα στην Ολομέλεια . 
Στην πρόταση Νόμου, έφερε στην ουσία αντιπρό-

ταση το Υπουργείο. Με σημείωμα του αναφέρει ότι 
εξετάζει θετικά ως πρόσθετο μέτρο και για σκοπούς 
ευθυγράμμισης με το Νομό Καθορισμού Ανωτάτων Τι-
μών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Πε-
ριπτώσεις του 2012, την διεύρυνση του πεδίου εξου-
σιών του εκάστοτε Υπουργού, με τη συμπερίληψη της 
δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μει-
κτού κέρδους και στην νομοθεσία για τα πετρελαιοειδή. 
Έντονη ήταν η διαφωνία του Προέδρου της Επιτρο-

πής Κυριάκου Χατζηγιάννη ως προς το πότε θα οδη-
γηθεί η πρόταση για ψήφιση στην ολομέλεια.

ΑΚΕΛ: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗ�ΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΑΜΑ

Όχι στην έγκριση πολεοδομικών αδειών πριν την έγκριση του σχεδίου

Για πρώτη φορά λάδι 
από τα κατεχόμενα 

μέσω του Κανονισμού 
της Πράσινης Γραμμής
Για πρώτη φορά μέσω του 
Κανονισμού της Πράσινης 
Γραμμής πωλήθηκαν στις 
ελεύθερες περιοχές λάδι, πε-
τιμέζι, ρετσέλι και ματζούνι 
(προϊόντα από σταφύλια). 
Όπως μεταδίδεται στα κα-
τεχόμενα, ανακοίνωση του 
τ/κ βιομηχανικό επιμελητη-
ρίου, που συνοδεύεται από 
σχετική φωτογραφία, αναφέ-
ρει ότι πωλήθηκαν 1.200 
μπουκάλια λάδι των 750 ml 
έκαστο.

Στελέχη του ΑΚΕΛ Πάφου και του Λαϊκού Κινήματος, ανά-
μεσα στους οποίους ο Επαρχιακός Γραμματέας Αντρέας 
Φακοντής, ο βουλευτής του Κόμματος Βαλεντίνος Φακοντής, 
ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΕΔΟΝ Χρίστος Μακρής και 
ο επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στο Δήμο 
Πάφου Κώστας Δίπλαρος, συμμετείχαν στην εκδήλωση δια-
μαρτυρίας για το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα που πραγματο-
ποιήθηκε έξω από το Δημοτικό Μέγαρο της Πάφου. 

«Το ΑΚΕΛ διαχρονικά αντιτάσσεται στις μεθοδεύσεις της 
κυβέρνησης η οποία επιχειρεί με αδιαφανείς και παράνομες 
διαδικασίες να εξυπηρετήσει μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα 
και θα συνεχίσουμε, μέσα κι έξω από τη Βουλή, να αντιτασ-
σόμαστε σε αυτούς τους σχεδιασμούς. 
Η χερσόνησος του Ακάμα είναι μοναδική και πρέπει να 

προστατευτεί, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα 
των ιδιοκτητών γης αλλά και τις κοινότητες της περιοχής», 
αναφέρει σχετική ανακοίνωση του κόμματος. 

Εν τω μεταξύ, Πρόταση να μην μπορεί να εγκριθεί πολε-
οδομική άδεια πριν το όποιο τοπικό σχέδιο εγκριθεί και ψη-
φιστεί από τη βουλή, θα καταθέσει στην επιτροπή εσωτερι-
κών ο πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου 
και ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού. 
Αυτό, εξήγησε στον Άστρα η βουλευτής του κινήματος 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου θα σταματήσει την πολιτική της κυ-
βέρνησης να δίνει πολεοδομικές άδειες ενόσω συζητείται 
κάποιο τοπικό σχέδιο. Επέκρινε τον υπουργό εσωτερικών 
ο οποίος αρνείται να καταθέσει στη βουλή το τοπικό σχέδιο 
για τον Ακάμα, τονίζοντας ωστόσο ότι η βουλή γνωρίζει για 
το σχέδιο από τις τοποθετήσεις και επιφυλάξεις που εξέ-
φρασαν η Περιβαλλοντική μελέτη, η υπηρεσία θήρας όπως 
και επιστήμονες. Εξάλλου, επισήμανε, υπάρχει και το προ-
ηγούμενο με τις Θαλασσινές Σπηλιές. Αυτή η κυβέρνηση 
δεν άφησε περιβαλλοντική οδηγία που να μην την παρα-
βιάσει, τόνισε η κυρία Ατταλίδου.

East Med: Στασιμότητα και ανυπαρξία ενδιαφέροντος από επενδυτές

«Μαύρη εικόνα» 
έχουν οι Τ/κύπριοι 
για την κατάσταση 
στα κατεχόμενα

Μόνο το 2,58% στα κατε-
χόμενα πιστεύει ότι τα πρά-
γματα πηγαίνουν καλά, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα 
της νέας τρίμηνης έρευνας 
του κέντρου για τους μετανά-
στες, την ταυτότητα και τα δι-
καιώματα (CMIRS), που δη-
μοσιεύουν οι ιστοσελίδες της 
Γενί Ντουζέν και της Χαβα-
ντίς. Η έρευνα δείχνει μείωση 
στους δείκτες εμπιστοσύνης 
και τους κοινωνικούς δείκτες 
σε όλους τους τομείς και σύμ-
φωνα με την διευθύντρια του 
κέντρου, Μινέ Γιουτζέλ είναι 
τα χειρότερα αποτελέσματα 
από το 2013 που διενεργεί 
αυτές τις τρίμηνες έρευνες.

Ανέλαβε καθήκοντα 
Υπουργού Εργασίας 
ο Κυριάκος Κούσιος
Ο Κυριάκος Κούσιος ανέ-
λαβε τη Δευτέρα καθήκοντα 
Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, σε 
διαδοχή της εκλιπούσας Ζέ-
τας Αιμιλιανίδου. 
Σύμφωνα με γραπτή δή-
λωση του Κυβερνητικού Εκ-
προσώπου Μάριου Πελεκά-
νου, τον κ. Κούσιο στη θέση 
του Υφυπουργού παρά τω 
Προέδρω διαδέχεται ο Πέ-
τρος Δημητρίου σύμφωνα με 
απόφαση του Προέδρου Νί-
κου Αναστασιάδη.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επενδυτής που να έχει επιδείξει ενδιαφέρον για να 
αναλάβει την κατασκευή και διαχείριση του αγωγού EAST MED δήλωσε ο Υπουργός 
Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, λέγοντας ότι το στοιχείο αυτό αποτελεί μια κακή 
ένδειξη ως προς τη βιωσιμότητα του έργου. Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, ίσως οι επενδυτές να αναμένουν να δουν 
την μελέτη βιωσιμότητας και μετά κάτι που δεν αποκλείει όπως ανέφερε. Η κυβέρνηση 
τηρεί είπε μια επιφύλαξη ως προς το ενδιαφέρον της ΕΕ καθώς όπως εξήγησε ανα-
μένουν να δουν το κατά πόσον το έργο είναι βιώσιμο. Όπως ανέφερε, για να αναλά-
βουν οι ιδιωτικές εταιρείες το έργο πρέπει να λάβουν όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σε τεχνικό επίπεδο από την μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας, η οποία 

ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν προχωρεί κανονικά, διότι η Τουρκία παρακωλύει μέ-
ρος της έρευνας που απαιτείται για συλλογή στοιχείων, στο θαλάσσιο σημείο που 
διεκδικεί ως επέκταση της υφαλοκρηπίδας της. Ανέφερε πάντως ότι η κυβέρνηση 
δεν έμεινε με δεμένα τα χέρια, λέγοντας ότι εξετάζονται υπαλλακτικές λύσεις στην 
περίπτωση που δεν προχωρήσει ο αγωγός. Υπάρχει όπως είπε, και η λύση της με-
ταφοράς αερίου με δεξαμενόπλοια από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Αίγυπτο, 
δηλαδή τους σταθμούς υγροποίησης Ίντκου και Δαμιέτα. Ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι τα μελλοντικά σχέδια διαχείρισης των κοιτασμάτων της περιοχής της Αν. Μεσογείου 
διαχωρίζονται σε άμεσες λύσεις και μακροπρόθεσμες κι όπως είπε, ο EAST MED  
δεν μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των άμεσων λύσεων.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ    Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κυβερνητικό αλαλούμ, θρέφει το διχοτομικό στάτους κβο! 
•Καμιά πρωτοβουλία για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών και αλλο-
πρόσαλλες πολιτικές που υποσκά-
πτουν τις διαχρονικές προσπάθειες 
για λύση – επανένωση της Κύπρου 

 
•«Πύργος της Βαβέλ»! Ο ένας 
υπουργός, ο Νουρής, των Εσωτε-
ρικών, ορθώνει «σκληρό εξωτερικό 
σύνορο» στη γραμμή αντιπαράτα-
ξης με συρματοπλέγματα και συ-
γκρότηση «Σώματος Επιτήρησης» 

 
•Ο άλλος υπουργός, ο Πετρίδης 
της Άμυνας, κλείνει κοντράτα για 
αγορά επιθετικών ελικοπτέρων και 
άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό  

 
•Και ο υπουργός Εξωτερικών Ι. 
Κασουλίδης,  θέλει να «φυτέψει» 
φωτοβολταϊκά  μέσα στη νεκρή 
ζώνη την ώρα που οι αγρότες δια-
μαρτύρονται με κινητοποιήσεις 
γιατί τα συρματοπλέγματα της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
τους εμποδίζουν και δεν μπορούν 
να μεταβούν στα κτήματα τους! 

 
Αναποτελεσματικές είναι οι πολιτικές 
της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ 
ενώ οι χειρισμοί της στο Κυπριακό για 
όσα διαδραματίζονται επί εδάφους και 
στη θαλάσσια περιοχή της χώρας, 
αφήνουν να παγιώνονται τα νέα τετε-
λεσμένα που παράνομα δημιουργεί η 
Τουρκία στην Κύπρο, χωρίς πολιτικό 
κόστος.  
Οι ενέργειες του Προεδρικού και χω-
ριστά των υπουργών που ασκούν 
εκτελεστική εξουσία είναι αντιφατικές 
και δίνουν την εντύπωση στους ξένους 
διπλωμάτες πως η χώρα μοιάζει με 
ακυβέρνητο καράβι!  
Την ώρα που ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης αναμασά ένα παλιό πακέτο μέ-
τρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης για 
να ξεπλύνει νομίζει την βαριά κατηγο-
ρία σε βάρος του γιατί εγκατέλειψε το 
Κραν Μοντανά και δεν ολοκληρώθηκε 
η προσπάθεια αναζήτησης λύσης του 
Κυπριακού, υπουργοί της κυβέρνησης 
του στέλνουν προς τη διεθνή κοινότητα 
εντελώς διαφορετικά μηνύματα. Μο-
ναδική τους έγνοια είναι να γαργαλί-
ζουν τ’ αυτιά των  ψηφοφόρων ενόψει 
προεδρικών εκλογών. 
Ωστόσο, καμιά πρωτοβουλία σε διε-
θνές επίπεδο για διάρρηξη του αδιε-
ξόδου δεν αναλαμβάνεται από κανένα 

στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ούτε 
από τον Πρόεδρο, ούτε από τον 
υπουργό Εξωτερικών, αλλά ούτε και 
από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον πρό-
εδρο του κυβερνώντος κόμματος και 
την υπόλοιπη ηγεσία του ΔΗΣΥ, ο 
οποίος προ πολλού έπαυσε να έχει 
ως σημαία του τη λύση και την επανέ-
νωση της χώρας, θέτοντας πάνω από 
την Κύπρο προσωπικές φιλοδοξίες 
των ηγετικών στελεχών του και το πα-
ραταξιακό τους συμφέρον. 
Εκ των πραγμάτων και ανεξάρτητα 
από το τι λένε, με τις πράξεις τους αφή-
νουν την Κύπρο αλυσοδεμένη κάτω 
από την μπότα του κατακτητή, με τις 
πολιτικές τους εδώ και μια σχεδόν δε-
καετία ενώ κάθε φορά που πήγαινε ν’ 
ανοίξει κάποιο παράθυρο ελπίδας, 
φρόντιζαν να τραβούν και πάλι τις 
κουρτίνες βυθίζοντας στη χώρα στο 
σκοτάδι.  

 
ΥΨΩΝΟΥΝ ΤΕΙΧΗ  
ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
 
Αντί πολιτικές που να προετοιμάζουν 
το έδαφος για λύση, όπως κατ’ επα-
νάληψη υπέδειξε μέσα από τις Εκθέ-
σεις του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ και το  Συμ-
βούλιο Ασφαλείας με Ψηφίσματα και 
Αποφάσεις του, η κυβέρνηση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με πρόφαση 
την… αντιμετώπιση του μεταναστευτι-
κού ορθώνει τείχη!  
Ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νου-
ρής, υλοποιώντας αποφάσεις της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, επε-
κτείνει το συρματόπλεγμα κατά μήκος 
της «νεκρής ζώνης» μετατρέποντας τη 
γραμμή αντιπαράταξης σε «σκληρό 
σύνορο» με το κατεχόμενο τμήμα της 
Κύπρου! 
Όταν δημόσια αυτή τη βδομάδα κλή-
θηκε να επιβεβαιώσει κατά πόσο θα 
επεκταθεί το μέτρο επέκτασης του 
συρματοπλέγματος, επιχείρησε πα-
ρέμβαση στο έργο των λειτουργών 
των ΜΜΕ λέγοντας πως «το εν λόγω 
θέμα δεν πρέπει να συζητείται συνε-
χώς»…. Ωστόσο, απαντώντας στις 
επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων 
αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είναι 
σε αναμονή η τοποθέτηση του συστή-
ματος επιτήρησης που  θα αρχίσει, 
όπως είπε, να τοποθετείται από τον 
ερχόμενο Αύγουστο.  

 
•«Υπάρχει, πρόσθεσε» η διάθεση 

να συγκροτήσουμε ένα σώμα για να 
μπορούμε να επιτηρούμε την 
γραμμή κατάπαυσης του πυρός.» 

 
Ο κ. Νουρής αναφέροντας ότι… « η 
πράσινη γραμμή  δεν αποτελεί το εξω-
τερικό μας σύνορο» πρόσθεσε: 
«Εντούτοις επιβάλλεται να τοποθετή-
σουμε για να τη διαχειριστούμε όλα 
εκείνα τα εμπόδια και τις τεχνολογίες 
που τοποθετούνται στα εξωτερικά σύ-
νορα της Ευρώπης για να περιορί-
σουμε αυτές τις διελεύσεις»! 
Όλα αυτά για τους πολιτικούς πρό-
σφυγες και τους οικονομικούς μετανά-
στες που έρχονται μέσω Τουρκίας και 
κατεχομένων, κυρίως από Αφρικανικές 
και Ασιατικές χώρες και πρόκειται για 
φτωχούς ανθρώπους που αναζητούν 
«λιμάνι» ελπίδας για να ζήσουν μια 
ανθρωπινότερη ζωή, σε συνθήκες 
ασφάλειας. Οι 10 χιλιάδες μέχρις στι-
γμής Ουκρανοί πρόσφυγες δεν είναι 
πρόβλημα για την κυβέρνηση, αλλά 
μόνο οι μελαμψοί και μαύροι μετανά-
στες… 
Κατά τα άλλα, «μη εξωτερικό σύ-
νορο» κατά τον κ. Νουρή, η γραμμή 
αντιπαράταξης,  ανεξάρτητα από το 
πως οι ξένοι που ακούνε τους υπουρ-
γούς, εκλαμβάνουν το κάθε τι και πώς 
συνδέουν τα γεγονότα. 

 
ΣΤΗΝ «ΕΠΙΘΕΣΗ»  
Ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ… 
 
Γιατί πέντε μέρες προηγουμένως,  
ο συνάδελφος του κ. Νουρή, ο υπουρ-
γός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης 
υπέγραφε συμφωνία για την προμή-
θεια έξι Επιθετικών Ελικοπτέρων 
H145Μ της εταιρείας Airbus Helicop-
ters, με δικαίωμα εξάσκησης προαίρε-
σης για απόκτηση ακόμη έξι και στη 
συνέχεια προχώρησε (την Τετάρτη) 
στην υπογραφή με το Ισραήλ διακρα-
τικής συμφωνίας, για την προμήθεια 
ατομικού εξοπλισμού θωράκισης και 
προστατευτικού εξοπλισμού για το σύ-
νολο της Εθνικής Φρουράς. 
Η εντύπωση που δημιουργούν οι κυ-
βερνώντες είναι πως συστηματικά 
στρατιωτικοποιούν το Κυπριακό. Δεν 
αναλαμβάνουν καμιά ουσιαστική πρω-
τοβουλία και παραγγέλνουν στρατιω-
τικούς εξοπλισμούς περιλαμβανομέ-
νων επιθετικών μέσων. 

 
•Ας μας πουν ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης και ο αρχηγός του κυβερ-
νώντος κόμματος και υποψήφιος 
για την προεδρία του κράτους Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, άλλαξε η πολιτική 
της αναζήτησης ειρηνικής λύσης; 

 
Αν όχι γιατί δημιουργούν άλλες εικό-
νες δημόσια; Δεν αντιλαμβάνονται πως 
ενεργώντας μ’ αυτό τον τρόπο προς 
άγραν ψήφων ενόψει προεδρικών 
εκλογών, προκαλούν ζημιά και υπο-
σκάπτουν ακόμη περισσότερο τις δια-
χρονικές προσπάθειες της Ελληνοκυ-
πριακής πλευράς γι’ αναζήτηση 
συμφωνημένης λύσης στη βάση των 
ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού 
Συμβουλίου και των αποφάσεων του 
ΟΗΕ; 

 
ΚΑΙ Η.. ΦΩΤΟ-ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ Ι. ΚΑ-
ΣΟΥΛΙΔΗ 

 
Καλά ο υπουργός Εσωτερικών, ο Νί-
κος Νουρής και ο υπουργός Άμυνας, 
ο Χαράλαμπος Πετρίδης, όχι πως 
έχουν… «ελαφρυντικά» γιατί ούτως ή 
άλλως είναι πολιτικές της κυβέρνησης 
και του κυβερνώντος κόμματος που 
υλοποιούν, ο υπουργός Εξωτερικών ο 
Ιωάννης Κασουλίδης, μελέτησε.. .πολύ 
αυτό που εκστόμισε περί «φωτοβολ-
ταϊκών στη νεκρή ζώνη»; 
Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής Εξωτερικών, η οποία 
συζητούσε τις εξελίξεις στον αγωγό 
EastMed και την γεωπολιτική σημασία 
και η εξωτερική διάσταση του έργου 
«EuroAsia Interconnector», αναφέρο-
ντας ότι η Κύπρος που διαθέτει τον 
ήλιο θα πρέπει να προχωρήσει στην 
αξιοποίηση του, ανακοίνωσε ότι μία 
από τις επιλογές προς αυτό τον σκοπό 
«είναι η συμφωνία μέσω των Ηνωμέ-
νων Εθνών για να γεμίσουμε το μεγα-
λύτερο μέρος της νεκρής ζώνης με φω-
τοβολταϊκά, να μπορούν να 
προμηθεύονται και οι Τουρκοκύπριοι 
που έχουν συνεχή διακοπή του ηλε-
κτρισμού τους – διότι φαίνεται ότι με 
τα πρωτόκολλα της Άγκυρας τους έχει 
δημιουργηθεί επιπρόσθετο πρόβλημα 
– και εμείς»…  

•Θα ανέμενε κανείς πως ένα τόσο 
σοβαρό θέμα συζητείτο πρώτα απ’ 
όλα σε επίπεδο Εθνικού Συμβου-
λίου και όχι ο κάθε υπουργός να 
«ρίχνει» σκόρπιες ιδέες δεξιά κι αρι-
στερά.  
Γιατί, πως συνάδει από τη μια η επι-

χείρηση του υπουργού Εσωτερικών να 
υψώσει τείχος, έστω κι αν δεν το ονο-
μάζει «σκληρό» ή «εξωτερικό» σύ-
νορο, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊ-
κών μέσα στη «νεκρή ζώνη»; 
Για τα συρματοπλέγματα που τοπο-
θέτησε η κυβέρνηση οι αγρότες και  
οι άλλοι κάτοικοι της περιοχής Αστρο-
μερίτη εξεγέρθηκαν και ζητούν εδώ και 
τώρα να ξηλωθούν.  
Πως και ο πολύπειρος υπουργός 
Εξωτερικών θέλει να «φυτέψει» φω-
τοβολταϊκά, όταν ο  συνάδελφος του 
και ο ίδιος ως μέλος της κυβέρνησης 
εμποδίζουν τους αγρότες από του να 
μεταβαίνουν στα χωράφια τους μέσα 
στης νεκρή ζώνη; 
Και για νάχουμε καλό ρώτημα:  
Σε  ποιά χωράφια θα τοποθετηθούν 
τα φωτοβολταϊκά; Σε ποιών ιδιοκτητών 
τη γη γίνει η εγκατάσταση; 
Τους ρώτησε; 
Αλλά εάν έχει τη «δύναμη» να ανα-
πτυχθούν προγράμματα εγκατάστα-
σης φωτοβολταïκών, γιατί δεν διασφα-
λίζει το αναφαίρετο δικαίωμα των 
ιδιοκτητών να διαφεντεύουν τη γη 
τους; 
Προφανώς πρόκειται για ακόμα ένα 
επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδης, για ακόμα 
μια «φαεινή ιδέα» χωρίς ελπίδες υλο-
ποίησης. 

 
************************  
Εν κατακλείδι, κάνουμε τη… σούμα: 
•Καμιά πρωτοβουλία για σπάσιμο 

του επικίνδυνου αδιεξόδου και επα-
νάληψης των συνομιλιών για λύση 
στη βάση του συμφωνημένου πλαι-
σίου. 

 
•Στρατιωτικός εξοπλισμός, περι-

λαμβανομένων επιθετικών πτητι-
κών μέσων 

 
•Σιδηρόφρακτο διαχωριστικό  
τείχος στη γραμμή αντιπαράταξης 
Διπλωματικές «κινήσεις» για ΜΟΕ 
βγαλμένα από το χρονοντούλαπο τα 
οποία δεν αποδέχτηκε η άλλη πλευρά 
και… φωτο«ιδέες» που φαντάζουν ως 
εκλάμψεις αποπροσανατολισμού της 
κοινής γνώμης για να μη βλέπει και να 
συζητά την τραγική εικόνα της πλή-
ρους αποτελμάτωσης των προσπα-
θειών για λύση – επανένωση της χώ-
ρας και του λαού. 

ΑΚΕΛ « Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΙΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»

ΑΚΕΛ: Οι εξελίξεις διαψεύδουν εκ νέου τους εγχώριους θιασώτες του ΝΑΤΟ
Οι εξελίξεις διαψεύδουν εκ νέου 
τους εγχώριους θιασώτες του ΝΑΤΟ 
αναφέρει σε ανακοίνωση του το 
ΑΚΕΛ. 

 
«Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη 
αποτύπωσε τις τρομακτικές για την 
παγκόσμια ειρήνη εξελίξεις. Η Νέα 
Στρατηγική Αντίληψη και η συνεχής 
διεύρυνση της Συμμαχίας προοιωνί-
ζονται μια άνευ προηγουμένου στρα-
τιωτικοποίηση του πλανήτη και κλι-
μάκωση του ανταγωνισμού με Ρωσία 
και Κίνα», αναφέρεται. 

«Οι δε αποφάσεις που λήφθηκαν 
σε σχέση με την Τουρκία επιβεβαί-

ωσαν τον χαρακτήρα της πολεμικής 
Συμμαχίας και το ρόλο της κατοχικής 
δύναμης σε αυτό. Ενώ οι ΝΑΤΟϊκοί 
επικαλούνται το διεθνές δίκαιο και τη 
δημοκρατία, την ίδια ώρα επιβρα-
βεύουν την Τουρκία του Ερντογάν 
που αποτελεί δύναμη κατοχής στην 
Κύπρο, την Συρία, το Ιράκ, που απει-
λεί την Ελλάδα και άλλα κράτη της 
περιοχής και καταπατεί τη δημοκρα-
τία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο 
ίδιο το εσωτερικό της.  

 
Τα ανταλλάγματα που έλαβε η 
Τουρκία στα πλαίσια του ενδοΝΑΤΟϊ-
κού παζαριού είναι εξωφρενικά και 

θα σημάνουν νέα βάρβαρη κατα-
στολή σε βάρος του κουρδικού κινή-
ματος. Οι δε απαιτήσεις σε σχέση με 
την εμπλοκή της Τουρκίας στην 
PESCO επιβεβαιώνουν τις προειδο-
ποιήσεις μας για το τι σημαίνει η συ-
νεχής σύζευξη ΝΑΤΟ-ΕΕ». 

 
«Οι εξελίξεις διαψεύδουν εκ νέου 
τους εγχώριους θιασώτες του ΝΑΤΟ. 
Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να παρέχει 
ασφάλεια στην Κύπρο. Αυτό που 
πράττει το ΝΑΤΟ είναι να αναβαθμίζει 
συνεχώς τον γεωστρατηγικό ρόλο της 
Τουρκίας».
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Διεθνώς ρεζίλι με το ρεπορτάζ για το πώς 
μπορούμε να κλέψουμε βενζίνη

ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΚΑΝΕ «ΕΠΙΤΥΧΙΑ»  Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ελεύθερος ο δολοφόνος του Γρηγορόπουλου   
          Του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό

Με ψήφους 4-3 αναγνωρίστηκε στον Επα-
μεινώντα Κορκονέα το κρίσιμο ελαφρυντικό 
του πρότερου σύννομου βίου 

 
Με τις ψήφους των ενόρκων και συγκεκριμένα 
με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά, αναγνωρίστηκε 
τελικά το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου 
βίου στον δολοφόνο του 15χρονου Αλέξανδρου 
Γρηγορόπουλου, στον πρώην ειδικό φρουρό 
Επαμεινώνδα Κορκονέα. 
Έτσι, τα ισόβια έσπασαν και ο Επαμεινώντας 

Κορκονέας αναμένεται να αφεθεί άμεσα ελεύθε-
ρος. Όπως αναφέρει το LamiaReport, με το συ-
γκεκριμένο ελαφρυντικό είχαν σπάσει και τον 
Ιούλιο του 2019 τα ισόβια για τον Κοροκονέα 
που βρέθηκε εκτός φυλακής έχοντας εκτίσει 
πάνω από 11 χρόνια φυλακή, παρά το γεγονός 
ότι κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Αλέξαν-
δρου.  

 
Η επανάληψη της διαδικασίας είχε ξεκινήσει 
στις 11 Μαΐου και είχε διακοπεί δύο φορές,  με 
επεισοδιακό τρόπο εξαιτίας αρχικά της μη κλή-
τευσης της οικογένειας του αδικοχαμένου Αλέ-
ξανδρου και του αιτήματος της Πολιτικής Αγωγής 
να παρίσταται στη διαδικασία. Να σημειωθεί ότι 
την πρώτη απόφαση για την αναγνώριση του 

ελαφρυντικού  είχε αμφισβητήσει ο εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου επισημαίνοντας ότι «το λευκό 
ποινικό μητρώο δεν συνδέεται με τη σύννομη 
ζωή, έτσι ώστε να χορηγηθεί το ελαφρυντικό του 
προτέρου έντιμου βίου» και η αναίρεσή του έγινε 
δεκτή από το ανώτατο δικαστήριο. 

 
 
Οργή στο Twitter για την αποφυλάκιση ▪

Κορκονέα 
Έντονες αντιδράσεις με τους χρήστες να σχο-

λιάζουν την απόφαση που προέκυψε από την 
ψήφο ενόρκων Ηαναγνώριση ελαφρυντικών 
στον Επαμεινώνδα Κορκονέα, που είχε καταδι-
καστεί για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξη 
Γρηγορόπουλου, τον Δεκέμβριο του 2018, και 
το γεγονός ότι ο πρώην ειδικός φρουρός μπορεί 
να αφεθεί ελεύθερος έχει προκαλέσει θύελλα 
αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

 
Η συγκεκριμένη απόφαση έχει προκαλέσει 

έντονες αντιδράσεις στο twitter, με τους χρήστες 
να σχολιάζουν καυστικά την απόφαση που προ-
έκυψε από την ψήφο των ενόρκων. 

 
 

 

Μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων κά-
νει το γύρο του κόσμου η μεγάλη «επιτυχία» 
της δημόσιας τηλεόρασης Μητσοτάκη. 

 
Διεθνώς ρεζίλι έγινε η χώρα με το ρεπορτάζ 
της ΕΡΤ, όπου σε ζωντανή σύνδεση έδινε οδη-
γίες στους πολίτες για το πώς μπορούν πολύ 
εύκολα να κλέψουν βενζίνη από παρκαρισμένο 
αυτοκίνητο. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ περιέγραφαν 
ενδελεχώς του δυο τρόπους που υπάρχουν για 
την κλοπή βενζίνης από ρεζερβουάρ αυτοκινή-
του άλλου ιδιοκτήτη. Το θέμα δεν πέρασε απα-
ρατήρητο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης με 
αποτέλεσμα μέσω του Γαλλικού Πρακτορείου  
Ειδήσεων κάνει το γύρο του κόσμου με δηκτικά 
σχόλια για την επιλογή της ελληνικής δημόσιας 

τηλεόρασης και μάλιστα τη στιγμή που οι τιμές 
των καυσίμων έχουν εκτιναχθεί στα ύψη.  
Η μεγάλη βρετανική εφημερίδα The Guardian 
έκανε εκτενή αναφορά στο ρεζίλι της ΕΡΤ με ρε-
πορτάζ που φέρει τον τίτλο «Η ελληνική δημό-
σια τηλεόραση δίνει συμβουλές για το πώς 
να κλέβεις βενζίνη». Στο ρεπορτάζ αναφέρεται 
αναλυτικά ότι από την ΕΡΤ κλήθηκε μηχανικός 
ο οποίος παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση τους 
δυο τρόπους κλοπής βενζίνης, επισημαίνοντας 
ότι η δεύτερη πρόταση είναι να τρυπήσει το ρε-
ζερβουάρ. Την είδηση μετέδωσε επίσης η Daily-
mail, η οποία είχε τίτλο «Η ελληνική δημόσια  
τηλεόραση διδάσκει τους τηλεθεατές πώς να κλέ-
βουν βενζίνη από τα αυτοκίνητα καθώς οι τιμές 
εκτοξεύτηκαν»
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ΗΠΑ / «Ναι» στην αναβάθμιση των τουρκικών F16 -  
Θα συνεισφέρουν στην αμερικανική ασφάλεια

ΤΖΟΝΣΟΝ - ΜΑΚΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι Μακρόν και Τζόνσον συμφώνησαν να ενισχύσουν την Ουκρανία, σύμφωνα με Γάλλους διπλωμάτες

«Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΑ ΠΗΡΕ ΟΛΑ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ»

Οι χώρες της G7 ανακοινώνουν την απαγόρευση εισαγωγών χρυσού από τη Ρωσία 

Γαλλικές διπλωματικές πηγές, ανα-
φερόμενες στο περιεχόμενο των δια-
βουλεύσεων που είχαν την Κυριακή 
- στο πλαίσιο του G7 στο Σλος Ελ-
μάου της Βαυαρίας - ο Πρόεδρος της 
Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο 
Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπό-
ρις Τζόνσον επιβεβαίωσαν ότι διαπι-
στώθηκε η αποφασιστικότητα των 
δύο χωρών να ενισχύσουν την Ου-
κρανία για να υπερασπιστεί την ανε-
ξαρτησία της και την εδαφική της ακε-

ραιότητα, καθώς επίσης και η ανάγκη 
συνεργασίας τους ενόψει της ανοικο-
δόμησής της χώρας.  
Δεν επιβεβαίωσαν ωστόσο αναφο-

ρές της βρετανικής πλευράς περί κοι-
νής αντίστασης στον πειρασμό «να 
βρεθεί λύση τώρα» και περί παράτα-
σης, στην περίπτωση αυτή, της διε-
θνούς αστάθειας. 

 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γάλ-

λος Πρόεδρος αναφέρθηκε κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης και στο σχέ-
διο για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊ-
κής πολιτικής κοινότητας, η οποία θα 
μπορούσε βραχυπρόθεσμα να απο-
τελέσει, όπως είπε, το πλαίσιο  
συνεργασίας όλων των ευρωπαϊκών 
κρατών σε θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος, όπως η ενέργεια, η ασφάλεια 
και οι υποδομές.  
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξέ-

φρασε το ενδιαφέρον του, ανέφεραν 
οι γαλλικές διπλωματικές πηγές.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΩΝ G7

Μέλη της Ομάδας των Επτά πλούσιων χωρών ανακοίνωσαν την Κυριακή απαγόρευση εισαγωγών 
ρωσικού χρυσού καθώς η σύνοδος κορυφής της G7 στις Βαυαρικές Άλπεις ξεκινά υπό τη σκιά του 
πολέμου στην Ουκρανία και τις συνέπειές του, που κυμαίνονται από ελλείψεις ενέργειας έως επισι-
τιστική κρίση. 
Η κίνηση της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και του Καναδά είναι μέρος των 

προσπαθειών να ενισχύσουν τις κυρώσεις στη Μόσχα και να κόψουν τα μέσα χρηματοδότησης της 
εισβολής στην Ουκρανία για περισσότερους από τέσσερις μήνες σε μια σύγκρουση που ο Ρώσος 
Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν καλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση. 

«Τα μέτρα που ανακοινώσαμε σήμερα θα πλήξουν άμεσα τους Ρώσους ολιγάρχες και θα χτυπήσουν 
την καρδιά της πολεμικής μηχανής του Πούτιν», ανέφερε σε δήλωση ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον. 

"Πρέπει να εξαλείψουμε τη χρηματοδότηση του καθεστώτος Πούτιν. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι 
σύμμαχοί μας κάνουν ακριβώς αυτό".  Ανώτερος εκπρόσωπος της αμερικανικής Κυβέρνησης δήλωσε 
ότι η G7 θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής χρυσού την 
Τρίτη. «Πρόκειται για μια βασική εξαγωγή, μια βασική πηγή εσόδων για τη Ρωσία όσον αφορά την 

ικανότητά της να συναλλάσσεται με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο Αμερικανός 
αξιωματούχος. 
Οι ρωσικές εξαγωγές χρυσού ήταν αξίας 12,6 δισεκατομμυρίων λιρών (15,45 δισεκατομμύρια  
δολάρια) πέρυσι και οι πλούσιοι Ρώσοι αγόραζαν χρυσό για να μειώσουν τις οικονομικές επιπτώσεις 
των δυτικών κυρώσεων, δήλωσε η βρετανική Κυβέρνηση. 
Εκτός από την απαγόρευση εισαγωγής χρυσού, οι ηγέτες της G7 είχαν επίσης «πραγματικά εποι-

κοδομητικές» συνομιλίες για ένα πιθανό ανώτατο όριο τιμών στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, 
δήλωσε γερμανική κυβερνητική πηγή. Η τριήμερη σύνοδος κορυφής λαμβάνει χώρα σε ένα ακόμα 
πιο σκοτεινό σκηνικό από πέρυσι, όταν Βρετανοί, Καναδοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί, Ιάπωνες και 
ηγέτες των ΗΠΑ συναντήθηκαν για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Οι αυξανόμενες παγκόσμιες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων πλήττουν την οικονομική ανάπτυξη 

στον απόηχο της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με τα Ηνωμένα Έθνη να προειδοποιούν για μια 
«πρωτοφανή παγκόσμια κρίση πείνας». Η κλιματική αλλαγή, μια ολοένα και πιο διεκδικητική Κίνα 
και η άνοδος του αυταρχισμού πρόκειται επίσης να είναι στην ημερήσια διάταξη. 
Οι ηγέτες της G7 αναμένεται να επιδείξουν ένα ενιαίο μέτωπο για να στηρίξουν την Ουκρανία για 
όσο διάστημα χρειαστεί και να ασκήσουν πίεση στο Κρεμλίνο, αν και θα θέλουν να αποφύγουν  
κυρώσεις που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν τον πληθωρισμό και να επιδεινώσουν την κρίση 
κόστους ζωής που επηρεάζει τους δικούς τους ανθρώπους. 

«Το κύριο μήνυμα από την G7 θα είναι η ενότητα και ο συντονισμός δράσης», δήλωσε αξιωματούχος 
της ΕΕ. Οι ηγέτες της G7 αναμένεται επίσης να συζητήσουν επιλογές για την αντιμετώπιση των  
αυξανόμενων τιμών της ενέργειας και την αντικατάσταση των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Η σύνοδος κορυφής παρέχει επίσης την ευκαιρία στον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ 
Σολτς να επιδείξει πιο δυναμική ηγεσία στην κρίση της Ουκρανίας. Ο Σολτς υποσχέθηκε επανάσταση 
στη γερμανική εξωτερική και αμυντική πολιτική μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο, υπο-
σχόμενος να ενισχύσει τον στρατό και να στείλει όπλα στην Ουκρανία. Αλλά οι επικριτές του τον  
κατηγόρησαν έκτοτε ότι στέλνει ανάμεικτα μηνύματα. Φέτος ο Σολτς προσκάλεσε τη Σενεγάλη, την  
Αργεντινή, την Ινδονησία, την Ινδία και τη Νότια Αφρική ως χώρες εταίρους στη σύνοδο κορυφής. 

«Η σύνοδος κορυφής πρέπει να στείλει όχι μόνο το μήνυμα ότι το ΝΑΤΟ και η G7 είναι πιο 
ενωμένες από ποτέ, αλλά και ότι οι δημοκρατίες του κόσμου στέκονται μαζί ενάντια στον ιμπεριαλισμό 
του Πούτιν, όπως ακριβώς κάνουν στον αγώνα κατά της πείνας και της φτώχειας», είπε ο Σολτς στο 
γερμανικό κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα. Πολλές χώρες του παγκόσμιου νότου ανησυχούν για τις 
παράπλευρες ζημιές από τις δυτικές κυρώσεις. Αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι οι χώρες της G7 θα 
εντυπώσουν στις χώρες εταίρους ότι οι αυξήσεις των τιμών των τροφίμων που τις έπληξαν ήταν 
αποτέλεσμα των ενεργειών της Ρωσίας και ότι δεν υπήρχαν κυρώσεις που να στοχεύουν τα τρόφιμα. 
Θα ήταν επίσης λάθος να σκεφτεί κανείς τον πόλεμο της Ουκρανίας ως τοπική υπόθεση. 

"Είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Αμφισβητεί την τάξη, την τάξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο  
Πόλεμο", είπε ο αξιωματούχος.

Η σιωπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στοιχίζει 
ακριβά στη χώρα καθώς καταρρέει με πάταγο 
το αφήγημα του δήθεν απομονωμένου Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν. Έτσι, λίγες ώρες αφότου  
η Τουρκία τα πήρε όλα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ 
ώστε να άρει το βέτο στην ένταξη Σουηδίας και 
Φινλανδίας, οι ΗΠΑ μιλούν με θερμά λόγια για 
την Τουρκιά «Η Τουρκία τα πήρε όλα και η  
κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη» 
Η Celeste Wallander, βοηθός υπουργός Άμυνας 
των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια επίσημης ενημέρωσης 
ανέφερε πως «οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως τα 

σχέδια εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 
της Τουρκίας». Συγκεκριμένα, ερωτηθείσα από 
δημοσιογράφο για το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ την 
πιθανή πώληση F-16 στην Τουρκία, η Celeste 
Wallander απάντησε: 
 
«Η Τουρκία είναι ένας εξαιρετικά ικανός, πολύτι-
μος, στρατηγικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ.  
Και η τουρκική αμυντική ικανότητα, οι ισχυρές 
αμυντικές δυνατότητες της Τουρκίας, συμβάλ-
λουν στις ισχυρές αμυντικές δυνατότητες του 
ΝΑΤΟ». 
 
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι το «υπουργείο Άμυνας 
των ΗΠΑ υποστηρίζει πλήρως τα σχέδια εκσυγ-
χρονισμού της Τουρκίας για τον στόλο της F-16. 
Αυτά τα σχέδια είναι στα σκαριά. Και, ξέρετε, 
πρέπει να διεκπεραιωθούν μέσω των διαδικα-
σιών σύναψης συμβάσεων. Αλλά οι Ηνωμένες 
Πολιτείες υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό του 
στόλου των μαχητικών της από την Τουρκία, 
επειδή αυτό συνεισφέρει στην ασφάλεια του 
ΝΑΤΟ και επομένως στην αμερικανική ασφά-
λεια». 
Ο Τζο Μπαίντεν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
αναμένεται να έχουν συνάντηση σήμερα στο  
περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που 
διεξάγεται στη Μαδρίτη. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα του Bloomberg, Μπάιντεν και Ερντογάν 
πρόκειται να συζητήσουν το θέμα της «πώλησης 
μαχητικών F-16 στην Τουρκία».

Απαγόρευση αμβλώσεων / Δικαστής της Λουιζιάνα 
μπλόκαρε προσωρινά την απαγόρευση στην πολιτεία

Ένας δικαστής της Λουιζιάνα μπλόκαρε τη  
Δευτέρα προσωρινά την ρεπουμπλικανική ηγε-
σία της πολιτεία για την υιοθέτηση νόμων που 
απαγορεύουν τις αμβλώσεις και που πρόκειται 
να τεθούν σε ισχύ μετά τη απόφαση του Ανώτα-
του Δικαστηρίου των ΗΠΑ να βάλει τέλος στο 
συνταγματικό δικαίωμα σε εθνικό επίπεδο.  
Στα δικαστήρια φαίνεται πως θα επικεντρωθεί η 
προσπάθεια για να σταματήσει η απαγόρευση 
ή τουλάχιστον να καθυστερήσει η εφαρμογή της, 
με τις δικαστικές υποθέσεις να επικεντρώνονται 
στους «νόμους ενεργοποίησης», που υιοθετή-
θηκαν σε 13 πολιτείες καθώς περίμεναν την από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Η Λουιζιάνα είναι μία από τις 13 πολιτείες με 
«νόμους ενεργοποίησης» που έχουν σχεδιαστεί 
για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν σοβαρά 
τις αμβλώσεις μόλις το Ανώτατο Δικαστήριο ανα-
τρέψει την απόφαση-ορόσημο του 1973 Roe v. 
Wade που αναγνώριζε το δικαίωμα στη διαδικα-
σία, που έγινε την Παρασκευή. Δικαστής πολιτι-
κού περιφερειακού δικαστηρίου, εξέδωσε προ-
σωρινή εντολή που εμποδίζει τη Λουιζιάνα  
να εφαρμόσει την απαγόρευσή της, λίγο μετά τη 
μήνυση της Hope Medical Group for Women, 
μιας από τις τρεις κλινικές αμβλώσεων της Λουι-
ζιάνα. Η κλινική υποστηρίζει πως οι τρεις απα-
γορεύσεις του νόμου για τις αμβλώσεις της Λουι-
ζιάνα παραβιάζουν τα δικαιώματά της σύμφωνα 
με το σύνταγμα της πολιτείας και «στερούνται 
των συνταγματικά απαιτούμενων εγγυήσεων για 
την αποτροπή της αυθαίρετης εφαρμογής».  
Ο δικαστής όρισε ακρόαση στις 8 Ιουλίου για να 
αποφασίσει αν θα διατάξει περαιτέρω την επι-
βολή της απαγόρευσης των αμβλώσεων. 
 
Ο Ρεπουμπλικανός γενικός εισαγγελέας Τζεφ 
Λάντρι δεν απάντησε αμέσως σε αιτήματα για 
σχολιασμό, σύμφωνα με το Reuters. Ο ίδιος είχε 
χαιρετήσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου την Παρασκευή, και σε εκδήλωση δήλωσε 
ότι όσοι αμφισβητούν τις απαγορεύσεις της  
πολιτείας «θα δώσουν σκληρή μάχη».

ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΗ ΗΓΕΣΙΑ
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Οι καταιγιστικές εξελίξεις στο Συντηρητικό Κόμμα είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά το κλείσιμο των καλπών και την ταπεινωτική 
ήττα του κόμματος που έχασε και τις δύο έδρες, με την παραίτηση του προέδρου του κόμματος Όλιβερ Ντάουντεν (πάνω 
αριστερά) και την έντονη, δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε από σημαντικό αριθμό Συντηρητικών βουλευτών, οι οποίοι 
απαίτησαν αλλαγή των κανονισμών της Επιτροπής 1922 προκειμένου να τεθεί ξανά θέμα αλλαγής του Πρωθυπουργού.

Οι δραματικές εξελίξεις στο Συντηρητικό κόμμα μέσα από τις αναρτήσεις στο Twitter

Μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε μεταφέρει τις πληροφορίες 
για την ένταξη της Άννας Θεολόγου στο επιτελείο του ανεξάρτητου 
υποψήφιου που υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ, Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
στο πλαίσιο της στήλης «Το γνωρίζατε ότι...». 
Την Παρασκευή, η Άννα Θεολόγου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση 

στήριξης της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη και λίγες ώρες αργότερα, 
ο κύριος Μαυρογιάννης, ευχαρίστησε με ανάρτηση του στο Twitter 
την Άννα Θεολόγου,σημειώνοντας από τη μία την αποφασιστική της 
ένταξη στην ομάδα υποστηρικτών και συνεργατών, και υπογραμμί-
ζοντας από την άλλη τη σημασία  της προοδευτικής αλλαγής στον με 
ήθος και συνέπεια. Αρχές και Αξίες που σήμερα σπανίζουν...

Πλήρης επιβεβαίωση της «Π» για συμμετοχή 
της Άννας Θεολόγου στο επιτελείο Μαυρογιάννη

‘Ενα μικρό νησί από... υγρομάντηλα εντοπίστηκε στις 
όχθες του Τάμεση, κοντά στο Χάμερσμιθ, στο δυτικό 
Λονδίνο. Το... «νησάκι», έχει φτάσει στο μέγεθος δύο 
γηπέδων τένις, σύμφωνα με επιστημονικές μετρήσεις 
με  σαρώσεις σόναρ και λέιζερ της κοίτης του ποταμού. 
Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει 
τη χρήση των υγρομάντηλων που περιέχουν πλαστικό, 
σε μια προσπάθεια να μειώσει το σοβαρό πρόβλημα 
ρύπανσης. Το πρόβλημα στο Hammersmith επιδεινώ-
νεται μέρα με τη μέρα, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η 
ροή του ποταμού. Η σχετική είδηση στο twitter έκανε 
τον γύρο των social media και σε κάποια στιγμή ήταν 
το πιο δημοφιλές σε αναγνωσιμότητα.

«Φύτρωσε» νησί στον Τάμεση!

Καθοριστικής σημασίας ήταν - όπως απο-
δείχθηκε από τις εξελίξεις - η παρουσία του 
κυπριακής καταγωγής βουλευτή του Εργατι-
κού Κόμματος Πάμπου Χαραλάμπους - στην 
επιτυχημένη εκστρατεία του κόμματος για 
τις ενδιάμεσες εκλογές στο Wakefield, όπου 
το κόμμα, πήρε την έδρα από τους Συντη-
ρητικούς. Τόσο ο ίδιος, όσο και οι σύντρο-
φοί του που συμμετείχαν στην εκστρατεία 
των Εργατικών, έκαναν «αισθητή» την πα-
ρουσία τους στους δρόμους της συγκεκρι-
μένης εκλογικής περιφέρειας, καθώς και 
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως 
άλλωστε καταδεικνύουν και οι σχετικές φωτογραφίες 
που είχαν αναρτήσει στο twitter.

Ήταν εκεί...

Εκπρόσωποι του Εθνικού Συστήματος Αγγλίας (NHS) ανέλαβαν 
την προσωπική επικοινωνία με γονείς παιδιών τα οποία παραμένουν 
ανεμβολίαστα και εκτεθειμένα στον ιό της πολιομυελίτιδας, ίχνη του 
οποίου βρέθηκαν από τους επιστήμονες στα λύματα του ΒΑ Λονδί-
νου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας της Υγείας ΗΒ (UKHSA). 
Πλέον επείγουσες μελέτες θα επιχειρήσουν να καθορίσουν το βαθμό 
της μετάδοσης του ιού που μπορεί να έχει συντελεστεί.

Εκστρατεία επικοινωνίας με τους γονείς
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Ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας για τους μαθητές μας
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε μετά από δύο χρόνια 

πανδημίας η ετήσια χοροεσπερίδα του Ελληνικού Παροικιακού 
Σχολείου Ashmole, η οποία έλαβε χώρα σε αίθουσα του Grand 
Palace στο Wood Green την περασμένη Κυριακή 26 Ιουνίου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος του 

Συλλόγου Ελλήνων Γονέων κ. Παναγιώτης Γιακουμή, καθώς και 
άλλα μέλη του Συλλόγου, ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους διευθυντής 
της «Παροικιακής», και ο δημοσιογράφος, πρώην διευθυντής 
της «Παροικιακής», συγγραφέας και πολιτικός αναλυτής κ. Κυ-
ριάκος Τσιούπρας. 
Το άρτια προετοιμασμένο χορευτικό συγκρότημα του σχολείου, 

αποτελούμενο από μικρούς και μεγάλους μαθητές του, παρου-
σίασε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πληθώρα ελλη-
νικών παραδοσιακών χορών. Η είσοδος όλων των μαθητών του 
συγκροτήματος στην πίστα με έναν εντυπωσιακό χορευτικό σχη-
ματισμό σηματοδότησε την έναρξη του προγράμματος, το οποίο 
σε όλη τη διάρκειά του αποσπούσε το θερμότερο χειροκρότημα 
όλων όσων παρευρέθηκαν στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώ-

σεων.  Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι χοροδιδάσκαλοι, κ. Στέλιος Λοΐ-
ζου και κ. Αντώνης Γελαγωτέλης , οι οποίοι με απόλυτη αφοσίωση 
δίδαξαν στα παιδιά τούς παραδοσιακούς χορούς και τη σημασία 
τους. 
Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε σε σύντομο χαιρετισμό 

η διευθύντρια του σχολείου κα Νίκη Ανδρέου, η οποία επιφυ-
λάσσεται να εστιαστεί σε εκπαιδευτικά κυρίως θέματα του σχο-
λείου στις 9 Ιουλίου, η ώρα 11.00 π.μ.  όπου θα πραγματοποιηθεί 
η τελική γιορτή του σχολείου.  Επιτέλους, μετά από τα δύο χρόνια 
εγκλεισμού από την πανδημία, το Ελληνικό σχολείο Ashmole θα 
υποδεχτεί στην αίθουσα συγκεντρώσεων όλους τους γονείς και 
συγγενείς των μαθητών που ανυπομονούν να παρακολουθήσουν 
τα παιδιά τους.   
Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου Συλλόγου Ελλήνων 

Γονέων κ. Παναγιώτη Γιακουμή, ο οποίος ευχαρίστησε εγκάρδια 
και ονομαστικά όλους όσους ακούραστα συμβάλλουν τα μέγιστα 
στην ελληνική παροικιακή εκπαίδευση και δη στην υγιή ανάπτυξη 
του Ελληνικού Σχολείου Ashmole, με κεντρικό και κοινό στόχο 

τη σωστή εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την καλλιέργεια 
της εθνικής συνείδησης των νέων.  
Εν συνεχεία, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κα Στάλω 

Στεφάνου, η οποία έσπευσε να ευχαριστήσει τον Σύλλογο Ελλή-
νων Γονέων, τον κ. Παναγιώτη Γιακουμή, όλα τα μέλη της σχολι-
κής επιτροπής, τη διευθύντρια του σχολείου κα Νίκη Ανδρέου, 
τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές για την προ-
σήλωση που δείχνει ο καθένας στην ελληνική εκπαίδευση από 
τη δική του θέση. 
Επί τη ευκαιρία της χοροεσπερίδας, εκδόθηκε και μοιράστηκε 

σε όλους το ετήσιο περιοδικό του σχολείου Ashmole, το οποίο 
ευγενώς παρουσιάζει ένα δείγμα του συνολικού έργου του. 
Ένα ευχάριστο διάλειμμα της χοροεσπερίδας ήταν η κλήρωση 

των λαχείων, η οποία μοίρασε πλούσια δώρα και πολλά χαμό-
γελα στους τυχερούς. 
Τελετάρχης της βραδιάς ήταν η κα Στάλω Στεφάνου, πρόεδρος 

της Σχολικής Επιτροπής.

ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ASHMOLE
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RD

ST DEMETRIUS CHURCH

DANCEMUSIC FOOD

GREEK FESTIVAL
JULY3

LOGAN Rd, N9 0LP

1:00PM - 5:00PM

Συνάντηση με τον Πρέσβη της Αλγερίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, Lounès Magramane είχε 
την περασμένη εβδομάδα ο κυπριακής κατα-
γωγής βουλευτής των Εργατικών και Σκιώδης 
Υπουργός Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή 
και τη Βόρειο Αφρική,, Πάμπος Χαραλάμπους. 
Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτηση του στο 

Twitter, στο πλαίσιο της συνάντησης συζητή-
θηκαν αρκετά θέματα που απασχολούν τις δύο 
χώρες. 

«Συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων, όπως η 
περιφερειακή Ασφάλεια, τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα και οι σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου 
με την Αλγερία. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε 
αυτόν τον σημαντικό διάλογο», έφραψε ο κύ-
ριιος Χαραλάμπους.

Σύναντηση με 
τον πρέσβη της Αλγερίας 
στο ΗΒ είχε ο βουλευτής 

των Εργατικών 
Πάμπος Χαραλάμπους

Τρόπος Ζωής 
‘Γλυκό στο στόμα  

–  
πικρό στο σώμα’ 

Γωνιά Ποίησης 

   Του Ειρήναρχου Στεφάνου
Καράβι είναι η ζωή,  
εμείς την κυβερνάμε,  

ευθύνη βρίσκεται σε μας  
– στον τρόπο που την συνταράς,  

και πως θα την περνάμε! 
Γεύση του στόματος γλυκιά,  
του σώματος πικράδα, 
Δούριος Ίππος, ύπουλα –  
εισέρχεται αθόρυβα 
χτυπά με εξυπνάδα! 

Πανπόνηρες οι πράξεις της,  
με τέχνη ζωγραφίζει, 

τα σχέδια της εισβολής – μέχρι  
να την αντιληφθείς, 
η γλύκα μας θερίζει! 

Μέσα στην γλύκα κρύβεται, εχθρός 
κορμιού μεγάλος, 

ντυμένος με παραλλαγή  
– και του καμήλου υπομονή, 
σκοτώνει δίχως σάλος! 
Με αντοχή καραδοκεί,  

στην τσάκρα του θα κάτσει, 
μέχρι που θα έρθει η στιγμή  

– σαν αστραπή επιτεθεί, 
την λίαν του ν ’αρπάξει! 
Όπως και τον κροκόδειλο, 

 τα ερπετά, αράχνες, 
Έντεχνα ,μπλέκουν τον ιστό –  
παγίδες στήνουν με σκοπό,  
για να γεμίσουν πάχνες! 

Για αυτό λοιπόν προσεχτικά,  
να τρώμε μετρημένα, 

Άμυνα, Κάστρο στην ζωή  
– είναι η σωστή διατροφή, 

χρόνια μελετημένα! 
Όταν Παν μέτρον Άριστον,  

ρητά ακολουθούμε 
λόγια σοφά, αθάνατα  

– στον άνθρωπο ωφελημένα 
υγιεινά θα ζούμε! 

Τα φάρμακα της συνταγής,  
όταν γιατρό πηγαίνεις, 

από φαρμάκια φτιάχτηκαν 
 - πικρά κατασκευάστηκαν, 
τα χάπια που θα παίρνεις! 
Οι θεραπείες γιατρικής,  
με βότανα φτιαγμένες, 
Έτσι και η μαγειρική –  
γνήσια και αυθεντική, 
στην φύση βασισμένες! 
Όσον το αποφεύγουμε,  
γλυκά, σιοκολατίνες 
αυξάνονται τα θετικά  

– συστήματα ανοσοποιητικά, 
Άριστες Βιταμίνες!!!

Ο Σύνδεσμός Αχνιωτών Αγγλίας πραγματο-
ποίησε την πρώτη μετά κορονοϊού συνε-
δρίαση την Τέταρτη 22 Ιουνίου 2022 στο Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green. 
Παρών αρκετά μέλη της επιτροπής και φίλοι 
Αχνιώτες.  
Συζητήθηκαν διαφορά θέματα όπως χρι-
στουγεννιάτικη χοροεσπερίδα, διαγωνισμός 
ταβλιού, πιλόττας και εκδρομή με λεωφορείο.  
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την 
επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. Ομό-
φωνα αποφασίστηκε και εκπληρώθηκε η οι-
κονομική συνδρομή προς το κοινοτικό κέντρο. 

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας 
και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου 

Χρήστος Καραολής,  σας προσκαλούν εγκάρδια να παρευρεθείτε  
στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία  

για να τιμήσουμε τη μνήμη όσων θυσίασαν τη ζωή τους 
υπερασπίζοντας την Κύπρο το 1974 και τους αγνοούμενους της Κύπρου. 

 
Επίσημη ομιλία του Ύπατου Αρμοστή 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Η.Β., κ. Ανδρέας Κακούρης 
 

Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 
από τις 10:45 π.μ. 

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή 
Wightman Road, Λονδίνο, N8 OLY 

 
Απαντήστε έως τις 8 Ιουλίου στο enquiries@cypriotfederation.org.uk 



▪� Στην Κύπρο έχει ξεκινήσει για 
καλά η προεκλογική εκστρατεία  
εν όψει των Προεδρικών Εκλο-
γών που θα γίνουν τον Φε-
βρουάριο του 2023, δηλαδή σε 
οκτώ μήνες από τώρα. Οι τρεις  
κύριοι διεκδικητές του ανώτατου 
πολιτειακού αξιώματος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας είναι ο 

Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου,που κα-
τέρχεται στις εκλογές ως κομματικός υποψήφιος, 
ο τέως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής 
κοινότητας στις συνομιλίες για το Κυπριακό, Αν-
δρέας  Μαυρογιάννης που κατέρχεται ως ανε-
ξάρτητος και υποστηρίζεται από το ΑΚΕΛ και ο 
τέως Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδου-
λίδης που επίσης κατέρχεται ως ανεξάρτητος και 
υποστηρίζεται από το ΔΗΚΟ. 
▪� Πρώτος ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία 
ο  Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, από τον Ιανουάριο αυτού 
του χρόνου, λίγο μετά που έλαβε το χρίσμα από 
το κόμμα του. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι στην 
πολιτική εδώ και σαράντα χρόνια. Τον ξέρουν 
και οι πέτρες! Κατ' ακρίβεια, όποια πέτρα σηκώ-
σεις θα τον βρεις από κάτω. Είναι μέσα σε όλα, 
είναι μπλεγμένος σε όλα.Το γνωρίζουν και οι  
πέτρες! 
▪� Την περασμένη Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022,  
ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν  φιλοξενούμενος στην 
εκπομπή του ΡΙΚ "Προκλήσεις" την οποία πα-
ρουσιάζει ο γνωστός δημοσιογράφος Ανδρέας 
Κημήτρης. Ο Ανδρέας Κημήτρης ρωτούσε και  
ο Αβέρωφ Νεοφύτου απαντούσε. Οι ερωτήσεις 
ήταν πανεύκολες.Το γήπεδο ανοιχτό για να αλω-
νίζει και να παίζει όπως θέλει ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του, εντελώς ανενόχλητος. Ο Ανδρέας Κημήτρης 
που συνήθως ρωτά και ξαναρωτά άφησε τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου να μιλά απρόσκοπτα. Άνετος, 
πολύ άνετος ο Αβέρωφ Νεοφύτου, έλαμπε από 
χαρά! Ήταν σαν να ήταν αυτός, ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου, ο οικοδεσπότης και ο Ανδρέας Κημήτρης 
ο φιλοξενούμενος! 
▪� Είδα τον Ανδρέα  Κημήτρη σε αρκετές  συνε-
ντεύξεις και πάντα υποβάλλει ερωτήσεις πάνω 

στις ερωτήσεις διακόπτοντας με ευγενικό τρόπο 
τους συνομιλητές του. Είναι ένας έξυπνος, μελε-
τημένος, ικανός δημοσιογράφος. Στον Αβέρωφ 
Νεοφύτου έκανε μόνο πάσες. Ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου βρήκε αλώνια! Ακόμα, θα έλεγα ότι ήταν 
σαν να έπαιζαν και οι δύο  μαζί, χωρίς τερματο-
φύλακα που δεν χρειαζόταν αφού δεν υπήρχε 
αντίπαλος. Αντίπαλο δεν είδαμε! 
▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είπε πολλά. Είπε ότι στη 
μια όχθη, την όχθη της σιγουριάς και του μέλλο-
ντος  είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και στην 
απέναντι όχθη όλοι οι άλλοι που θέλουν να οδη-
γήσουν την Κύπρο σε περιπέτειες. Ακόμα, αμφι-
σβήτησε ότι οι ανθυποψήφιοί του είναι ανεξάρ-
τητοι. Κατά την κρίση του, οι υποψήφιοι πρέπει 
να λένε ότι είναι κομματικοί και όχι να κοροϊ-
δεύουν τους ψηφοφόρους ότι είναι ανεξάρτητοι. 
Είπε ότι αυτό το παράδοξο μόνο στην Κύπρο 
συμβαίνει και ότι στις εκλογές που γίνονται σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, οι υπο-
ψήφιοι είναι υποψήφιοι κομμάτων και όχι ανε-
ξάρτητοι. Ανυπόστατοι και ανιστόρητοι οι ισχυρι-
σμοί του και βαθιά αντιδημοκρατικές οι θέσεις 
του. Ελπίζω να μη θέλει να περάσει και νόμο 
που να απαγορεύει σε πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να κατέρχονται στις εκλογές ως ανε-
ξάρτητοι υποψήφιοι, που ίσως να τους θεωρεί 
απολίτικους επειδή στη συνέντευξή του, τρόπος 
του λέγειν συνέντευξη, την περασμένη Πέμπτη, 
έκανε λόγο και για πολιτικούς που είναι απολιτίκ, 
απολίτικοι Ιστορίες για αγρίους!  
Με τη λογική του, ο πρώην Πρόεδρος, Γιώργος 
Βασιλείου δεν ήταν ανεξάρτητος επειδή υποστη-
ρίχθηκε από το ΑΚΕΛ! 
▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μας είπε ότι έβαλε πλάτες 
παντού για τη σωτηρία της Κύπρου, πρώτα και 
κύρια για την οικονομία, για τη σωτηρία της κυ-
πριακής οικονομίας. Και βέβαια έβαλε πλάτες, 
πλάτες στις τράπεζες που ευθύνονται τα μάλα 
για τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση στην Κύ-
προ τα τέλη της δεκαετίας του 2000 αρχές της 
δεκαετίας του 2010. Βέβαια είναι η παγκόσμια 
οικονομική κρίση που προκάλεσε την χρηματο-
πιστωτική, χρηματατοοικονομικήκρίση σε μια 

σειρά χώρες,περιλαμβανομένης της Κύπρου, 
αλλά οι κυπριακές τράπεζες ήταν ανεξέλεγκτες, 
ιδιαίτερα σε σχέση με το ξένο χρήμα που έμπαινε 
στα ταμεία τους και τα δάνεια που έδιναν έξω 
για να καλύπτουν τους ψηλούς τόκους που πλή-
ρωναν στους καταθέτες του ξένου χρήματος. 
Πως είναι δυνατό, ο Ανδρέας Κημήτρης, που δεν 
του φεύγει τίποτα, να ξέχασε να  υποδείξει στον 
Αβέρωφ Νεοφύτου ότι η εν λόγω κρίση αποδεί-
χθηκε ή αν θέλετε εκδηλώθηκε στο τελικό στάδιο, 
τραπεζική και εκείνος, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, 
έλεγε ότι η Κύπρος έχει τους καλύτερους τραπε-
ζίτες. Ο Ανδρέας Κημήτρης ξέχασε και το κού-
ρεμα και τη δέσμευση του Νίκου Αναστασιάδη 
ότι κούρεμα δεν θα γίνει. 
▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μας είπε ότι σαν Κύπρος 
πάθαμε αυτά που πάθαμε το 1974 επειδή δεν 
ανήκαμε στο δυτικό στρατόπεδο και θέλει σώνει 
και καλά να μας βάλει στο ΝΑΤΟ! Και εγώ νόμιζα 
ότι πίσω από το διπλό έγκλημα το 1974 ήταν το 
ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής! Κρίμα ο τόπος μας... Ακόμα και σήμερα 
βλέπουμε τον ρόλο του ΝΑΤΟ στον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο στην Ουκρανία. Κρίμα ο κόσμος, 
κρίμα οι λαοί ... 
▪� Ο Αντρέας Κημήτρης δεν έκανε μισή ερώτηση 
στον Αβέρωφ Νεοφύτου για διαπλοκή και δια-
φθορά.'Έχουν χάσει οι λέξεις τη σημασία τους! 
Στήριζε ο Αβέρωφ Νεοφύτου,  ως πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ - κυβερνώντος κόμματος,  για εννιά ολό-
κληρα χρόνια, την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση 
που είχε ποτέ η Κύπρος, αφότου έγινε ανεξάρ-
τητο κράτος, έχοντας άμεση εμπλοκή, συμμετοχή 
και συνενοχή στη λήψη των αποφάσεων, αλλά  
παραμένει στο απρυρόβλητο από το ΡΙΚ, που 
είναι  η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και όχι ιδιωτικό 
κανάλι. 
Μας είπε μάλιστα ο Αβέρωφ, σαν να ήταν κυ-
ρίαρχος στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο του ΡΙΚ ότι 
αν δεν γίνουν debate, θα είναι εκεί κάθε Πέμπτη, 
με τον φίλο του τον Κημήτρη  "να μας αναλύει τις 
θέσεις του".  
▪� Οι θεατρινισμοί του Αβέρωφ άρχισαν να γίνο-
νται καθολικοί. Καλύπτουν όλες του τις εμφανί-

σεις, δηλώσεις, κινήσεις, δραστηριοπτητες του. 
Και οι εμφανίσεις του στα ΜΜΕ δεν αποτελούν 
εξαίρεση.Τα κείμενα των ρόλων, οι χειρονομίες, 
οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις, ακόμη και τα σχόλια 
των δημοσιογράφων μοιάζουν με στημένους  
ποδοσφαιρικους αγώνες. Έτσι λειτουργούσε  
πάντα ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Συνεπώς, δικαιολο-
γημένα τώρα νιώθει έτοιμος να κτυπήσει τα ρέστα 
του και να εκλεγεί στο ύπατο αξίωμα του κράτους.  
▪� Ελπίζω ο λαός να μπορέσει να δει τα ψέματά 
του και να μην τον εμπιστευτεί και να τον  ψηφί-
σει, ιδιαίτερα όλοι αυτοί που θέλουν λύση, επί-
λυση του Κυπριακού στη βάση Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας και τον βλέπουν ως 
επιλογή σε σχέση με τον ανθυποψήφιό του, Νίκο 
Χριστοδουλίδη που έχει εγκαταλείψει την εν λόγω 
συμφωνημένη λύση και προτείνει νέες στρατηγι-
κές και τακτικές, που είναι έξω από τις πραγμα-
τικές συνθήκες, τον συσχετισμό δυνάμεων και 
τις συντυχίες. 
▪� Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος  είναι επιλογή. Επι-
λογή είναι μόνο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης που 
είναι αμετάθετα υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας και της επανένωσης. Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης,που είναι αποδεδειγμένα καθα-
ρός, ακέραιος, αδέκαστος και αδιάφθορος  
άνθρωπος είναι η επιλογή για να απαλλαγεί ο 
τόπος από τη διαπλοκή και τη διαφθορά και να 
ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
οι λαϊκές τάξεις.  
Η γνώση, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες, η ανιδιοτέ-
λεια, η ειλικρίνεια, η κοινωνική ευαισθησία, η ικα-
νότητα εξεύρεσης ρεαλιστικών λύσεων χωρίς  
δημαγωγία και θεατρινισμούς αποτελούν στοιχεία 
στα οποία αισθητά υπερέχει των λοιπών υπο-
ψηφίων. 
▪� Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου προφανώς πιστεύει ότι με τις κατάλληλες 
υποκριτικές κινήσεις, που περιλαμβάνουν υπο-
σχέσεις για δυνητικό προσωπικό όφελος των ψη-
φοφόρων, ρουσφέτια, πατριωτικές κορώνες κτλ. 
θα τα καταφέρει να ξεγελάσει τον λαό.Δεν θα το 
πετύχει!
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ο ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 
Του Μιχάλη Γεωργίου  

 
Ο τέως Υπουργός Εξωτερικών και υποψήφιος 

για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Νίκος Χριστοδουλίδης δεν πρέπει να θεωρείται 

ως θείο βρέφος. Ούτε άμωμος, άσπιλος είναι, 
ούτε άμοιρος ευθυνών για τα κακά του τόπου. 
Δεν είναι άμοιρος ευθυνών για το αδιέξοδο στο 
Κυπριακό που ακολούθησε την κατάρρευση των 
συνομιλιών στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 
2017. Τότε ήταν εκεί στις εντατικές συνομιλίες δί-
πλα στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη ως  Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος. Την 1 Μαρτίου 2018 
διορίστηκε στη θέση του  Υπουργού Εξωτερικών. 
Δεν είναι άμοιρος ευθυνών για όσα μάλιστα αφο-
ρούν άμεσα τις ίδιες τις αρμοδιότητές του. Μέχρι 
προχθές ήταν στέλεχος  της κυβέρνησης Νίκου 
Αναστασιάδη, της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης 
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Με το σκάνδαλο των "χρυσών" διαβατηρίων 

και όχι μόνο γίναμε ρεζίλι στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, γίναμε ρεζίλι διεθνώς. Δεν έχει καμιά ευ-
θύνη ο Νίκος Χριστοδουλίδης; Υπουργός Εξω-
τερικών ήταν, όχι αποθηκάριος. Και όχι μόνο.Το 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο στη-
ρίχθηκε στην  πώληση "χρυσών" διαβατηρίων 
(ακόμα και σε καταζητούμενους εγκληματίες) βρι-
σκόταν κάποια περίοδο κάτω από την εποπτεία 
του! Σήμερα που είναι υποψήφιος για την Προ-
εδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας δηλώνει ξε-
κάθαρα ότι είναι  περήφανος για το έργο της κυ-
βέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Καθόλου 
παράδοξο, καθόλου ανακόλουθο αφού ο ίδιος 
είχε ενεργό ρόλο στο έργο αυτό. 

 
Τι νέο κακό θα μας φέρει ο Νίκος Χριστοδουλί-

δης που δεν μας το έφερε όταν ήταν Υπουργός 
Εξωτερικών; 
Υπάρχουν καταγεγραμμένες οι δηλώσεις του 

περί θωράκισης των ΑΟΖ (Αποκλειστκές Οικο-
νομικές 

 Ζώνες) της Κυπριακής Δημοκρατίας με τριμε-
ρείς συνεργασίες κρατών στην Ανατολική Μεσό-
γειο και η αποδεδειγμένη υποτίμηση του κινδύ-
νου εποικισμού της Αμμοχώστου.Υπάρχουν οι 
παροιμιώδεις δηλώσεις του για τουρκικά πυρο-
τεχνήματα σε σχέση με τον αιωρούμενο εκείνο 
το διάστημα κίνδυνο. Έχουν καταγραφεί και οι 
δηλώσεις του, μαζί με τον αποπροσανατολισμό 
της κυπριακής κοινής γνώμης, γύρω από τον 
θαλάσσιο και χερσαίο αγωγό φυσικού αερίου 
Ανατολικής Μεσογείου γνωστό ως EastMed, που 
όλα δείχνουν ότι είναι ανεφάρμοστος. Και πολλά 
άλλα έχουν καταγραφεί και καταγράφονται. Λίγο 
μετά την πρόσφατη κοινή στρατιωτική άσκηση 
Κύπρου-Ισραήλ στην Πάφο, την στρατιωτική 
άσκηση " Αγαπήνωρ 2022", ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης, δήλωνε στην εκπομπή του ΡΙΚ Από Μέρα 
σε Μέρα πόσο περήφανος ένιωθε. Μα είναι με 
τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με το Ισραήλ 
στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλ-
λες παρόμοιες ενέργειες, δράσεις που θα λύ-
σουμε το Κυπριακό, αλλά και θα θωρακίσουμε 
την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία μας; 

 
Μόνο με την επανέναρξη των συνομιλιών, θα 

ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση του Κυπριακού 
και την επανένωση. Ευχής έργο θα είναι για Ελ-
ληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, για όλο τον 
λαό, οι συνομιλίες να αρχίσουν από εκεί που 
έμειναν στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. 
Οι συνθήκες, ο συσχετισμός δυνάμεων, οι συ-
γκυρίες δεν αφήνουν περιθώρια για άλλες επι-
λογές, εκτός κι αν θέλουμε να σπάσουμε τα μού-
τρα μας. Αφήνω στην άκρη ότι δεν αποκλείεται 
το Ισραήλ και η Τουρκία να τα ξαναβρούν και χα-
λάσουν τις συνεργασίες μας. Υπόψη ότι έχουμε 
και διαφορές με το Ισραήλ για  ΑΟΖ που γειτνιά-
ζει, που συνορεύει, παρόλο που αυτό από μόνο 
του δεν θα καθορίσει την πορεία των  σχέσεών 
μας με το Ισραήλ. 

 
Τουλάχιστον ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν μας 

είπε να μπούμε στο ΝΑΤΟ όπως μας λέει πρωί 
βράδυ ο άλλος συναγερμικός υποψήφιος για την 
Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αβέρωφ 
Νεοφύτου, ο οποίος βέβαια γνωρίζει, όπως όλοι 
μας, ότι στο ΝΑΤΟ ανήκει και η Τουρκία και κάτι 
τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. 

 
Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο το πολιτικό 

κριτήριο του  Νίκου Χριστοδουλίδη που τίθεται 
υπό αμφισβήτηση. Η κρίση του γενικά είναι υπό 
αμφισβήτηση. Στην πρώτη προεκλογική του τη-
λεοπτική  παρουσία αντέγραψε παλιά τηλεοπτική 
ομιλία του Ιωάννη Κασουλίδη! Το Φέισμπουκ του 
έκλεισε  λογαριασμό με χιλιάδες μέλη επειδή πα-
ραβίασε τους κανονισμούς. 
Φρονώ ότι τα δύο αυτά ολισθήματα ολκής δεν 

ήταν σκόπιμα. Όμως τα ερωτήματα παραμένουν. 
Είναι σε θέση ο Νίκος Χριστοδουλίδης να διαχει-
ριστεί σωστά Κυπριακό, οικονομία, εσωτερική 
διακυβέρνηση, διαπλοκή και διαφθορά κ.λπ.; Ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης είναι μπροστά στις δημο-
σκοπήσεις και φαίνεται ότι όσο πιο μακριά μένει 
από τις δημόσιες εμφανίσεις τόσο περισσότερες 
θα είναι οι πιθανότητες του να μη χάνει από τη 
δημοτικότητά του! 

 
Τον Αβέρωφ Νεοφύτου τον ξέρουν οι πάντες.  

Είναι χρόνια στην πολιτική. Γνωστές οι θέσεις 
και τα έργα του. Ακόμα, και ένα σημαντικός αριθ-
μός ανθρώπων του ίδιου  του κόμματός του, κομ-
ματικά μέλη και όχι απλά φίλοι, δεν τον πάει με 
τίποτα. Πρώτος γνωρίζει ότι είναι πολύ δύσκολο 
αν όχι αδύνατο να απαλλάξει τον εαυτό του από 
τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Είναι μέσα σε όλα, 
μπλεγμένος σε όλα. 
Απλοί άνθρωποι του ΔΗΣΥ και όχι μόνο τον 

θεωρούν κατεστημένο και δεν πρόκειται να τον 
σώσουν οι καλεσμένοι του στο ιδεολογικό-πολι-
τικό  συνέδριο του ΔΗΣΥ, με πρώτους και καλύ-
τερους τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μη-
τσοτάκη και τον Αντιπρόεδρο Της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Για Την Προώθηση Του Ευρωπαϊκού 

Τρόπου 
Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά που με ομιλίες τους 

στο εν λόγω συνέδριο εξέφρασαν την πλήρη 
υποστήριξή τους στον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και 
Υποψήφιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου! Όμως, τίποτα δεν 
σώζει τον Αβέρωφ Νεοφύτου και δεν είναι λίγοι 
οι ψηφοφόροι του ΔΗΣΥ που βλέπουν τον Νίκο 
Χριστοδουλίδη ως εναλλακτική επιλογή και το 
δηλώνουν. 

 
Σωστά κάνουν όσοι απορρίπτουν τον Αβέρωφ 

Νεοφύτου. Όμως το ερώτημα πού πρέπει να 
απαντήσουν οι ψηφοφόροι αυτοί είναι αν θεω-
ρούν τον  Νίκο Χριστοδουλίδη αδιάφθορο και 
ικανό να κυβερνήσει την Κύπρο; Ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης δεν απαλλάσσεται από τις ευθύνες 
του για την έλλειψη πρωτοβουλιών προς την κα-
τεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών, δεν 
απαλλάσσεται από τη διαπλοκή και τη διαφθορά 
της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, της οποίας 
δεν ήταν απλά μέλος, αλλά σημαίνον στέλεχος. 
Ήταν το δεξί χέρι του Νίκου Αναστασιάδη, το 
έργο του οποίου φιλοδοξεί να συνεχίσει! 

 
ΥΓ Μάθαμε ότι το ΔΗΚΟ θα στηρίξει την υπο-

ψηφιότητα του Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Σεβαστή η απόφασή του παρόλο που θα χρει-

αστεί να εξηγήσει στον κόσμο του, μα και σε  
ολόκληρο τον λαό το παράδοξο της απόφασης 
αυτής. Ποια αλλαγή έχει υπόψη του με τη στήριξη 
του τέως Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος δη-
λώνει ξεκάθαρα ότι είναι περήφανος για το έργο 
της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη; Δηλαδή το 
ΔΗΚΟ είχε στόχο να κυβερνήσει με τον Πρόεδρό 
του, Νικόλα Παπαδόπουλο και επειδή δεν έγινε 
κατορθωτό να είναι υποψήφιος ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος τώρα πάει με τον συνεχιστή του έρ-
γου του Νίκου Αναστασιάδη, Νίκο Χριστοδουλίδη 
για να συγκυβερνήσει; Δηλαδή είναι όλα για τις 
καρέκλες, τις θέσεις και το χρήμα;



Τότε μικρό παιδί, είχα πάει στην Παλιά Λευκωσία, είχα πάει σε τούτα τα μέρη, μάλ-
λον… από περιέργεια. Tώρα μεγάλος με όλα όσα έγιναν στο μεταξύ, πήγα και πάλι 
εκεί από περιέργεια.  
Ο Μακρύδρομος για πολλά  χρόνια ήταν δρόμος που δύσκολα δεχόταν πολυκοσμία. 
Σκεφτόμουν πάντα πως… πίσω από τους τοίχους εκεί στην πράσινη γραμμή , ίσως 

να υπάρχει πολύς κόσμος, και είχα αυτή την περιέργεια. Να μάθω.  
Ζηλεύω τα πουλιά, που είναι πάντα ελεύθερα και πάνε εκεί που εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε. 
Τώρα, … σκεφτικά, να που έστω και από τον Μακρύδρομο έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε απέ-
ναντι.  Αγωνιούσα να πάω εκεί.  Να δω τα παλιά μονοπάτια, και να περπατήσω και πάλι εκεί.  Να ξα-
ναδώ την αγορά, και να μπω στο ‘Χάνι’.. όπου εκεί σταθμεύαμε τότε το αυτοκίνητο. 
Τέρμα της οδού Λήδρας. Είδα αστυνομικούς, πολύ κόσμο, τα αισθήματα ανάμεικτα. Ξαφνικά κοίταξα 
απέναντι . Το μισοφέγγαρο. Η σημαία της απέναντι πλευράς . Άλλαξα γνώμη. Γύρισα πίσω, και είπα 
να το ξεχάσω. 
Το βράδυ και πάλι εφιάλτες να με βασανίζουν. 
 Επόμενη μέρα. Η ίδια και πάλι ιστορία. Έφτασα και πάλι στο τέλος της οδού Λήδρας. Ο ελληνοκύ-
πριος αστυνομικός, με κοίταξε, χαμογέλασε, και … “Καλημέρα”…. μου είπε. Του χαμογέλασα και 
εγώ. Δίχως να δώσω πολύ σημασία, προχώρησα σιγά- σιγά μέχρι τη νεκρή ζώνη. 
 Είδα να δείχνουν τα διαβατήρια τους, να γεμίζουν και τη φόρμα, και να προχωρούν προς τα εκεί. 
Σήκωσα το κεφάλι, κοίταξα απέναντι. Η σημαία με το μισοφέγγαρο....να με κάνει και πάλι να αλλάζω 
γνώμη.  Έμεινα λίγο εκεί με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες,… να με κυριεύουν. Οι εφιάλτες, 
η επιθυμία να δω και πάλι όλα όσα κυριαρχούσαν στο μυαλό μου.  Δεν άντεξα. Κοίταξα πάλι τη 
σημαία, κοίταξα γύρω μου τους ανθρώπους. Μου φαινόταν σαν ένα όνειρο. Νόμιζα πως δεν ζούσα 
την πραγματικότητα. Έμεινα εκεί για αρκετή ώρα ωσότου στο μυαλό μου ήρθαν σχεδόν όλα όσα 
έγιναν το 74. Το πραξικόπημα, η εισβολή, που άκουγα για πρώτη φορά την λέξη πρόσφυγας, τα όσα 
αφήσαμε πίσω, ο πατέρας που έκανε όνειρα να πάμε και πάλι πίσω, οι προσπάθειες του να φτιάξει 
ένα μικρό κήπο με λίγα από τα όσα είχαμε και χάσαμε…..και μετά… τα όνειρα του που δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν.  

Τον πατέρα τον χάσαμε έτσι ξαφνικά, μα τα καταφέραμε να τον θάψουμε στο κοιμητήριο …απέναντι 
ακριβώς από τον Πενταδάχτυλο. Για να βλέπει κάθε πρωί το χωριό του και τον τόπο του.  
Και η μητέρα……. “Μα είπεν μου εν να με καρτερά να στραφούμε πίσω μαζίν. Γιατί έφυεν έτσι 
άξιππα. Τωρά ήντα μπον να κάμω αμα στραφώ πίσω μανησιή μου”.  
Με όλα αυτά να ταξιδεύουν στο μυαλό μου…γύρισα και πάλι πίσω.  
Είδα να αυξάνεται ο κόσμος όλο και πιο πολύ. Ξαφνικά συνήλθα…ένιωσα ένα δάκρυ να πέφτει από 
τα μάτια μου. Έτσι ξαφνικά άκουσα την φωνή του χότζα να τραντάζει στ’ αυτιά μου. Με ξύπνησε 
μέσα από εκείνο το λήθαργο. Συνειδητοποίησα που βρισκόμουν. Συνήλθα…και έκανα το πρώτο 
βήμα προς τα πίσω.  
Κοιμήθηκα ξανά με εφιάλτες, και ξύπνησα την επόμενη μέρα  και πάλι με την περιέργεια να με 
κυριεύει.  Θυμήθηκα τα πουλιά που τα ζηλεύω.. και ήθελα να ήμουνα και εγώ ένα πουλί.  Να 
πηγαίνω εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτάσουν. 
Ασυνείδητα έδωσα το διαβατήριο μου, πήρα τη μικρή φόρμα, έγραψα έτσι βιαστικά αυτά που έπρεπε 
να γράψω, μου έδωσαν πίσω το διαβατήριο, και ….προχώρησα προς τα εκεί. 
Δίχως να το καταλάβω βρέθηκα ξανά έξω από την Αγιά Σοφιά. Η ίδια εικόνα. “Βγάλτε τα παπούτσια”. 
Η μικρή πινακίδα με σταμάτησε . Κάθισα στο παγκάκι. Έτσι για λίγο, είδα να βρίσκονται πολλοί άν-
θρωποι εκεί. Οι πιο πολλοί, Έλληνες Κύπριοι. Όλοι με τη ίδια περιέργεια. Να μάθουν. Να δουν τι 
απέμεινε από τότε. Και εγώ…χαμένος, να ονειρεύομαι και να ταξιδεύω στα παλιά. Ταξίδια του 
μυαλού στο παρελθόν.  
“Κοινοτική Δημοτική Αγορά”.  Η επιγραφή στα ελληνικά με ενημέρωνε ότι βρισκόμουν έξω από την 
αγορά της Λευκωσίας στην απέναντι πλευρά. 
Ήταν σαν όνειρο. Συνήλθα όμως γρήγορα, και …ξαναπήρα τον δρόμο προς τα πίσω.  
Σήμερα αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Αισθάνομαι καλύτερα…σκεπτόμενος πως…έφυγα και πάλι , με 
την ελπίδα του γυρισμού. Έτσι είναι. Όσο υπάρχει η ελπίδα, θα υπάρχουν και τα όνειρα. Τα όνειρα 
που καμιά φορά… γίνονται πραγματικότητα.  Κρατάω λοιπόν την ελπίδα, και…. συνεχίζω να ονει-
ρεύομαι. Γιατί δίχως την ελπίδα… 
Να ονειρευόμαστε…και να ελπίζουμε  για το όνειρο του γυρισμού. Το όνειρο που ίσως  μια μέρα 
γίνει αληθινό.     Μέχρι τότε όμως …εγώ…θα συνεχίσω να ζηλεύω τα πουλιά. Τα πουλιά που πάνε 
εκεί ελεύθερα. Πετάνε όπου θέλουν δίχως να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Δίχως διαβατήριο. Και 
κάνουν τη φωλιά τους όπου τους αρέσει. 
 Για τούτο και ζηλεύω τα πουλιά! 

Συνεχίζονται οι αγώνες και οι δια-
δηλώσεις, που λαμβάνουν μέρος 
ανά την υφήλιο και όπου  υπάρχει 
Ελληνας, για την επιστροφή των 
Ελγίνειων  Μαρμάρων, που άδικα 
είναι φυλακισμένα στο Βρετανικό 
Μουσείο και  ακόμη  διερωτάται 
κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος στο 
τι στα αλήθεια γυρεύουν εκεί με 
την Μαρμαρένια Κόρη,  έτσι  απο-

μονωμένη σε ένα σκοτεινό κελί.  
Οι αγώνες συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι  
την  τελική επιστροφή τους στην γενέτειρα τους  
όταν  αυτοί που τα κατέχουν τελικά  το συνειδη-
τοποιήσουν  ότι είναι αδικία και έγκλημα ακόμη, 
να κατέχεις κλοπιμαία αντικείμενα  μα δεν είναι  
μόνο κλοπιμαία είναι τα ιερά έργα τέχνης  των 
προγόνων μας και κομμάτι της πλούσιας και  πα-
νάρχαιας Ελληνικής Ιστορίας.    
Εύχομαι να βρεθεί τουλάχιστον ένας λογικός  
Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, που θα κατα-
νοήσει, το μέγεθος της κλεψιάς και της αδικίας. 
Υπομνήματα ένα σορό. Επιστολές στέλνονται 
δεξιά και αριστερά  και προς όλες τις κατευθύν-
σεις, εκδηλώσεις παντός είδους λαμβάνουν μέ-
ρος για χρόνια που ζητούν την επιστροφή των 
Ελγίνειων Μαρμάρων. Που όλοι περιμένουμε μια 
μέρα να γυρίσουν στην Ελλάδα.  
*Πρίν μερικές εβδομάδες είχε επιστραφεί ένα 
πανάρχαιο χρυσό δακτυλίδι στην Ελλάδα ένα 
μυκηναϊκό δαχτυλίδι του 1200 π.Χ.  από το 
ίδρυμα Αλφρεντ Νομπέλ. (*βλέπε Καθημερινή)  
Το 1927, στα Ιταλοκρατούμενα τότε Δωδεκά-
νησα, η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή των Αθηνών 
κάνει μία ανασκαφή στην Ιαλυσό της Ρόδου. 
Εκεί, σε έναν Μυκηναϊκό τάφο, εντοπίζονται από 
τον αρχαιολόγο Τζούλιο Τζάκοπι χρυσά αντικεί-
μενα, ανάμεσα στα οποία και ένα δαχτυλίδι που 
έχει ως απεικόνιση δύο σφίγγες και χρονολογεί-
ται από τον 12ον αιώνα π.Χ. Το δακτυλίδι αυτό 
είναι αριθμημένο στη λίστα ευρεθέντων με 
αριθμό 12612. 
Το 1940 το δαχτυλίδι μαζί με άλλες πολύτιμες 
αρχαιότητες ταξιδεύει έως τη Ρώμη για να πα-
ρουσιαστεί σε μία έκθεση με αρχαιότητες «από 
τις Ιταλικές αποικίες» που ήθελε ο Μουσολίνι, 
όμως δεν το γυρίζει ποτέ στη Ρόδο ούτε αυτό 
ούτε και τα  άλλα αντικείμενα της έκθεσης.  
Φαίνεται ότι τα άρπαξαν οι ναζί και τα φυγάδευ-
σαν μέσω της πρεσβείας τους στην Ιταλική πρω-
τεύουσα. Από τότε κανείς δεν γνώριζε που ευρί-
σκετε αυτό το δακτυλίδι  και τα άλλα αντικείμενα. 
 Πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι την εξακρίβωση  
του δακτυλιδιού αφού δεν γνώριζαν αν ήταν  το 
αυθεντικό δακτυλίδι η αν ήταν  αντίγραφο.  
Είχε διαπιστωθεί τότε ότι ήταν το αυθεντικό δα-
κτυλίδι  του 12 π.χ αιώνα μετά από αλληλογρα-
φία που είχαν οι δύο αρχαιολόγοι μεταξύ του-
Καρλ Γκουστάβ Στιρένιους άριστος γνώστης του 
επιστημονικού πεδίου του, στέλνει μια επιστολή 
στον αρχαιολόγο φίλο του Χρήστο Ντούμα, τον 
ενημερώνει για ένα δαχτυλίδι που εκτίθεται στη 
Στοκχόλμη και είναι πανομοιότυπο με αυτό της 
Ρόδου.  
Τον ενημερώνει πως περιήλθε στην κατοχή του  

 
Ιδρύματος Νομπέλ ύστερα από δωρεά του Ούγ-
γρου νομπελίστα Γκέοργκ φον Μπέκεσι. Ο επι-
στήμονας το είχε αγοράσει κάπου στην Αμερική 
(προφανώς στη «μαύρη» αγορά) και το δώρισε 
μαζί με την υπόλοιπη συλλογή αρχαιοτήτων. 
Οι δύο αρχαιολόγοι αλληλογραφούν αλλά η υπό-
θεση δεν προχωρεί. Η αλληλογραφία τους όμως 
αποτέλεσε τη βάση για νέο αίτημα από το Τμήμα 
Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών 
Μεγάλο ρόλο έπαιξε και η Πρεσβεία στην Στοκ-
χόλμη αλλά και το ίδρυμα Νομπέλ. Το υπουργείο 
έστειλε μάλιστα και δύο αρχαιολόγους που ταύ-
τισαν το δαχτυλίδι με το εύρημα της Ρόδου.  
Σπουδαίο ρόλο έπαιξε η  Ελληνική  Πρεσβεία 
αλλά και μια ευσυνείδητη υπάλληλος του Τμή-
ματος Αποκτημάτων του Μεσογειακού Μουσείου, 
η Μαρία Ντάλστρομ, που έθεσε τις βάσεις για 
την ομαλή διαδικασία του επαναπατρισμού.  
Ετσι, το Μεσογειακό Μουσείο αλλά και το Ιδρυμα 
Νομπέλ αποφάσισαν να το επιστρέψουν στην 
Ελλάδα. Την απόφαση χαιρέτισε η Λίνα Μενδώνη 
με δήλωσή της, ενώ φαίνεται ότι το δαχτυλίδι θα 
επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Ρόδο, μετά από 
80 χρόνια απουσίας. Είναι η πρώτη φορά που 
το Ιδρυμα Νομπέλ συναινεί στο να αποχωριστεί 
ένα από τα πολύτιμα αντικείμενα διότι αυτό είναι 
το ηθικά σωστό, ιδιαίτερα από ένα ίδρυμα του 
οποίου το πνεύμα είναι να επιβραβεύει τα δημι-
ουργήματα στα γράμματα και στις επιστήμες που 
προχωρούν μπροστά την ανθρωπότητα. 
Αυτό το παράδειγμα ας το μιμηθεί και η Βρετα-
νική Κυβέρνηση  να στείλει τελικά στην Πατρίδα 
τους, τα  Ελγίνεια Μάρμαρα.   
Διότι όταν υπάρχει καλή θέληση υπάρχει και  ο 
τρόπος να επιτευχθεί ο σκοπός. Όπως τόνισα 
και ποιο πάνω είναι να απιστραφούν τα αρχαία 
κειμήλια στην Πατρίδα τους και στην περίπτωση 
των Ελγίνειων Μαρμάρων  ηθικά σωστό να επι-
στραφούν  τα κλοπιμαία μάρμαρα.  
Τα κλοπιμαία είναι πάντοτε κλοπιμαία και δεν 
κάνουν την Βρετανία να φαίνεται ποιο καλύτερη 
από τους κλέφτες αλλά  ίσως  στην ίδια  τάξη, 
στο να γνωρίζει κανείς ότι είναι κλοπιμαία  και 
ακόμη να τα κατέχει  και να αρνιέται να τα επι-
στρέψει αφού ο ιδιοκτήτης το απαιτεί  το θέλει 
και επιμένει να επιστραφούν στην γενέτειρα τους.  
Μιλούμε για πολιτισμό και πολιτισμός δεν ση-
μαίνει να είσαι και ψεύτης αλλά ούτε και κλέφτης. 
Λίγη καλή θέληση ανθρωπιά και λογική,  μπο-
ρούν να επιτευχθούν πολλά, ακόμη και την επι-
στροφή των Ελγίνειων Μαρμάρων.

Τελικά η ζωή είναι όμορφη. Έχει 
μια ομορφιά απίστευτη που 
πραγματικά δεν θα μπορούσες 
να  προβλέψεις πως τελικά όλα 
έρχονται για να κλείσουν ένα 
κύκλο τόσο ευχάριστα. Δεν θα 
μπορούσες να διανοηθείς ποτέ 
ότι υπάρχει και η τύχη που πα-
ρουσιάζεται έτσι ξαφνικά από 
το πουθενά και ομορφαίνει και 
τα πιο άσχημα. Κι όταν λέμε 
τύχη εννοούμε ακριβώς ότι οι 

αρχαίοι Έλληνες πίστευαν… Τύχη είναι η υποτι-
θέμενη «δύναμη» που αποδίδεται σε έμψυχα ή 
άψυχα αντικείμενα και η οποία είναι σε θέση να 
επηρεάσει, πέρα από τον έλεγχο του ανθρώπου 
και τους φυσικούς νόμους του σύμπαντος, γε-
γονότα και καταστάσεις ώστε να έχουν θετική 
κατάληξη. Στην αρχαιότητα η τύχη ήταν θεά, 
κόρη του Ερμή και της Αφροδίτης, είτε μια από 
τις Ωκεανίδες, κόρη του Ωκεανού και της Τηθύος, 
ενώ ο Πίνδαρος την αναφέρει ως κόρη του Δία 
και λατρευόταν από τους αρχαίους Έλληνες ως 
προστάτιδα των πόλεων. Ιδιαίτερα στην Ελληνι-
στική εποχή, οι πόλεις είχαν ως προστάτιδα τη 
δική τους Τύχη, η οποία απεικονιζόταν συχνά σε 
νομίσματα, με κορώνα τα τείχη της πόλης. Η 
Τύχη είναι θεότητα της αρχαίας ελληνικής μυθο-
λογίας, προσωποποίηση της ευμάρειας και του 
πλούτου μιας πόλης. Παριστάνονταν ως γυναίκα 
που κρατούσε συνήθως ένα μικρό παιδί, ένα 
στάχυ ή το κέρας της Αμαλθείας ως ένδειξη του 
πλούτου. 
Μερικοί άνθρωποι έχουν περισσότερη τύχη από 
ό,τι κάποιοι άλλοι και μερικές φορές φαίνεται ότι 
η τύχη είναι απολύτως ανέφικτη για ορισμένους 
ανθρώπους. Τα καλά νέα είναι ότι μπορούμε να 
είμαστε όλοι τυχεροί στη ζωή. Διότι ακόμα κι αν 
η τύχη μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι κάτι μυ-
στικιστικό, έχουμε τη δυνατότητα να την προ-
σελκύσουμε, αν επιλέξουμε να ζήσουμε τη ζωή 
μας με έναν ιδιαίτερο τρόπο. 
Η τύχη είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, αλλά 
εύκολο να αναγνωριστεί. Όταν κάποιος κερδίζει 
το λαχείο ή το Λόττο ή κάποιο τυχερό παιχνίδι, ή 
αποφεύγει ένα τραγικό ατύχημα, μπορούμε να 
πούμε ότι είναι τυχερός.  
Πολλές φορές βλέπουμε ότι η τύχη ορισμένων 
ανθρώπων αλλάζει. 
Μερικοί άνθρωποι είναι σε θέση να προσελκύ-
σουν την καλή τύχη κάνοντας αλλαγές στη ζωή 
τους, αλλάζοντας νοοτροπία για παράδειγμα. Δυ-
στυχώς ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων 
δεν βλέπει το μέλλον με θετική σκέψη. Αν πι-
στεύετε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν, έχετε 
τη δύναμη να τα αλλάξετε. Το μυαλό μας είναι 
ένα καταπληκτικό εργαλείο που μπορεί να μας 
βοηθήσει να ζήσουμε μια ζωή με ευδαιμονία ή 
δυστυχία. Εμείς καθορίζουμε την πορεία της 
ζωής μας αν το καλοσκεφτείτε... 
Θα πρέπει  να είμαστε ανοιχτοί και πιο απλοί. 
Ένας λόγος που πολλοί άνθρωποι θεωρούν τον 

εαυτό τους άτυχο είναι ότι σε κάθε κατάσταση 
ψάχνουν για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με 
μια συγκεκριμένη αναζήτηση είναι χαμένες οι 
όμορφες στιγμές, οι αναμνήσεις και οι ευκαιρίες. 
Να είστε ανοιχτοί σε ό, τι έχει να σας προσφέρει 
η ζωή. 
Άλλο που βοηθάει είναι  να είμαστε πρόθυμοι 
για αλλαγές. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό στη ζωή 
σας, πρέπει να σταματήσετε να ενεργείτε με τον 
ίδιο τρόπο και ιδίως όταν βλέπετε ότι καταλήγετε 
στο ίδιο σημείο. Εάν λειτουργείτε με τον ίδιο 
τρόπο, θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Αν σας πα-
ρουσιαστεί μια ευκαιρία, είτε είναι στη δουλειά, 
είτε στην αγάπη, εκμεταλλευτείτε την. 
 
Ακόμη θα πρέπει να  πιστέψουμε στις δυνατό-
τητές μας. Προκειμένου να συμβεί οτιδήποτε μα-
γικό, υπέροχο και απίστευτο στη ζωή μας, θα 
πρέπει να έχουμε μέσα μας την ελπίδα ότι θα 
συμβεί. Μερικές φορές συμβαίνουν άσχημα πρά-
γματα στη ζωή. Μπορούμε όμως, να μάθουμε 
από τις αρνητικές εμπειρίες. Το σημαντικό πρά-
γμα είναι να εστιάζουμε στο θετικό αποτέλεσμα. 
Μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να 
το δούμε όταν βιώνουμε μια οδυνηρή κατάσταση. 
Στο τέλος όμως ξέρουμε ότι το μάθημα που πή-
ραμε μπορεί να γίνει ένα έναυσμα για καλή τύχη. 
Απαραίτητο είναι να αφήσουμε πίσω μας τις αρ-
νητικές εμπειρίες που είχαμε στο παρελθόν και 
μην αναμοχλεύουμε μέσα μας το ότι είχαμε αδι-
κηθεί, είχαμε προδοθεί και είχαμε κακή τύχη. Τέ-
τοιες ιστορίες μας κρατούν παγιδευμένους στο 
παρελθόν και αποκλείουν την καλή τύχη στο 
μέλλον. 
Κάτι που πρέπει επίσης να κάνουμε είναι να  
εμπιστευθούμε το ένστικτό μας. Με κάθε κατά-
σταση στη ζωή, αποκτάμε εμπειρία. Είναι στο 
χέρι μας να εξασκήσουμε τη διορατικότητά μας 
και τη γνώση μας μέσα από κάθε εμπειρία που 
έχουμε. Η ζωή συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει 
με το γεγονός ότι μπορεί κάποια γεγονότα που 
συνέβησαν στο παρελθόν να μας πλήγωσαν, εν 
τούτοις, στο μέλλον είμαστε ευγνώμονες για ό,τι 
συνέβη και κατ’ επέκταση για την τύχη μας, γιατί 
φάνηκε ότι είχαν θετικό αντίκτυπο αργότερα στη 
ζωή μας. Πραγματικά συμβαίνει αυτό που στο 
τέλος … αναφωνάζουμε: «Ευτυχώς που γλύ-
τωσα!» Αυτό κι αν είναι τύχη. Η τύχη μέσα στην 
ατυχία σου… Είναι βασικό να συμμετέχετε στη 
ζωή, μην είστε θεατές. Η ζωή απαιτεί συμμετοχή 
και για να έχετε καλή τύχη, θα πρέπει να την 
αναζητήσετε και όχι απλά να ελπίζετε και να εύ-
χεστε ότι θα φτάσει στην πόρτα σας. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να την εκτι-
μήσουν επειδή δεν έχουν κάνει καν την 
προσπάθεια να την ανακαλύψουν. Με άλλα λό-
για, δημιουργείστε την τύχη που συμβαίνει στη 
δική σας ζωή. Επιλέξτε πώς θα ζήσετε, εξερευ-
νήστε, δημιουργήστε ευκαιρίες, να είστε αισιό-
δοξοι και να ρισκάρετε. Αυτό είναι καλή τύχη. 
«Μπορεί η τύχη να είναι τυφλή, αλλά δεν είναι 
αόρατη» (Φράνσις Μπέικον).
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Του Βασίλη 
Παναγή

Τύχη είναι αυτή! Τίποτα δεν είναι αδύνατο

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Θυμάμαι! 



Η σύναξη  της ηγεσίας της ΕΟΚΑ Β’ 
 
Στις 30 Ιανουαρίου 1974 (πριν ακόμα ταφεί ο 

Γρίβας), ο Κίκης Κωνσταντίνου, ο τομεάρχης  της 
ΕΟΚΑ Β΄ στην περιοχή της Αμμοχώστου και οι 
άνδρες του εισέβαλαν στα οχυρώματα της Εθνο-
φρουράς της Αμμοχώστου και κατέλαβαν μία με-
γάλη ποσότητα πυρομαχικών. Την ίδια ημέρα ο 
Λευτέρης Παπαδόπουλος (ο τομεάρχης της πε-
ριοχής της Λεμεσού) δημοσίευσε ένα άρθρο σε 
εφημερίδα, που υποστήριζε τον Γρίβα, λέγοντας 
τα εξής: «Η ΕΟΚΑ Β΄ δεν θα δώσει ούτε και θα 
παραδώσει ούτε μία σφαίρα. Όποιος θέλει να 
πάρει τις σφαίρες μας, ας έρθει σε εμάς και  

 
Στις 3 Φεβρουαρίου 1974 συναντήθηκαν στη 

Λευκωσία ο Καρούσος με τους τομεάρχες και τα 
βασικά στελέχη της ΕΟΚΑ Β’ για να συζητήσουν 
το μέλλον της οργάνωσης. Οι απόψεις που εκ-
φράστηκαν ήταν διχασμένες. Μερικοί υποστήρι-
ξαν την πολιτικοποίηση του αγώνα και άλλοι 
όπως οι τομεάρχες, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος 
και  Κίκης Κωνσταντίου  υποστήριζαν τον ένοπλο 
αγώνα.  

 
Στις 4 Φεβρουαρίου 1974  ο Λ.  Παπαδόπουλος 

γράφοντας το πρωτοσέλιδο άρθρο της εφημερί-
δας «Πατρίς» με τίτλο «Μολών Λαβέ» απέρριπτε  

τους όρους της κυβέρνησης Μακαρίου για αμνη-
στία λέγοντας: «Η ΕΟΚΑ δεν παραδίδεται. Ούτε 
φυσίγγι δεν θα παραδώση. Όποιος τα θέλει, τα 
έχομεν στις μπούκες των όπλων μας και αν τολμά 
ας τα μαζέψη. Ουδείς καταζητούμενος θα παρα-
δοθή. Φρεναπάτας ουδείς πρέπει να τρέφη.....». 

 
Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου (που 

ήταν ο ίδιος ένας ένθερμος υποστηρικτής του 
Γρίβα και ήταν γνωστός με το κωδικό όνομα Κέρ-
βερος), οι στενότεροι συνεργάτες του Γρίβα συ-
χνά μάλωναν μεταξύ τους για τη διαδοχή του γέ-
ρου Στρατηγού. (Ο αναγνώστης ίσως 
ενδιαφέρεται να γνωρίζει ότι ο Κέρβερος στην 
Ελληνική μυθολογία ήταν ένας τρικέφαλος σκύ-
λος, που προστάτευε την είσοδο στον Άδη). Κατά 
την άποψη του Παπαγεωργίου, ο Λευτέρης Πα-
παδόπουλος, ο οποίος ήταν γνωστός με διάφορα 
κωδικά ονόματα, όπως Θησέας, Τοξότης, Μύρων 
και Κεραυνός, τύγχανε της απολύτου εμπιστο-
σύνης του Γρίβα.  

 
Ο ταγματάρχης Γεώργιος Καρούσος διαδέχτηκε 

τον Γρίβα για λίγες ημέρες και ανακλήθηκε στην 
Αθήνα από το δικτάτορα Ιωαννίδη. Το Φεβρουά-
ριο του 1974, την ηγεσία της ΕΟΚΑ Β΄ ανέλαβε 
ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Ιωαννίδης, ο ηγέ-
της της Χούντας ενημερωνόταν πλήρως σχετικά 

με τις εξελίξεις στην Κύπρο και από τον Λευτέρη 
Παπαδόπουλο (μέσω των συχνών αναφορών 
του) και από τον Νίκο Σαμψών (μέσω των συ-
χνών επισκέψεών του στην Αθήνα).   

 
Η ΕΟΚΑ Β΄  κηρύσσεται παράνομη 25 Απρι-

λίου 1974 
 
Όταν απορρίφθηκαν τα μέτρα αμνηστίας που 

πρότεινε ο Μακάριος, και ύστερα από την επι-
δρομή μασκοφόρων της ΕΟΚΑ Β’ στις Πάνω Αγ-
γλισίδες όπου ξυλοκόπησαν Mακαριακούς συ-
μπεριλαμβανομένου και του παπά του χωριού, 
η κυβέρνηση στις 25 Απριλίου 1974, κήρυξε την  
ΕΟΚΑ Β΄  παράνομη οργάνωση. Η κυβέρνηση 
έδινε  προθεσμία σε όλους τους καταζητούμενους 
μέχρι τις 27 Απριλίου 1974 και όσοι  επικοινω-
νούσαν  με τις αστυνομικές αρχές ήταν ελεύθεροι 
να γυρίσουν στα σπίτια τους. Η ΕΟΚΑ Β΄ όχι 
μόνο απέρριψε την πρόταση αλλά λίγες μέρες 
αργότερα ο τομεάρχης της Πάφου Γεώργιος Ρά-
φτης διέταξε την κλοπή μεγάλης ποσότητας 
όπλων από το ΚΕΝ Πάφου στη Γεροσκήπου. 
Τον Ιούνιο του 1974, οργανώθηκε ένα μεγάλο 
συλλαλητήριο στη Λευκωσία, όπου μίλησε ο Μα-
κάριος. Περιέγραψε την ΕΟΚΑ Β΄ ως «ένα εγκλη-
ματικό συνδικάτο» και κατηγόρησε τον ιδρυτή και 
ηγέτη της (τον Γρίβα), ότι κληροδότησε στην Κύ-

προ «μια εθνική μάστιγα». Κατά έναν πολύ πε-
ρίεργο τρόπο, περίπου πέντε μήνες νωρίτερα 
(τον Ιανουάριο του 1974), όταν πέθανε ο Γρίβας, 
ο Μακάριος επαινούσε με καλά λόγια  τον ίδιον 
αυτόν άνθρωπο, που τώρα περιέγραφε ως τον 
οργανωτή αυτής της εθνικής μάστιγας. Παρά-
δοξα, ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και με τον Γρίβα 
που κατά τη διάρκεια του αγώνα 1955-59  είχε 
επιβάλει δια της βίας σε όλα τα κόμματα και σε 
όλους τους Ελληνοκύπριους την άποψη ότι «Ο 
Μακάριος ήταν ο ένας και μοναδικός Εθνικός 
Ηγέτης!»  και λίγο πριν τον θάνατο του αποκα-
λούσε τον Μακάριο ολετήρα (καταστροφέα) της 
Κύπρου! 

συνεχίζεται...  

έγραψε για την αλλαγή της χου-
ντικής ηγεσίας ως «πολύ ελπιδο-
φόρον εξέλιξιν». Η άνοδος του 
Ιωαννίδη στην εξουσία χαροποί-
ησε ιδαίτερα τον Νίκο Σαμψών  
γιατί είχαν γνωριστεί και  γίνει φί-
λοι από το 1964.  

 
Ο Μακάριος αποκαλεί τον Γρίβα «κοινό δο-

λοφόνο» και ο Γρίβας τον Μακάριο «Ολετήρα 
της Κύπρου» 

 
Στα τέλη Νοεμβρίου 1973 με την ανάληψη της 

εξουσίας στην Αθήνα από τον Ιωαννίδη, η ΕΟΚΑ 
Β’ εξαπέλυσε ένα νέο κύμα βιαιοπραγιών στην 
Κύπρο. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τομεάρχης 
της ΕΟΚΑ Β’ στη Λεμεσό μαζί με την ομάδα του 
έκλεψαν δύο τόνους δυναμίτιδας από την Καλα-
βασό. Στις 10 Δεκεμβρίου 1973 δολοφονήθηκε ο 
Αντώνης Ανδρονίκου γιατί η ηγεσία της ΕΟΚΑ Β’ 
τον υποψιαζόταν ότι έδωσε πληροφορίες στην 
αστυνομία που οδήγησε στη σύλληψη της αντάρ-
τικης ομάδας στον Μαζόκαμπο. Για την απαγωγή 
και το φόνο του Ανδρόνικου ο Μακάριος απεκά-
λεσε το Γρίβα «κοινό δολοφόνο». 

 
Στις 19 Δεκεμβρίου 1973 ο Γρίβας κυκλοφόρησε 

ένα φυλλάδιο - διακήρυξη που  απευθυνόταν  
«Προς τον Ελληνικό Λαό και την Κυπριακή 
Βουλή». Σ’ αυτό, επιδόθηκε σ’ ένα δριμύτατο κα-
τηγορώ κατά του Μακαρίου, χρησιμοποιώντας 
πληθώρα  επιθέτων, αποκαλώντας τον  «κοινό 
συκοφάντη, ανάξιο του προεδρικού αξιώματος, 
επίορκον, ηθικόν αυτουργόν δολοφονιών Εθνι-
κών αγωνιστών, ολετήρα της Κύπρου, παραβά-
την των ιερών κανόνων, προαγωγόν του εμφυ-

λίου πολέμου......».   
 
Ο άλλος στόχος της κριτικής του Γρίβα ήταν ο 

Γλαύκος Κληρίδης, ο Πρόεδρος της Βουλής, τον 
οποίο θεωρούσε ως: «έναν αξιολύπητο άν-
θρωπο, ο οποίος ενεργεί ως πράκτορας άλλων…
, ο οποίος έχει γίνει ηγέτης ενός Κόμματος, χωρίς 
οπαδούς… Αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο αρνή-
θηκαν ο ίδιος του ο πατέρας και η μητέρα… Του 
οποίου η μητέρα ήρθε σε εμένα να με δει το 1964 
και μου ζήτησε να προσπαθήσω να τον επανα-
φέρω στο σωστό δρόμο…»   Ο Γρίβας κατηγο-
ρούσε το Μακάριο και τον Κληρίδη γιατί τους θε-
ωρούσε συνυπεύθυνους για τα βασανιστήρια 
των Ενωτικών συλληφθέντων  και τους παρο-
μοίαζε με το αποικιοκρατικό καθεστώς του Χάρ-
ντιγκ γιατί επέτρεπαν στα αστυνομικά όργανα να 
εξασκούν ακριβώς τις ίδιες μεθόδους βίας. 

 
Σύμφωνα με τον Πλουτή Σέρβα, ο Κληρίδης 

ήταν στη λίστα των στόχων του Γρίβα, γιατί «ήταν 
εκείνος που απείλησε ότι θα κατάθετε στη Βουλή 
ψήφισμα, που θα χαρακτήριζε το Διγενή ως δο-
λοφόνο. Ένα ξεκαθάρισμα του Κληρίδη  θα δι-
καιώνονταν πλήρως όχι μόνο στους οπαδούς 
του Διγενή, αλλά και στον κόσμο της εθνικοφρο-
σύνης, που τον θεωρούσε ως προδότη των εθνι-
κών ιδανικών, συναλλαττόμενο με τον Ραουφ 
Ντεκτάς. Από τότε άρχισε να κυκλοφορεί η χαλ-
κευθείσα φήμη ότι οι Γλαύκος Κληρίδης και Ρα-
ούφ Ντεκτάς είναι πατζανάκηδες». (Βλ. Πλούτη 
Σέρβα: Ευθύνες, Τόμος 3, σελ. 318). 

  
Ο θάνατος του Γρίβα – Η Βουλή τον αποκα-

λεί  «άξιον τέκνον» 
 
Ο Γρίβας πέθανε στις 27 του Γενάρη 1974 σε 

ηλικία 76 χρόνων. Ο Γλαύκος Κληρίδης που με-
ρικές βδομάδες πριν το θάνατο του Γρίβα απει-
λούσε ότι θα κατέθετε ψήφισμα στη Βουλή που 

θα χαρακτήριζε το Διγενή ως δολοφόνο σε έκτα-
κτη συνεδρία της Βουλής  στις 29 Ιανουαρίου 
1974 άκουγε τον ίδιο Γλαύκο Κληρίδη Πρόεδρο 
της Βουλής να πλέκει το εγκώμιο για το έργο του 
Στρατηγού Γρίβα. Στις 31 Ιανουαρίου 1974 η 
Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε παμψηφεί 
(οι βουλευτές του ΑΚΕΛ απέσχαν από την ψη-
φοφορία) το πιο κάτω ψήφισμα: 

 
«Η Βουλή των Αντιπροσώπων συνελθούσα σή-

μερον, ημέραν Πέμπτην 31ην Ιανουαρίου 1974, 
εις  έκτακτον επίσημον συνεδρίασιν, δια να απο-
τίση φόρον τιμής προς τον εκλιπόντα Αρχηγόν 
της ΕΟΚΑ, Στρατηγόν Γεώργιον Γρίβα-Διγενή και 
μνημονεύουσα τας εξαιρέτους υπηρεσίας τας 
οποίας ο εκλιπών εθνικός ήρως προσέφερε δια 
την απελευθέρωσιν της ιδιαιτέρας αυτού πατρί-
δος Κύπρου, δια ψηφίσματος αυτής ανακηρύσσει 
τον εκλιπόντα ήρωα  Στρατηγόν Γεώργιον Γρί-
βαν-Διγενήν ώς άξιον τέκνον της ιδιαιτέρας αυτού 
πατρίδος Κύπρου». 

 
Ο Άντρος Παυλίδης σχολιάζοντας τον πρό-

σφατο βίο και  την πολιτεία του Γρίβα σαν αρχη-
γού της ΕΟΚΑ Β’ έγραψε: «Ο θάνατός του  ήταν 
πρόωρος, και ως εκ τούτου, άδικος.  Έπρεπε να 
ζήσει ο Γρίβας 6 μήνες ακόμα. Έπρεπε να προ-
λάβαινε να ’βλεπε τους Τούρκους να καταφθά-
νουν στις 20 Ιουλίου 1974». (Βλ. Α. Παυλίδη: 
«Φάκελος Κύπρος – Άκρως απόρρητον», τόμος 
2,  σελ. 631). 

 
Ο Καρούσος διαδέχεται το Γρίβα 
 
Αμέσως μετά το θάνατο του Γρίβα την ηγεσία 

της ΕΟΚΑ Β’ ανέλαβε ο ταγματάρχης Γεώργιος 
Καρούσος. Ο Καρούσος, σύμφωνα με τον Σπύρο 
Παπαγεωργίου τον «θεωρητικό εγκέφαλο» της 
ΕΟΚΑ Β΄, αποφάσισε να διακόψει τον ένοπλο 
αγώνα και να ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση 

του Μακαρίου για αμνηστία. Ο Καρούσος  ετοί-
μασε μια διακήρυξη όπου διέτασσε την αναστολή 
της δράσης της ΕΟΚΑ Β’ για να δοθεί ο απαραί-
τητος χρόνος για ηρεμία και για τον υπεύθυνο 
χειρισμό του εθνικού θέματος. Στο κείμενο της 
ίδιας διακήρυξης ανάφερνε ότι πρόθεση της ορ-
γάνωσης ήταν ο τερματισμός της ένοπλης δρά-
σης και η πολιτικοποίηση του αγώνα για την 
Ένωση αλλά το μέρος αυτό λογοκρίθηκε από 
την ΕΣΕΑ και δεν μπήκε στη διακήρυξη. 

 
Ν. Σαμψών  -  Λ. Παπαδόπουλος και Κ. Κων-

σταντίνου 
 
Εκτός από τον Γεώργιο Καρούσο που ανέλαβε 

την ηγεσία της ΕΟΚΑ Β’ υπήρχαν τρεις άλλοι 
επίδοξοι «μνηστήρες»  που φιλοδοξούσαν να 
διαδεχθούν το Γρίβα. Αυτοί ήταν ο Νίκος Σαμψών 
άλλοτε αγωνιστής της  πρώτης ΕΟΚΑ,  ο τομε-
άρχης Λεμεσού Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο 
τομεάρχης Αμμοχώστου Κίκης Κωνσταντίνου.  Ο 
Σαμψών στήριζε τις ελπίδες του για τη «διαδοχή» 
στον παλιό του φίλο, το Δημήτριο Ιωαννίδη τον 
οποίο επισκεφτόταν τακτικότα όταν ανέλαβε την 
εξουσία.  Ο Σαμψών όμως δεν είχε οργανική 
θέση στην ΕΟΚΑ Β’ και επέδειξε ενδιαφέρον στην 
οργάνωση στα τέλη του 1973 όταν ανάλαβε την 
εξουσία ο Ιωαννίδης. Για τα περισσότερα στελέχη 
της ΕΟΚΑ Β’ ο Σαμψών δεν ενέπνεε εμπιστο-
σύνη γιατί παλαιότερα στις 2 Οκτωβρίου 1964 
με πρωτοσέλιδο άρθρο στην εφημερίδα του τη 
«Μάχη» επέκρινε τον Γρίβα. Η πολιτική που ακο-
λουθούσε θεωρόταν «εποχιακή», δηλαδή πότε 
ήταν Μακαριακός και πότε Γριβικός και αυτό ανά-
λογα με τις περιστάσεις δηλαδή αν του πρόσφερε 
κάποιο υπουργείο ο Μακάριος ή ποιος θα τον 
βοηθούσε οικονομικά για τις  ανάγκες της εφη-
μερίδας του. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Μέρος 36ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Β΄ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ –  
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΚΙΖΙΚΗ Μέρος 37ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:35 
Όταν η Πόλις Πεθαίνει 
(1969). Δραματική ταινία με 
την Μέλπω Ζαρόκωστα, Ανθή 
Γούναρη. Σε μια μαιευτική κλι-
νική παρατηρείται ένας ασυ-
νήθιστα μεγάλος αριθμός 
αποβολών. Οι αρχές διεξά-
γουν έρευνες για την ανακά-
λυψη των προμηθευτών του 
φαρμάκου Προλουτόν-Προσι-
νόλ. Ο Άρης Ραγκούσης, είναι 
ο αρχηγός της σπείρας που 
εμπορεύεται παράνομα φάρ-
μακα.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:55 
Ο Ανακατωσούρας (1967). 
Κωμωδία με τους Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Γκέλυ Μαυροπούλου, 
Νίκο Σταυρίδη, Κούλη Στολί-
γκα και Μαρίκα Κρεβατά. Ο 
Θωμάς Καρατουλπάνης είναι 
ένας καλός κι αγαθός ανθρω-
πάκος που είναι παντρεμένος 
με τη Λίζα. Εργάζεται ως 
υπάλληλος σε κατάστημα πώ-
λησης αυτοκινήτων αλλά ερα-
σιτεχνικά συνθέτει τραγούδια.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
21:25 Το Πέρασμα (1989). 
Περιπέτεια με τους Γιώργο Νι-
νιό, Βαγγέλη Λιοδάκη, Βαγ-
γέλη Καζάν, Ζωζώ Ζάρπα και 

Ζωή Σαλαγιάννη. Δύο φαντά-
ροι απολύονται από το στρατό 
και ξεκινούν να πάνε στα σπί-
τια τους με ωτοστόπ. Στην πο-
ρεία μπλέκονται σε έναν 
καυγά και ο ένας από τους 
δύο σκοτώνεται. Ο άλλος φο-
βισμένος αποφασίζει να αλ-
λάξει τη ζωή του και με τη βοή-
θεια μιας γυναίκας τρέπεται σε 
φυγή.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
22:55 Μια Τρελλή Τρελλή 
Οικογένεια (1965). Κωμωδία 
με την Τζένη Καρέζη, Αλέκο 
Αλεξανδράκη, Διονύση Παπα-
γιαννόπουλο, Αλέκο Τζανε-
τάκο, Αθηνόδωρο Προύσαλη. 
Ο Στέλιος δεν άντεξε την πα-
λαβομάρα όλων των μελών 
της οικογένειάς του και εγκα-
τέλειψε το σπίτι του. Τώρα η 
γυναίκα του Πάστα-Φλώρα, η 
μικρή του κόρη Σίσυ και η με-
γάλη Μίκα, έχουν όλο το ελεύ-
θερο να αλωνίζουν.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
00:35 Η Διπλή Ζωή μιας Γυ-
ναίκας (2003). Αστυνομικό 
θρίλερ με την Τάνια Τρύπη, 
Σοφοκλή Πέππα, Κώστα 
Μαρκόπουλο, Χρήστο Τσά-
γκα, Αλεξάνδρα Παυλίδη. Ο 

‘Μαύρος Πάνθηρας’ είναι μια 
ελκυστική χορεύτρια του κα-
μπαρέ που παρουσιάζει το 
νούμερο της με το πρόσωπο 
της σκεπασμένο με μια μάσκα 
πάνθηρα. Τα  πάντα γύρω 
από αυτή είναι ένα μυστήριο. 
Κανένας στο μαγαζί δεν έχει 
δει ποτέ το πρόσωπο της και 
δεν πάει ποτέ με πελάτες.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:10 
Ένα Γελαστό Απόγευμα 
(1979). Αστυνομική ταινία με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Μπέτυ 
Λιβανού και Γιώργο Μιχαλα-
κόπουλο. Ο Δημήτρης Βενιέ-
ρης είναι ανερχόμενος πολιτι-
κός όμως εκβιάζεται από τους 
πολιτικούς του αντιπάλους για 
τις πράξεις του πατέρα του ως 
καταδότη και συνεργάτη των 
Γερμανών κατά την διάρκεια 
της Κατοχής.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:40 
Διακοπές στην Αίγινα 
(1958). Κωμωδία με την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Λάμπρο Κων-
σταντάρα, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Θανάση Βέγγο, Αλέκα 
Στρατηγού. Ο δημοσιογράφος 
Τζόνης, έρχεται στην Αίγινα 
μαζί με την κόρη του Αλίκη για 
δουλειές, αλλά και για διακο-

πές. Στο λιμάνι η Αλίκη θα 
γνωριστεί με τον Ζαν, από-
γονο μεγάλης αρχοντικής οι-
κογένειας του νησιού, ο 
οποίος δεν θα της αποκαλύψει 
την πραγματική του ταυτότητα 
αλλά θα της παρουσιαστεί 
σαν τον μπεκρή του νησιού. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30 
Οικόπεδο 12 (2013). Κωμω-
δία με την Κάρμεν Ρουγκέρη, 
Γιάννη Τσιμιτσέλη, Μιχάλη 
Μαρίνο, Κώστα Δημητρίου. 
Όταν εγγλέζικοι δορυφόροι 
εντοπίζουν μεγάλα κοιτάσματα 
πετρελαίου στην περιουσία 
ενός Κύπριου συνταξιούχου, 
μυστικοί πράκτορες, κυβερνή-
σεις και οικογενειακοί γνωστοί 
από το παρελθόν θα συνω-
στισθούν στο οικόπεδό του, 
έχοντας ο καθένας το δικό του 
σχέδιο. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00 
Ένοχοι Δίχως Ενοχή (1978). 
Θέατρο της Δευτέρας. Κοινω-
νικό δράμα με τους Τάκη Χρυ-
σικάκο, Ρίτα Λαμπρινού, 
Μαίρη Νάνου. Η Οτραντίνα ζει 
σε μια επαρχιακή πόλη και 
διατηρεί δεσμό με τον  Μου-
ρώφ Γκριγκόριλ με τον οποίο 
έχουν ένα παιδί. Η καλή της 

φίλη Τάισα, της ανακοινώνει 
ότι παντρεύεται τον Μουρώφ. 
Η Οτραντίνα ταράζεται ενώ 
παράλληλα μαθαίνει πως το 
παιδί της πάσχει από βαριά 
ασθένεια.  
 
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:10  
Ο Παπατρέχας (1966). Κω-
μωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Σούλη Σαμπάχ, Κατερίνα Γου-
λάκη, Ηρώ Κυριακάκη, Μαρία 
Σολδάτου, Κία Μπόζου και 
Τάκη Μηλιάδη. Ο Πολύδωρος, 
θυρωρός μιας πολυκατοικίας 
της πρωτεύουσας, τρέχει και 
δε φτάνει, προκειμένου να 
εξυπηρετήσει όλους τους ένοι-
κους της πολυκατοικίας, για 
να εξοικονομήσει χρήματα να 
παντρέψει τις έξι αδερφές του 
και την γεροντοκόρη θεία του. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:55 
Η Άγνωστος (1956). Δικα-
στικό δράμα με τους Αλέκο 
Αλεξανδράκη, Μίμη Φωτό-
πουλο Ο μικρός Άλκης ανα-
ζητά απεγνωσμένα την μη-
τέρα του Λίνα. Αυτή 
εγκατέλειψε την οικογένεια και 
τον άνδρα της για κάποιον 
άλλο. Αυτή εγκατέλειψε την οι-
κογένεια και τον άνδρα της για 
κάποιον άλλο. 
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ΠΕΜΠΤΗ 30/06 
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 1/07 
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 2/07 
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 3/07 
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 4/07 
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 8/07 
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 9/07 
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 30 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: Όταν η Πό-
λις Πεθαίνει (1969) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Ο Ανακατω-
σούρας (1967) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ   
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: Το Πέρα-
σμα (1989) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Μια Τρελλή 
Τρελλή Οικογένεια (1965) 
00:35  Ελληνική Ταινία: Η Διπλή 
Ζωή μιας Γυναίκας (2003) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ     
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:  
Gonul Bozuglu, παραγωγός του ντοκι-
μαντέρ «Η Ζωή μετά την Ζωή» - Οι Ρω-
μιοί της Πόλης» Η ιστορία της κοινότη-
τας των Ρωμαίων της 
Κωνσταντινούπολης, μέσα από προ-
σωπικές αφηγήσεις των μελών της. 
21:10 Ελληνική Ταινία: Ένα Γελαστό 
Απόγευμα (1979) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Διακοπές 
στην Αίγινα (1958) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ    
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: Οικόπεδο 
12 (2013) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ     
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 (1978): 
Ένοχοι Διχ́ως Ενοχή  
23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ    
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:  
Χοροεσπερίδα της κοινότητας των 12 
Αποστόλων για την οικονομική ενί-
σχυση της κοινότητας. 
21:10 Ελληνική ταινία: Ο Παπατρέ-
χας (1966) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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: Η Άγνωστος 
(1956) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Το Γέλιο 
Βγήκε απο τον Παράδεισο (1963)
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Αντετοκούνμπο / Αποθέωση στα Σεπόλια στην πρεμιέρα του «Rise»
Αποθεωτική υποδοχή επεφύλασσε ο 

κόσμος στην οικογένεια Αντετοκούν-
μπο στα Σεπόλια, όπου προβάλλεται 
η ταινία «RISE».  

 
 
To αθλητικό δράμα της Disney+, το 

οποίο είχε πρεμιέρα στις 24 Ιουνίου, 
αφηγείται την ιστορία του Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο και της οικογένειάς του και 
τα όσα αντιμετώπισαν μετά τη μετανά-
στευση  από τη Νιγηρία στην Ελλάδα. 
Ο κόσμος «πλημμύρισε» σήμερα και 
τα Σεπόλια, όπου θα προβληθεί η ται-
νία, ενώ οι Γιάννης, Θανάσης και Άλεξ 

έτυχαν θερμής υποδοχής κατά την 
άφιξη τους στο ανοιχτό γήπεδο του Τρί-
τωνα λίγο μετά από τις 20:00.Ανάμεσα 
στον κόσμο βρίσκονται και μεγάλες 
προσωπικότητες του ελληνικού μπά-
σκετ και του αθλητισμού, άνθρωποι του 
καλλιτεχνικού χώρου, συμπαίκτες του 
Γιάννη και του Θανάση στους Μιλ-
γουόκι Μπακς.  
Ο λόγος για τον Πατ Κόνατον, τον 

Τζόρνταν Νουόρα και τον Τζεβόν Κάρ-
τερ, οι οποίοι ταξίδεψαν μέχρι την Ελ-
λάδα και τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση.

Βαγγέλης Μαρινάκης / Νέος πρόεδρος της Super League
Την προεδρία της Super League ανα-

λαμβάνει ο μεγαλομέτοχος του Ολυ-
μπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. 

 
 
Όπως τονίζει η διοργανώτρια αρχή 

σε ανάρτησή της στο Twitter ο Βαγγέ-
λης Μαρινάκης εξελέγη με 9 ψήφους 
(5 Λευκά, 1 Απών). Αναπληρώτρια 
πρόεδρος επανεξελέγη η Κάτια Κοξέ-

νογλου. Η αντιπρόεδρος και διευθύ-
νουσα σύμβουλος του Ατρόμητου 
έλαβε 14 θετικές ψήφους. 

 
Να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύ-

τερη φορά που ο γνωστός επιχειρημα-
τίας θα διατελέσει πρόεδρος, καθώς 
υπήρξε πρόεδρος και τη σεζόν 2010-
2011. 

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο Wimbledon μετά από 4 χρόνια  ενώ η  Μαρία 
Σάκκαρη  «καθάρισε» σε 79 λεπτά τη Χάιβς με 2-0 

Με μια όχι και τόσο εύκολη νίκη με 3-1 σετ (7-
6, 6-3, 5-7, 6-4) μετά από 3,5 ώρες αγώνα ξεκί-
νησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τη φετινή του προ-
σπάθεια στο Wimbledon, παίρνοντας την 
πρόκριση στον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά 
μετά το 2018. 
Κόντρα στον άγνωστο 28χρονο Αλεξάντερ Ρί-

τσαρντ, ο οποίος συμμετείχε για πρώτη φορά 
στην καριέρα του σε Γκραν Σλαμ, ο κορυφαίος 
Έλληνας τενίστας τα βρήκε σκούρα στο ξεκί-

νημα, προσπαθώντας να βρει ρυθμό, αλλά και 
να αντιληφθεί τον τρόπο που παίζει ο αντίπαλός 
του. Βρέθηκα να χάνει με 4-1 έχοντας δεχθεί δύο 
breaks και τον Ελβετό να σερβίρει για να κάνει 
την έκπληξη και το αποφασιστικό βήμα για την 
κατάκτηση του πρώτου σετ. Ωστόσο, ο Τσιτσιπάς 
έβγαλε αντίδραση σε εκείνο το δύσκολο σημείο, 
πήρε 4 σερί games και εν τέλει και το σετ εμφα-
τικά στο τάι μπρέικ (7-1) και έβαλε τις βάσεις για 
τη νίκη με 3-1 σετ.

Στο Οράν για τους Μεσογειακούς Αγώνες  
η Εθνική 3x3 Μπάσκετ Ανδρών

Σχετικά εύκολα η Μαρία Σάκκαρη (Νο.5) επι-
κράτησε της Ζόι Χάιβς (Νο.571) με 2-0 σετ (6-1, 
6-4) σε 79 λεπτά αγώνα και προκρίθηκε στον 
δεύτερο γύρο του Wimbledon. Στο πρώτο σετ η 
Ελληνίδα τενίστρια ήταν τέλεια, μην αφήνοντας 
περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της. Σε μό-
λις 25 λεπτά είχε γίνει το 1-0 στα σετ, με το 6-1 
να αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα της ανα-
μέτρησης μέχρι εκείνο το σημείο. 

 
Στο δεύτερο σετ όμως τα πράγματα ήταν δια-

φορετικά. Μπορεί να ξεκίνησε με το επιβλητικό 
3-0 η Σάκκαρη, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανά-
λογη. Η Χάιβς έκανε το πρώτο της break στο ματς 

μειώνοντας σε 3-1, η Σάκκαρη απάντησε με τον 
ίδιο τρόπο για το 4-1, η Χάιβς μείωσε σε 4-2 αρ-
κετά δύσκολα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια ση 
συνέχεια να κάνει εύκολα το 5-2. 

 
Η Χάιβς όμως δεν τα παράτησε, με την Αυ-

στραλή τενίστρια να κρατά το σερβίς της για το 
5-3 και να κάνει break αργότερα μειώνοντας 
ακόμα περισσότερο (5-4)! Ωστόσο, η εμπειρία 
της Σάκκαρη «μίλησε» σε αυτό το σημείο, καθώς 
διατήρησε τη ψυχραιμία της και με break διαμόρ-
φωσε το 6-4 και το τελικό 2-0 στα σετ. 
Αντίπαλος στην επόμενη φάση η νικήτρια του 

ζευγαριού Σαβίλε (Νο.98) – Τόμοβα (Νο.112).

Η Εθνική Ομάδα 3×3 έχει μπροστά της μία 
ακόμη πρόκληση φέτος το καλοκαίρι. Αναχώρησε 
την Τρίτη με προορισμό το Οράν και τη συμμε-
τοχή στους Μεσογειακούς Αγώνες από τις 30 Ιου-

νίου ως τις 3 Ιουλίου. 
 
Η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει την Κροατία 

(30/6, 20.40), την Αίγυπτο (1/7, 00.20) και την 
Τυνησία (1/7, 23.20) στην πρώτη φάση και η 
Εθνική Γυναικών την Σλοβενία (30/6, 21.40), την 
Ισπανία (1/7, 01.00) και την Τουρκία (1/7, 23.40). 
Στις 2 και 3/7 θα γίνουν οι αγώνες κατάταξης. 
Ο προπονητής της ομάδας, Άγγελος Τσαγκα-

ράκης, δήλωσε λίγο πριν την αναχώρηση της 
ομάδας: «Τόσο η ομάδα των ανδρών, όσο και 
αυτή των γυναικών είναι έτοιμες. Δεν μπορούσαμε 
δυστυχώς να πάμε στο εξωτερικό να πάρουμε 
μέρος σε κάποιο τουρνουά ίσως, αλλά το… μά-
θημα συνεχίζεται μέσα από τις προπονήσεις, ενώ 
πήραμε μέρος και σ’ ένα δυνατό τουρνουά στην 
Ελευσίνα στο πλαίσιο του 3x3GR National Tour, 
κάνοντας μια καλή προετοιμασίας».
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Boris Johnson vows to lead  
Conservatives to next election

Prime Minister Boris 
Johnson has vowed to 
lead his Conservative 

party into the next national 
election, which could be more 
than two years away, despite 
two bruising by-election de-
feats that have led to renewed 
calls for him to quit. 

Earlier this month, Johnson 
survived a vote of confidence by 
Conservative lawmakers, though 
41% of his parliamentary col-
leagues voted to oust him, and 
he is under investigation by a 
committee over whether he        
intentionally misled parliament. 

On Friday, Conservative       
candidates lost two elections to 
the House of Commons held to 
replace former Conservative      
incumbents who had to step 
down, one after being convicted 
of sexual assault and the other 
for watching pornography in 
parliament. 

The election defeats suggest 
the broad voter appeal which 

helped Johnson win the 2019 
election may be fracturing after 
a scandal over illegal parties 
held at Downing Street during 
coronavirus lockdowns. 

Fears that Johnson could 
have become an electoral liability 
may prompt lawmakers to move 
against him, at a time when mil-
lions of Britons are struggling 
with rising food and fuel prices. 
However, Johnson said he did not 
expect to face another internal 
challenge from within his party. 

When asked on the final day 
of a trip to Rwanda for a Com-
monwealth summit if he would 
fight another confidence vote, 
Johnson told reporters: “What? 
We just had one of those things 
and I’m very happy to have got a 
bigger mandate from my parlia-
mentary party than I got in 2019.” 

Asked if he felt the question 
of his leadership was settled, 
the prime minister said: “Yes”. 

Under existing party rules, 
Johnson’s leadership cannot be 

formally challenged again for 
another year. 

Asked if he would lead the 
Conservatives into the next elec-
tion, which is due no later than 
December 2024, Johnson said: 
“Will I win? Yes.” 

Johnson blamed the by-elec-
tion defeats partly on months of 
media reporting of lockdown 
parties at the heart of government.  

Earlier on Saturday, Johnson 
told BBC radio he rejected the 
notion that he should change 
his behaviour. “If you’re saying 
you want me to undergo some 
sort of psychological transforma-
tion, I think that our listeners 
would know that that … is not 
going to happen.” 

Johnson’s explanation for the 
defeat may do little to ease frus-
tration in the Conservative Party. 
A wave of resignations by senior 
ministers might force Johnson 
out before the next national elec-
tion. The party’s chairman, Oliver 
Dowden, quit after the by-elec-
tion defeats. 

Former Conservative leaders 
Michael Howard and William 
Hague are the latest senior party 
figures to call for Johnson to go. 

Asked what his message was 
for Conservative lawmakers who 
fear they could lose their seats 
at the next election, Johnson 
said: “We have to focus on the 
things that matter to voters, get 
it right on the cost of living, the 
economy.” 

The UK economy is at signifi-
cant risk of entering a “mild        

recession” next year as soaring 
inflation takes its toll, according 
to KPMG. 

GDP growth is forecast to more 
than halve to 3.2% this year, from 
7.4% in 2021, and fall to 0.7% 
in 2023, according to KPMG’s 
UK Economic Outlook report. 

“The cost of living crisis and 
rising tax burden have led to a fall 
in consumer confidence which 
is set to drag on spending,” eco-
nomists at the accounting firm 
said. “Business investment is 
expected to be weak next year 
without government support.” 

KPMG warned that the risks to 
its forecast were “skewed to the 
downside”, and that “a sharper 
deterioration in the external      
environment - causing recession 
for major UK trading partners - 
coupled with a stronger fall in 
consumer spending, could see 
the UK entering a mild recession 
next year.” This could lead to a 
1.5% fall in GDP between the 
third quarter this year and the 
third quarter of 2023. 

The UK economy has only just 
returned to its pre-pandemic 
size after a 9.3% drop in GDP 
in 2020 because of Covid-19. 
However soaring commodity 
prices, compounded by Russia’s 
invasion of Ukraine, and lock-
downs in China that are disrupt-
ing supply chains, pose fresh 
threats.  

Household incomes are set 
to fall by 0.8% because of           
inflation, which KPMG expects 
to average 8.1% this year.

Trust between the two 
sides in Cyprus is at a 
low point and without 

rebuilding it, it will be difficult 
to move forward with the poli-
tical process, a UN official said 
on Monday. 

Colin Stewart, the UN 
chief’s special representative 
in Cyprus, made the comment 
while responding to questions 
coming out of the presidential 
palace after a meeting Presi-
dent Nicos Anastasiades. He 
was due to meet Turkish Cyp-
riot leader Ersin Tatar later in 
the day. 

Stewart said he and Anasta-
siades discussed the need to 
build trust between the people 
as a foundation for finding some 
way to move forward with the 
political process. 

“And we can see… and we 
discussed how trust is at a low 
point and things seem to be 
going in the wrong direction and 
therefore the need for doing 
whatever we can to rebuild that 
trust without which it will be very 
difficult to move forward on the 
political process,” he said. 

The UN official said he had 
a very good meeting with 
Anastasiades, during which 
he thanked the president for  
the support the Greek Cypriots 
provided to the north during the 
devastating fires of last week. 

This assistance highlighted 
a key point for Cyprus – solida-
rity among Cypriots, he said. 

“The UN of course stands in 
solidarity with the Turkish Cyp-
riots over this disaster. It illus-
trates a fundamental point about 
this island and that is the soli-
darity amongst Cypriots. When 
the time came there was un-
hesitating and unquestioned 
assistance from Greek Cypriots 
for Turkish Cypriots, who were 
in this difficult situation and I 
think this is a very positive 
thing,” Stewart said. 

Stewart said that he and 
Anastasiades discussed con-
fidence-building measures 

among people on both sides, 
as a foundation for finding a way 
to restart the political process 
leading to a Cyprus settlement. 

In a written statement later, 
government spokesman Marios 
Pelekanos said Anastasiades 
conveyed to the UN official his 
disappointment “over the (Turk-
ish side’s) rejection of his pro-
posals for adopting bold confi-
dence-building measures that 
might create the right climate 
for the recommencement of 
negotiations.” 

At the meeting Anastasiades 
also noted his strong concern 
over the new fait accomplis 
which Turkey is attempting in 
Cyprus, but also over the “un-
acceptable rhetoric deployed 
by the Turkish government and 
whoever represents it within 
the Turkish Cypriot community.” 

The latest provocations      
in Varosha will however be      
included in the UN Secretary-
General’s upcoming report on 
Cyprus, Stewart said. 

He said all developments on 
the ground – including events  
in Varosha – are recorded in      
detail in the Secretary-General’s 
reports. How the UN reacts is 
up to the Security Council, he 
added. 

The meetings with the two 
leaders take place ahead of 
Stewart’s trip to New York 
where the UN Security Council 
is expected to vote in a resolu-
tion for the renewal of the UN 
peacekeeping force mandate 
at the end of July. 

The meetings are also being 
held in the shadow of a response 
letter which Tatar sent Anasta-
siades last week in which he 
claimed that it is essential for 
the sovereign equality and 
equal international status of the 
Turkish Cypriots to be secured 
as this “will open the door for 
meaningful and formal negotia-
tions, which will aim at estab-
lishing a structured cooperative 
relationship between the two 
equal states.” 

Trust between the 
two sides ‘at a low 
point’ UN official says

Cyprus issue in Parliament on 13 July

The APPG for Cyprus and 
the National Federation 
of Cypriots in the UK 

are pleased to invite you to 
“Cyprus foreign policy in a 
changing world: prospects 

and challenges.”  
Our annual parliamentary event 

marks the tragic anniversary of 
the illegal invasion of Cyprus by 
Turkey in 1974 and will be taking 
place in-person for the first time 
since 2019. The event will be held 
in the Grand Committee Room 
in the Houses of Parliament on 
Wednesday 13th July at 7pm and 
is an opportunity for the UK 
Cypriot community to hear directly 
from their elected representa-
tives about the Cyprus issue and 
the work being done by Parlia-
mentarians to support the com-
munity’s campaign for a reunified 
Cyprus. 

The Minister of Foreign Affairs 
of the Republic of Cyprus, Mr 
Ioannis Kasoulides will be the 
Guest Speaker and provide a 
briefing on the latest develop-
ments on the Cyprus issue and 
discuss Cyprus’ foreign policy 

in the context of current global 
challenges and trends. 

In addition to the Foreign  
Minister, other guest speakers 
include: The Minister for Europe 
and North America, Mr James 
Cleverly MP; the Shadow Min-
ister for Europe; Mr Stephen 
Doughty MP; the SNP Foreign 
Affairs Spokesperson, Mr Alyn 
Smith MP.  

There will also be contribu-
tions from the Chair of the APPG 
for Cyprus, Sir Roger Gale MP; 
the Officers of the APPG for  
Cyprus; and Christos Karaolis, 
President of the National Fed-
eration of Cypriots in the UK. 

Register for free at: 
https://cyprusforeignpolicyina-
changingworld.eventbrite.co.uk



On Sunday 26 June, the 
Director General of the 
Acropolis Museum, Prof. 

Nikos Stampolidis, welcomed 
and toured with great pleasure, 
in the exhibition spaces of the 
Museum, with a number of inter-
nationally known music stars. 
They included Grammy-winning 
songwriter and producer Des-
mond Child, Alice Cooper, Rita 
Wilson, The Rasmus, Kip Winger, 
Chris Willis, Andreas Carlsson, 
Tabitha Fair, Phoebus, Sakis 
Rouvas and Giorgos Lempesis.  

This special tour was followed 
by the DESMOND CHILD 
ROCKS THE PARTHENON, a 
concert which took place on 
Monday 27 June at the ancient 
Odeon of Herodes Atticus (Hero-
dion), below the Acropolis, to 

support the #ReuniteParthenon, 
under the auspices of the Ministry 
of Culture and the Municipality 
of Athens. 

The British Committee for the 
Reunification for the Parthenon 
Marbles (BCRPM) applauded the 
event as music ‘gives soul to the 
universe, wings to the mind’ (Plato).  

“Great to see musicians gathe-
ring in Athens to support the re-
unification, we applaud them all.”  

Just last Monday (20 June) 
was the 13th anniversary of the 
Acropolis Museum. BCRPM, with 
Avgoustinos Galiassos and Greek 
friends, gathered at the British 
Museum for a celebration to also 
ask that the reunification of these 
sculptures be respectfully con-
sidered.  

“Author and BCRPM member 

Victoria Hislop did the honours 
with the birthday cake and happy 
birthday was sung in both English 
and Greek,” commented Secre-
tary of the BCRPM, Marlen 
Godwin. “The Greek version aptly 
adapted by one of the protesters 
in Greek to reflect the ask of the 
day: «Να ζήσεις Μουσείο και 
χρόνια πολλά, μεγάλο να γίνεις 
με όλα τα Γλυπτά!», which trans-
lated says: "Long live the museum, 
happy birthday, may you grow 
older with all of your sculptures 
reunited!” 

“We also remember the superb 
song written and performed by 
Hellena in the British Museum’s 
Room 18, on the Acropolis       
Museum’s 10th birthday. You 
can listen to the song by visiting 
www.youtube.com/watch?v=s-
EkNkxl3-A.  

“We are looking at organising 
additional music events, and to 
seeing the sculptures reunited 
in the Acropolis Museum, for all 
the right reasons.”  

George Osborne, Chair of the 
British Museum, was talking to 
Andrew Marr on LBC when he 
said that a ‘deal could be done’ 
on the Parthenon Sculptures and 
that this might involve a loan but 
to do so, Greece has to acknow-
ledge UK’s ownership. This      
acceptance of ownership is not 
possible for Greece as these 

sculptures were removed when 
Greece, under Ottoman rule, had 
no voice. 

If George Osborne is genui-
nely hoping to open discussion 
to broker a deal, ‘without any 
red lines’, then that should         
include this question of the BM’s 
ownership. And if dialogue, 
which is what UNESCO has 
been patiently asking for, begins 
in earnest, and in all seriousness 
- there is no reason for the 
mountain to climb to be scaled 
by both museums, and in unison.  

The win-win is for the Acropolis 
Museum to reunite the fragmen-
ted, surviving sculptures (emble-
matic sculptures from the Parthe-
non) and for the BM to continue 
to be able to use Room 18 to offer 
its visitors ‘insights into how     
ancient Greece influenced and 
was influenced by other civilisa-
tions it encountered’. The latter, 
that is BM’s Room 18, can conti-
nue to deliver such insights with 
other exemplars from Greece. 
The British Museum the British 
Museum holds 108,184 Greek 
artefacts, of which only 6,493 are 
even on display. 

If the dialogue may start to 
facilitate a loan without the     
pre-condition of ownership from 
the BM, this could be the start 
of respectful dialogue with 
Greece. 
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International music stars tour Acropolis 
Museum before concert at Herodion

Documentary on  
Cyprus’ culture to be 
screened in the UK

A documentary on the cul-
tural treasure of Cyprus 
will soon be screened in 

the UK following the involve-
ment of former President of      
the World Federation of Tourist 
Guide Associations and good 
friend of Cyprus, Deborah       
Androus. 

Androus was on Monday      
declared honorary member of 
the Cyprus Tourist Guide Asso-
ciation as a token of apprecia-
tion for her love for Cyprus and 
her support to the family of  
tourist guides. 

President of the Cyprus  
Tourist Guide Association Lelia 
Mylona told the Cyprus News 
Agency that the documentary 
"Treasures of Cyprus" – will be 
part of a series of documenta-
ries entitled "Treasures of the 
World."  

Referring to Androus, she said 
that she played an important 
role and was actively involved 
in the procedures to establish 
in Cyprus the International Train-
ing Centre of the World Federa-
tion of Tourist Guide Association, 
that is functioning in cooperation 
with the University of Cyprus.  

The documentary series         
includes films that have been 
produced in various countries, 
such as Greece, Egypt, Malta, 
Gibraltar, Jordan, Turkey. 

Filming took place in March 
this year.  

Channel 4 will be distributing 

it through its international     
distributors, all over the world. 
The film will also be shown on 
social networks. 

Deborah Androus, who    
financed part of the documen-
tary, told the Cyprus News 
Agency that the documentary 
wants to highlight Cyprus in the 
world and "I am delighted to be 
part of it because I think Cyprus 
is a hidden treasure in many 
ways." 

Speaking about her life, she 
said that her father was from       
a small village in Arkadia and 
he went to the USA where he 
married her mother who was an 
American. 

"I was born and raised in the 
States but always feel that        
my soul is more Greek," she 
said. 

Her love for Cyprus began 
through a friendship with Titina 
Loizidou, a Greek Cypriot refu-
gee who won a case against 
Turkey in the European Court 
of Human Rights. 

She said that she learned a 
lot about Cyprus, its people, 
and now she feels like "an      
ambassador for Cyprus." 

"I guess seeing it (Cyprus) 
from the eyes of Titina, every-
thing opened up. I admire so 
much what the Cypriots have 
done with what they had to work 
with it. There is a sense of      
belonging here," she went on 
to say.

Boris Johnson: US abortion 
decision a big step backwards
British Prime Minister Boris 

Johnson said on Friday a 
decision by the Supreme 

Court to overturn the landmark 
1973 Roe v. Wade ruling that 
recognised a woman's constitu-
tional right to an abortion was a 
"big step backwards." 

"It's a very important decision. 
I've got to tell you, I think it's a 
big step backwards," he told a 
news conference in Kigali. 

"I've always believed in a 
woman's right to choose and I 

stick to that view and that is why 
the UK has the laws that it does." 

The US Supreme Court has 
ended constitutional protections 
for abortion that had been in place 
nearly 50 years in a decision by 
its conservative majority to over-
turn Roe vs Wade. 

It is now believed 26 states are 
either certain or likely to make 
moves to ban abortion outright. 

Abortion foes cheered the   
ruling, but abortion-rights sup-
porters, including President Joe 

Biden, expressed dismay and 
pledged to fight to restore the 
rights. 

Mr Biden said the decision 
was "a realisation of an extreme 
ideology and a tragic error by 
the supreme court," on what he 
called "a sad day" for America. 

"This landmark case protected 

woman's right to choose, her 
right to make intensely personal 
decisions with her doctor, free 
from the interference of politics," 
he said from the White House.  

"Now with Roe gone, let's be 
very clear, the health and life of 
women in this nation are now 
at risk," he added.  
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She Came To Stay by Eleni Kyriacou, a      
gripping novel of friendship, secrets and lies 

Eleni Kyriacou’s first novel, She Came 
to Stay, is a historical thriller that looks 
at Greek Cypriot migration to the UK 

in the aftermath of World War two. It touches 
on issues that many Cypriots had experienced 
when they took that quantum leap and moved 
to what was then called ‘I Xenidia’. 

 
Theo: What brought you into writing? 
Eleni: I always wanted to be a writer. I 

really enjoyed reading when I was a child, 
and later I thought about the jobs I could do. 
I considered teaching but realised it was writ-
ing that I loved, so I did a course in journalism 
at college, worked on magazines and even-
tually I went freelance. But I always had the 
notion of writing a book.  

 
Theo: The main theme of your book is 

immigration, isn’t it? 
Eleni: Yes, the story of my parents coming 

over from Cyprus provided the inspiration for 
my novel. My mother came here as a young 
woman, and I often thought it was a very 
brave thing to do at her age-she was in her 
mid-20s. Life could have so easily not turned 
out right.  

 
Theo: Could you just expand on the last 

point about things not turning out right. 
Eleni: In the book I show how people can 

sometimes fall in with the wrong crowd. There 
was also a lot of poverty at that time and 
people can do extreme things when they’re 
desperate. I think you’re very vulnerable when 
you turn up in a country and you don’t know 
the language, you don’t know the culture. My 
mum had a happy life, but one wrong move 
and it could have turned out differently. That’s 
what happens to Dina, my main character. 

 
Theo: In the book what also comes   

across is that some people felt that if they 
didn’t go back to Cyprus with a suitcase 
full of money, that they were somehow a 
failure. 

Eleni: I think the UK then was seen as a 
place of real opportunity and if you came from 
grinding rural poverty, you could lift yourself 
out of that. My aunty described it to me well 
when she said that in Cyprus, a young woman 
would have needed a good dowry to do well 
in life, whereas here everyone was in the 
same boat. So, yes, I think the intention was 
to make more of yourself than you could over 
there.  

 
Theo: One of the characters in the 

book ended up making money illicitly, 
illegally….. 

Eleni: Most people come here and work 
very hard and keep their head down. They 
want to make an honest living. And then you 
have people who don’t do that, as you        
have people like that in all ethnicities and 
nationalities. They think, God, there must 
be a quicker way. And one of my characters 
decides that gambling is the way to do that. 
And that doesn’t really work for him. I think 
some people wherever they go, they try to 
beat the system by doing things differently. 
It’s human nature. 

 
Theo: You mentioned poverty as one 

of the challenges that Cypriots faced 
when they came over. What were the 
other ones? 

Eleni: Language was a huge challenge. 
The main character in my book, Dina, was 
a seamstress and she worked with seam-
stresses who were of different nationalities, 
and I think that if that were your situation and 
you mixed with other Greeks in your commu-

nity and non-English speakers, your opportu-
nity for learning English was not really there. 

You also have your social values. What 
you brought here from your own country 
versus the values this country has; how you 
want your children to behave, how you want 
to bring up your children.  

 
Theo: Were there any challenges that 

Cypriot women specifically faced? 
Eleni: There was definitely a conflict         

between wanting to assimilate and at the 
same time coming from a very patriarchal 
culture. That was huge. Obviously, then, 
women wouldn’t have seen it as a patriarchal 
culture, it was the culture that they were 
brought up with. What they saw here and 
what they were used to over there, there 
was a huge gap between the two. And every 
person had to decide where they fit in. 

 
Theo: In practice, there was a lot of 

discrimination going on, wasn’t there. I 
mean the men would’ve been going out, 
would’ve had girlfriends, which women 
couldn’t do. 

Eleni: Oh absolutely. That was definitely 
going on. If you were a Cypriot woman in 
1950s London and you started to go out by 
yourself, maybe mix with non-Greeks, you 
were seen as abandoning your Greekness, 
of taking on English ways, and that was not 
necessarily seen as a good thing.  

 
Theo: And the generation after that, I 

mean Cypriots who were born in this 
country. Have attitudes changed within 
this generation? 

Eleni: I think things have changed. The 
longer we are here, the more we adapt, the 
more we lose that traditional, strict aspect 
of Greek values. I remember going back to 
Cyprus on a holiday when I was in my 20s 
and being surprised that my cousins there 
had more freedom to go out than I had here. 
So that was interesting. Over there, things had 
moved on whereas over here, things hadn’t 
moved on quite so quickly. It may well have 
changed now. 

 
She Came To Stay, published by       

Hodder, is available in paperback, ebook 
and audio, from all bookshops. For 
further info, visit: elenikwriter.com

On Wednesday 22 June, 
St Andrew the Apostle 
School attended and 

presented at the Barnet SACRE 
Schools’ Religious Education 

Celebration at Hendon Town 
Hall.  

This is an annual event which 
unfortunately did not take place 
last year due to COVID; however, 

it was a real pleasure to see      
the event reinstated and to have 
been invited to attend with a 
small delegation of our students 
from Year 9 and Year 10. 

The event was a fantastic      
opportunity to mark the Religious 
Education achievements of 
schools in Barnet, which is one 
of the most culturally diverse  
boroughs within the country.  

Students and teachers had 
the opportunity to talk about their 
work in promoting Religious 
Education in schools across the 
borough. Our representatives 
from Year 9 and 10 spoke beau-
tifully about what their religion 
– The Greek Orthodox faith – 
means to them as individuals.  

They also presented on our 

own efforts as a school to pro-
mote understanding of all faiths 
and traditions through religious 
education teaching at St Andrew 
the Apostle School.  

After the presentations deli-
vered by our students, one of the 
Barnet SACRE organisers and 
governor of St Andrew the Apos-
tle, Mr Kevin McSharry, congratu-
lated them stating, “Well done! 
You have done yourselves and 
your school proud.” 

As part of the event, members 
of the SACRE and representa-
tives of the diverse Barnet faith, 
religion and worldview groups 
within our local community were 
invited to exhibit in the Town Hall. 
Each religion and worldview 
group were invited to bring along 

artefacts, photographs or a text 
or item linked to their faith. We 
were most ably assisted in this 
by Father Kristian Akselberg, 
parish priest from St Andrew the 
Apostle Church in Kentish Town.  

Father Kristian accompanied 
us and brought along a number 
of beautiful icons as well as a 
gold leaf Bible and censer which 
made for an excellent display of 
our faith at this event. Father 
Kristian also assisted students 
in preparing for their presenta-
tions.  

The event was attended by 
over one hundred guests and 
representatives from Barnet 
schools as well as the Director 
of Education in Barnet, Mr Neil 
Marlow.  

We as a school were     
delighted to have been invited 
and above all it was a wonderful 
opportunity to celebrate our 
achievements as a school so 
eloquently expressed by our 
student representatives. 

  
Pictured (from l to l): Mr M 

Vassiliou (Spiritual Director at 
St Andrew the Apostle), Mr Kevin 
McSharry (Barnet SACRE and 
school governor), Ms Jan McGuire 
(local authority, RE Consultant), 
Back row, Mr Neil Marlow (Head 
of Barnet Education Learning 
Services), Father Kristian and 
students from Year 9 and Year 
10. Ms H. Valavanis, Teacher of 
RP is also pictured in the front 
row. 

Villiers praises Cypriot Wine 
Festival & Business Expo

Theresa Villiers, MP for 
Chipping Barnet and long-
time supporter of Cyprus, 

has praised the Cypriot Wine 
Festival & Business Expo after 
visiting the show on its return 
from a two year Covid absence. 

“This is a brilliant event for the 
Cypriot community in London,” 
Theresa said during her visit. 

“I am so pleased to be back at 
this great occasion for my Cyp-
riot constituents,” she continued. 
“I know this is one of the biggest 
and most popular Cypriot cultural 
events outside of Cyprus and it 
is great that this festival is back 
now Covid restrictions have lifted 
and we can gather together 
once again. I would like to thank 
the Parikiaki newspaper, and its 
Managing Director, Bambos Cha-
ralambous - without their support, 
none of this would be possible. 

“I very much enjoyed my visit 
to the festival. It was really good 
to hear from Cypriot-run busines-
ses such as Cytel UK Telecom. 
It was an honour to attend the 
opening ceremony alongside His 
Excellency, the Cyprus High Com-
missioner Mr Andreas Kakouris, 
where we heard speeches from 
Bambos from Parikiaki and Nikos 
Ioannou, member of the Political 
Bureau of the Central Committee 
of AKEL. 

“As chair of the All Party Parlia-

mentary Group for Events, I visit 
a number of festivals and expos 
and I am really impressed with 
the what I have seen today during 
my visit. I can see why this is such 
an important date in the calendar 
for the Cypriot community in 
London. 

"I have campaigned for     
freedom and unity for Cyprus 
for many years. I will always 
support my Cypriots in their      
efforts to secure a just, lasting 
and balanced settlement to      
reunite their island. This festival 
is just one of countless events 
I have attended over the years 
to show my support for my Cyp-
riot constituents and to under-
stand their concerns and priori-
ties. I do not believe that any 
other current MP can match my 
record of commitment to the 
Cyprus cause." 

Established in 1982, and       
inspired by the Limassol Wine 
Festival which was traditionally 
held every year at the end of 
the grape harvest, the Cypriot 
Wine Festival takes place Lee 
Valley Athletics Centre, under 
the auspices of the Cyprus High 
Commission. It runs for two days, 
welcoming around 10,000 visitors 
to sample Cypriot wine and food, 
to meet and network with Cypriot 
businesses, and to see perform-
ances of music, song and dance. 

St Andrew the Apostle School present at Barnet SACRE Schools’ 
Religious Education Celebration at Hendon Town Hall
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Love Island viewers were 
introduced to a new bomb-
shell in last Tuesday’s  

episode after a double dumping 
saw Amber and Ikenna leave 
the villa. 

UK Cypriot Antigoni Buxton 
was seen in the closing seconds 
of the episode as the remaining 
Islanders looked shocked to see 
a new person appear. But who 
is the new bombshell?  

26-year-old Antigoni is a 
singer-songwriter from London. 
Her latest single Red Flag was 
released in April.  

Antigoni’s mum, as many of 
you will know, is television pre-
senter and celebrity chef Tonia 
Buxton, who regularly  appears 
on Sunday Brunch.  

Tonia is also a regular on GB 
News and has made appear-
ances on ITV's Good Morning 
Britain and Lorraine, as well as 
BBC's Saturday Kitchen. She 
also hosts the RTS shows My 
Greek Kitchen and My Cypriot 
Kitchen. 

Antigoni said about appearing 
on the show: "I’ve been single 
for almost a year and a half and 
for the whole of the last year my 
goal has been to have as many 
different experiences as possible. 
I really just want to say ‘yes’ to 
things. Why not? It’ll be fun. I’m 
a Cypriot girl and I love being 
in the sun. I’ve got nothing to 
lose!" 

Catch Antigoni on Love Island, 
9pm on ITV2. 

Who is Love Island 
bombshell Antigoni?

Assassin: The day the music died

The Father and the Assassin, 
National Theatre  
 
‘India is a rascal that’s been 

around 10,000 years. The 
British had no idea what they 

were dealing with.’ 
- Overheard at the  

National Theatre  
 
Nathuram Godse was hanged 

on 15th November 1949 at     
Ambala Central Jail, East Punjab, 
India. He was tried and found guilty 
of the assassination of Mohandas 
Gandhi on 30th January 1948.  

His life is brought vividly to the 
stage with an astounding play     
by Anupama Chandrasekhar.  
The Father and the Assassin is 
a damned good evening. Chan-
drasekhar is one of India’s most 
exciting playwrights, and takes this 

compelling backdrop of the birth 
of a nation, to explain Godse’s 
upbringing, political awakening 
and tragic destiny.  

Godse’s parents had three sons 
before he was born, all of whom 
died early in childhood. Believing 
that boys were cursed in their 
family, they brought up Godse for 
a few years as a girl. His identity 
was confused until he found  
politics and nationalism.  

Godse had plotted the assassi-
nation with Narayan Apte and six 
others. After a trial that lasted over 
a year, Godse was sentenced to 
death on 8th November 1949. 
Although pleas for clemency were 
made by Gandhi's two sons, 
Manilal and Ramdas Gandhi, they 
were turned down by India's Prime 
Minister Jawaharlal Nehru, Deputy 
Prime Minister Vallabhbhai Patel.  

The great soul 
 
Gandhi was known as the father 

of the nation. He was pragmatic, 
head-strong but also understood 
symbolism and the Indian village 
psyche. After air and water, salt 
is a basic human need. Homer 
said its properties were divine. 
Gandhi’s famous salt march 
started out with just 80 followers, 
but then turned into a 60,000 
strong juggernaut. It was peace-
ful resistance like this that drove 
out the British, in favour of swaraj 
- home rule.  

To others, Gandhi was a traitor. 
‘Every birth requires blood, Mr 
Gandhi’, so said Muhammad Ali 
Jinnah, the father of Pakistan. 
Gandhi was unable to convince 
Nehru, Patel and Jinnah that 
Muslims and Hindus had co-    
existed for thousands of years, 
and should continue to do so, and 
reluctantly allowed for the creation 
of Pakistan. It was giving Indian 
land to this new Muslim nation, at 
the moment India itself was born, 
that angered Hindu nationalists 
like Godse.  

It’s a colourful, energetic play. 
An epic story of Greek tragedy 
proportions - crowds acting as the 
Chorus, punctuate the tale. The 
hubris of an urgent uprising. And 
the nemesis of political division 
and ideological schisms. Paul 
Bazley is charismatic as Gandhi. 

Laughing, joking, filling the stage.  
It’s intensely theatrical. The 

vibrant colours of India are dis-
played - the costumes are tama-
rind, paprika, sunset yellow. The 
whole cast is superb cast. 

 
Attempts at image rehabilitation 

 
Godse was a member of the 

Hindu Mahasabha political party, 
and for a while he was an ardent 
follower of Gandhi. He then began 
ridiculing the philosophy of non-
violence. He believed Gandhi  
to have favoured the political          
demands of the minority Muslims 
during the partition of India. 

In 2014, the Hindu Mahasabha 
party began attempts to rehabili-
tate Godse and portray him as a 
patriot. It requested Prime Minister 
Narendra Modi to install the bust 
of Godse. In May 2019, in the lead 
up to the final phase of Indian 
elections, a candidate from Bho-
pal, Pragya Thakur, called Godse 
a "patriot". Facing intense back-
lash, she apologised later.   

As Hindu nationalism becomes 
more widespread in India, statues 
and temples are being raised in 
Godse's honour. The city of Meerut 
was proposed to be renamed after 
him but the possibility of such a 
name change was ruled out by 
the District Magistrate.   

 
James Neophytou



Rising star Nathalie Miranda set to 
release her first single in Greek 

London-based singer-songwriter Nathalie Miranda is set to 
release her first single in Greek on July 1st. Χίλια Σημάδια 
(which translates to 1000 Scars), is a dramatic, empowering 
zeibekiko about healing from a bad breakup and breaking free 
to take revenge.  

Nathalie said: “This song embodies everything I love about 
Greek music: it's dramatic, over the top, and full of Mediterranean 
passion. I'm so proud to present my first Greek single. As a Greek 
Cypriot, I’ve dreamed of writing and recording a song in Greek 
for years. Even if you don't speak Greek, you’ll feel the passion!”  

Written and recorded at Nathalie’s home studio, with an official 
video shot on iPhone, this track is authentically homegrown with 
a superstar polish: producer Harry K, who boasts credits on some 
of Greece's biggest artists records, built on Nathalie’s lyrics and 
melody, adding instrumentation and modern production elements 
to amp up the drama and bring her full artistic vision to life.  

The music video concept follows the girl in the song who has 
kidnapped her ex-partner and has told him that until he accepts 
that what he did was wrong, she’ll leave him there held hostage.  

Keep an eye out for Nathalie’s single and official music video 
for Χίλια Σημάδια, which will be available on all platforms from 
July 1st. Follow Nathalie on social media via her website 
www.nathaliemiranda.com
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Andrea Georgiou 

ELVIS tops  
UK-Ireland  
box office chart 

 
The King is No.1 at the box 

office! Warner Bros’ Elvis topped 
the UK-Ireland box office chart 
on its opening weekend, with a 
three-day weekend of just over 
the £4m mark. 

The musical biopic starring 
Austin Butler and directed by 
Oscar-nominated visionary film-
maker Baz Luhrmann, chronicles 
the legendary performer’s       
meteoric rise to fame through the 
eyes of his enigmatic manager, 
Colonel Tom Parker (Tom Hanks). 

Spanning over 20 years, from 
his modest Mississippi upbringing 
to the start of his music career in 
Memphis in the 1950s, through 
to his tragic and premature death 

in 1977, Luhrmann brings the life 
of the King of Rock and Roll to the 
screen in kaleidoscopic, opulent, 
and dizzyingly intense fashion. 

The story delves into Elvis’ 
early days of hardship, the pro-
found influence of black music, 
the blues and gospel, his rise  
to unprecedented stardom, his 
military service in Germany, his 
marriage to Priscilla (Olivia     
DeJonge) - one of the most  
significant and influential people 
in Elvis' life, the movie years,       
the televised 1968 Comeback  
Special and the Vegas goodbye. 

The soundtrack includes       
favourites such as Suspicious 
Minds, Can't Help Falling in Love, 
Hound Dog, Tutti Frutti, Burning 
Love, In the Ghetto and many 
more. 

It’s guaranteed to be one of the 
cinematic events of the year! 
Go see it!

Filming on the third instalment 
of My Big Fat Greek Wedding 
has started in Athens, Greece. 

Although plot details remain 
under wraps, it is expected to 
centre on the anticipated wed-
ding of Paris (Elena Kampouris), 
daughter of Toula (Nia Vardalos) 
and Ian (John Corbett). 

Vardalos, who is directing the 
new movie, shared a video post 
on Instagram last week where 

she updated her followers on 
the production. 

“I have an announcement - 
we are in Greece filming and 
thank you so much for the lovely 
messages of waiting and every-
thing… We’re filming in the 
beautiful Plaka of Athens,” she 
said. 

A release date for My Big Fat 
Greek Wedding 3 is yet to be 
confirmed.

My Big Fat Greek Wedding 3  
begins filming in Greece
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EUREKA! 

George Lanitis’ Cyprus: Island of Aphrodite 
- published in 1965, was one of the first 
ambitious artistic efforts in producing a 

photographic book on Cyprus. In a hefty volume 
divided in three-sections appropriately titled The 
Place, The People and Tradition, Lanitis attempts 
to encapsulate the visual essence of 1960s         
Cyprus; a visual testament to an ethno-national 
and romantic vision of the island. 

 
Cyprus: Island of Aphrodite II 

 
57 years on, Cyprus: Island of Aphrodite mani-

fests both as an artistic and historical artefact, a 
segment of a ‘curated’ archive of Cypriot imagery, 
a tactile and conceptual point of departure for this 
project. When in 2017 the Lanitis family granted 
access to the Cyprus University of Technology to 
digitize his surviving photographic archive, the 
artists Theopisti Stylianou-Lambert and Nicolas 
Lambouris were faced with a vast number of photo-
graphs that were simultaneously familiar, pecu-
liar, personal at times, yet distinctively Cypriot.  

After spending months viewing and studying 
Lanitis’ archive, while also considering the pages 
of the original book for possible visual connections 
and interventions, the artists settled on their own 
selections, exclusions and visual juxtapositions 
for a new photobook. 

Cyprus: Island of Aphrodite II, published in 2020, 
is Stylianou-Lambert’s and Lambouris’ attempt to 
renegotiate their own visual past and a tribute to 
the creative process of photographic selection, 
exclusion and erasure.  

In what becomes an extended photographic act, 
the 1965 book is meticulously reproduced, only this 
time, ‘new’ photographs - photographs from Lanitis’ 
archive - are introduced and partially overlaid on 
top of the original pages; all the while, remaining 
aware of the fact that the mere act of overlaying 
material necessitates a much more violent act, 
that of erasure. 

As sociologist Andreas Panayiotou mentions in 
the introduction of Cyprus: Island of Aphrodite II: 
‘The imposition of one picture on the other may 
shock the eye, and feel like a violation. The eye 
cannot see the older image in its totality. It can 
imagine it. But the artistic intervention is not only 
a negation. It is also a continuation. This is a book 
in which artists of the 21st century create a new 
paradox by adding archival photos, as if in a collage, 
to older, classical by now, “sacred” images.’  

In appropriating the 1965 Cyprus: Island of Aphro-
dite, Stylianou-Lambert and Lambouris approached 
the original book as a complete artifact, a work in 
its own right, carefully considering issues of repro-
duction, materiality and book design.  

Working closely with Artemis Eleftheriadou, 
IAPT Press’ editor and art director, the 2020 Cyprus 
Island of Aphrodite II, reproduces the original in its 
entirety making sure that the viewer can distinguish 
the two layers, old and new. The resulting book is 
an alternative view of a past Cyprus; one that      
reveals omitted images and focuses on the politics 
of the everyday. 

View the 1965 film Island of Aphrodite; CyBC’s 
first colour documentary film on YouTube. 

 
George Lanitis 

 
Cyprus: Island of Aphrodite was published by 

Lanitis in 1965. He was only twenty-nine at the time 
and already making a name for himself as a com-
petent filmmaker, photographer and journalist. 

In the early 1960s, Lanitis travelled around      
Cyprus with his good friend and renowned Cypriot 

artist, George Pol Georgiou. While Pol Georgiou 
made sketches and drawings at every stop, Lanitis 
took photographs with his trusted Leica camera. 
There are some truly extraordinary photographs 
in the book. So many wonderful faces and places. 

George Lanitis was born in Famagusta on 23rd 
February 1936 to Nikolas and Anastasia Lanitis. 
He grew up in Nicosia where he attended the 
Pancyprian Gymnasium during the 1950s. At the 
age of 17, he organised the first photographic  
exhibition to be held by any school in Cyprus. 

After completing secondary school, Lanitis went 
to England where he studied Communication and 
Arts at the University of London. At some point, he 
met legendary photographer Henri Cartier-Bresson 
who inspired him to become a photojournalist. In 
the pursuit of his amazing career, Lanitis has photo-
graphed some truly extraordinary people, including 
Archbishop Makarios, Winston Churchill, General 
De Gaulle, Nehru, Mao Tsedong, Indira Ghandi, 
Pablo Picasso, Marilyn Monroe, Lawrence Olivier 
and Queen Elisabeth II. (Where are these photo-
graphs and where they ever published?) 

He returned to Cyprus in the late 1950s. It must 
have been around this time when he met and 
married his first wife Myra. 

In 1957, he was hired by the Cypriot Radio Service 
(now Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC).  

Sometime during the 1950s, Lanitis settled in 
the village of Bellapais where he met and became 
good friends with Laurence Durrell (of Bitter Lemons 
fame).  

In 1960, he founded the Cyprus Photographic 
Society and contributed to the promotion of photo-
graphic art in Cyprus. He worked for the BBC for 
a short while before becoming a cinematographer, 
director, producer and head of a RIK film crew. He 
is credited with directing about 15 films with some 
winning major awards. 

In 1964, he won first prize at the New York        
International Photography Exhibition. The follow-
ing year, he organised the first large solo photo 
exhibition in Cyprus. He edited and published the 
Cyprus Diplomatist (monthly magazine) and for 
over 24 years he was a regular columnist for The 
Cyprus Weekly.  

As a respected cinematographer, Lanitis           
accompanied President Makarios on many trips 
to Europe, Asia and other parts of the world. 

Lanitis lived in the village of Bellapais until the 
Turkish invasion in July 1974 uprooted his life and 
dramatically changed his world forever. He fled to 
Nicosia, seeking sanctuary at the Hilton Hotel for 
a while before eventually moving to the village of 
Psevdas. It is reported that Lanitis lost everything 
he owned in July, 1974. This included thousands of 
negatives, all his archives, countless photographs, 
his equipment, his books and his antiques. Utterly 
grief-stricken, he gave up photography profes-
sionally for several years. 

In 1979, Lanitis met Androulla (also a prominent 
figure in the Cyprus community. She was initially 
the director of the Public Information Office and 
later moved on to the Foreign Ministry’s department 
of press and public relations) whom he married 
a year later. In an interview with the Cyprus       
Reporter, Androulla described her husband as a 
cultured, exuberant, sociable and pleasant man 
with a good sense of humour. “I was impressed by 
his enthusiasm and passion for what he did,” she 
said. “He was very hospitable, loved good wine, 
good food and our house was always open for 
acquaintances and friends. He even taught me 
how to cook."  

Androulla went on to say that Lanitis had social 
sensitivities and strong views on various issues, 

such as the environment, the position of women 
in political and social life, animal welfare and 
much more, which he was able to express freely 
through his column in The Cyprus Weekly. 

George and Androulla Lanitis lived in Psevdas 
village, Larnaca, where he maintained his working 
studio and a small gallery. 

In 2004, the President of the Republic of Cyprus 
awarded George Lanitis the highest cultural        
distinction for his contribution to the Arts. Sadly, 
a year later, in May 2005, George Lanitis passed 
away at the age of 69. A few days before his 
passing, the Ministry of Education and Culture had 
published an album titled ‘George Lanitis – 50 
Years of Photography’ in recognition of his vast 
and significant contribution in the field of the Arts. 

Please contact Costas Emmanuelle via email - 
conemmanuelle@talesofcyprus.com - if you knew 
George Lanitis or if you can shed any information 
about his life. He is especially interested in Lanitis’ 
early years and his early photography.  

 
In his own words 

 
In 1982, George had his first solo exhibition, a 

period when he began experimenting again with 
photography and movement. It is after this exhibi-
tion that George wrote: “I did not touch a camera 
seriously for years. I created many pictures in my 
mind but never photographed them. I wanted to do 
something that hadn’t been done before; some-
thing beyond the medium of still photography, 
where I could combine my knowledge of Cinema-
tography with still photography. This moment came 
in 1980, in Long Island, USA. 

“I gently started moving my old Leica, as I photo-
graphed the soft autumn colours that are so dis-
tinctive around New York. I took a set of pictures 
to the Museum of Modern Art in New York and 
showed them to people. 

“Are these works by Francis Bacon?” somebody 
asked, and I thought how cruel the Americans were. 
It was, in fact, an American compliment and I was 
encouraged to carry on. That was the beginning 
of introducing movement into still photography, 
which gave me great pleasure. 

“My exhibition in Nicosia gave me the satisfac-
tion of knowing that my compatriots appreciated 
this unearthly form of photography, which was      
inspired largely by the poetry of T.S. Eliot. Suddenly, 
my photography was resurrected and I received 
invitations for exhibitions in Europe, Asia and        
Africa. The Federation International de l’Art Photo-
graphique awarded me the title of Maître on the 
basis of this work and I found my way into presti-
gious museums and galleries in Europe.” 

 
Source: Cyprus Weekly 

The original foreword for 
Cyprus: Island of Aphrodite by Dilys Powell 

 
It is always a pleasure to recognise friends and 

friendly places, and Mr Lanitis’ beautiful photo-
graphs of Cyprus have given me moments of pure 
delight; for here are the figures and the scenes I 
know. I have travelled by the bus which you see 
standing in the village street. Only the other day, it 
seems, I was talking to the solitary man treading 
his grapes. The girl holding the pack-animal and the 
goat is an acquaintance of mine. And so it goes on, 
memory after memory from this land of vineyards 
and orange-groves and majestic landscapes: the 
graceful lines of the caique in the harbour; the    
immemorial gestures of the net-mender, the potter, 
the reaper; the proud authority of the church. It is 
a land of contrast: on the one hand the headless 
antique figure by the ruined columns, on the other 
the neon lights and the cup on the table in the town 
cafe; not only the monumental groups of black-
scarfed village women but the elegances of high 
fashion on the beach or in the city; both the hands 
which tend the grapes, and the machines which 
suddenly bring together tradition and the new world 
of technology. Especially it is a land of unforgettable 
faces: the grave child, the old wrinkled women, 
the smiling old man. After this book I begin to 
fancy that I have known Cyprus all my life.   

 
Dilys Powell 

 
Elizabeth Dilys Powell, CBE was a British film critic, 

travel writer and philhellene who contributed to The 
Sunday Times for more than 50 years. She wrote 
several books on films and her travels in Greece. 

I find this photograph so poignant - maybe        
because I have similar photos from my youth and 
I’m sure in most photo albums all over Cyprus. 
Do you recognise these people - it would be good 
to put a name to them. Please email me if you do.  

George Lanitis -  
Photographer

George.M.Georgiou

16 August 1960 - Independence Day. Last Governor Sir Hugh Foot poses with journalists 
Robert Egby, Alex Eftyvoulou and George Lanitis on the lawn at Government House, Nicosia

Mother and daughter - Kornos village
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Nitram 
 

Australian director Justin Kurzel 
first came to international promi-
nence with his powerful SNOW-
TOWN before making MACBETH 
and more recently TRUE HISTORY 
OF THE KELLY GANG. He now 
sets his action in suburban Aus-
tralia of the mid 1990’s and follows 
the story of Nitram (Caleb Landry-
Jones), an awkward young man 
still living with his mother (Judy 
Davis) and father (Anthony Lapag-
lia). When he was a boy Nitram 
(is this an anagram for Martin?) 
is seriously injured while playing 
with fireworks and at the hospital 
a television journalist asks him 
whether he will play again with 
this dangerous activity after his 
recovery, which Nitram calmly 
responds “Of course but I will be 
more careful next time.”  

As a grown man, Nitram is      
still playing with fireworks in 
their garden to his long suffering 
mother’s annoyance who tells 
him, “That’s why all the neighbours 
hate us.” These two early scenes 
set up brilliantly of what’s to come 
- a frustrated and totally isolated 
young man without friends until 
he forms an unexpected relation-
ship with a lonely, reclusive heiress 
called Helen (Essie Davis). Then 
the story takes an utterly unex-
pected turn that will shock, espe-
cially since all the disturbing 
details are based on true events 
- truly terrifying stuff! Texan actor 
Caleb Landry Jones is magnetic 
as the unhinged protagonist and 
a worthy winner of Best Actor at 
last year’s Cannes Film Festival. 
A must-see! 

 

The Princess 
 

This terrific documentary by Ed 
Perkins tells the story of Princess 
Diana through archive material 
- no narration, no talking heads, 

just the spectacular rise and 
devastating fall of this remarkable 
woman. Even though it covers 

familiar territory it is utterly mes-
merising thanks to razor sharp 
editing and a hauntingly beau-
tiful score. Inevitably, it is the 
magnetic personality and iconic 
presence of Diana which draws 
us in from the very beginning 
when an innocent 18-year-old 
gets engaged to the Prince – but 
sadly her beautiful dream turns 
sour into a living nightmare.  

A compelling, sad and truly 
moving film! 

 

Eric Ravilious: 
Drawn To War 

This terrific documentary by 
writer/director Margy Kinmonth 
celebrates the life and career of 
the extraordinary artist Eric Ravi-
lious. His story is told by his own 
words through letters and family 
archive material, at the time when 
as a young man falls in love and 
develops a passion for the English 
countryside before he becomes 
famous for his war paintings 
during World War II. People like 
Alan Bennet, Grayson Perry and 
Ai Weiwei sing their praises for 
Ravilious, a forgotten artist of 
massive magnitude.  

An excellent film perfectly 
crafted by Kinmonth but most 
importantly she brings back to 
the limelight this unsung hero, 

who deserves to be a household 
name and whose paintings of 
warships, submarines and air-
crafts still serve as key references 
to the period.  

 

Wayfinder 

This marks the directorial debut 
of British-Ghanian artist Larry 
Achiampong, who follows a young 
girl (Perside Rodrigues) called 
the Wanderer as she embarks on 
a long journey across England. 
She travels from North to South 
and explores many environments 
from Wolverhampton to the famous 
Pellicci Café in Bethnal Green.  

It is a poetic road movie      
without many words that would 
appeal to a very select audience. 
Personally I found the Pellicci 
café sequence the most fascina-
ting because I used to frequent 
this splendid place, otherwise 
file this under pretentious. 

 

Love Steaks 

Franz Rogowski, the star of 
the recent powerhouse GREAT 
FREEDOM, is rapidly becoming 
one of the most exciting European 
actors working in cinema today. 
He made this back in 2013 under 
Jakob Lass’s direction - inspired 
by Dogme 95. The action takes 
place in a luxury hotel with only 
two professional actors. Rogow-
ski plays Clemenz, a shy masseur 
who forms an unlikely bond with 
the free spirited chef Lara (Lana 
Cooper)… 

The film works a treat thanks 
to the winning chemistry between 
its two protagonists who improvise 
their little hearts out along with 
a group of non-professionals. 
Worth seeking out! (MUBI) 

 

The Adam  
Project 

Shawn Levy, the maker of 
THE NIGHT AT THE MUSEUM 
films, directs this imaginative 
sci-fi spectacular with intelligence 
and style. Adam (Walker Scobell), 
is a lonely 12-year-old boy who 
gets bullied at school and misses 
his late father. One night a mys-
terious stranger crashes into the 
garage - he is a time-travelling 
pilot (Ryan Reynolds) and wants 
to meet his younger self… 

It is a fun premise exploring a 
father/son relationship scripted 
with thought and attention and 
with exciting set pieces. The acting 
is strong - Reynolds is as reliable 
as ever and so is Mark Ruffalo as 
his late scientist father. Jennifer 
Garner is also solid and so is 
Catherine Keener as the scien-
tist’s nemesis. But the real reve-
lation here is Scobell as Young 
Adam, a vulnerable but smart 
kid thrilled to be entering this 
life changing adventure. (Netlix) 

 
SYCORAX: The mother of 

Caliban, dismissed by Prospero 
as an evil witch, never appears 
on stage in Shakespeare’s “The 
Tempest”. Now directors Lois 
Patino and Matias Pineiro set the 
action of their stylish short in the 
beautiful village of Azores and give 
a voice to the enigmatic Sycorax 
played by the striking Agustina 
Munoz. A unique and highly origi-
nal film shot in lavish green land-
scapes worth catching! (MUBI) 

 
THIS IS GOING TO HURT: 

This brilliant seven part series       
is based on Adam Kay’s award  
winning memoir and is played 
here by the inimitable Ben 
Whishaw, who delivers another 
spellbinding performance. Adam 
is a young doctor struggling to 
navigate himself through the  
bureaucratic ranks of hospital 
hierarchy and manage to keep 
his head above water especially 
when he is challenged with terri-
fying responsibilities. Meanwhile, 
his personal life is totally neglec-
ted and starts falling apart…
Whishaw relishes the multilayer 
screenplay and delivers one of 
the best performances of the 
year! Unmissable! (AMC+)

George Savvides 

There is no doubt in my 
mind that TV Nordic noir, 
more commonly known 

as Scandi noir, is influenced by 
the “father of realism”, Norwe-
gian playwright Henrik Ibsen. 
Which is probably why they are 
so intense, absorbing and very 
watchable, each episode being 
a mini psychodrama of its own. 
Imagine then the theatrical blas-
phemy of updating Ibsen’s 1879 
globally acclaimed classic, A Doll’s 
House, a controversial feminist 
psychodrama of its time, at the 
end of which Nora walks out on 
her family. American play-wright 
Lucas Hnath’s A Doll’s House 
Part 2 (Donmar Warehouse) 
picks up fifteen years after her 
exit and imagines what happens 
on her return home. The furore 
caused by the original portraying 
a woman, who has everything 
she wants but is fed up with being 
treated like a doll by husband 
Torvald. His ego prevents him 
from seeing the reality of their 
relationship. Even when she 
spells it out - “We must come 
to a final settlement, Torvald. 
During eight whole years. . . we 
have never exchanged one se-
rious word about serious things” 
- he maintains she must fulfil 
her duty as a wife and mother. 
She leaves, he breaks down 
in tears. 

Her return home is quite an 
entrance. In walks a classy look-
ing woman dressed to the nines 
in a gorgeous green velvet dress, 
oozing confidence, the result of 
a successful professional life. 
Her time away has given her 
the opportunity to turn dreams 
into reality. Her joy in being re-
united with her one time nanny, 
Anne Marie, is heart warming. 
Meanwhile daughter Emmy has 
been struggling with making 
sense of her life and it becomes 
clear to Nora that a family reck-
oning is imminent. The themes 
of the play are pertinent to mod-
ern day leaving. Why marriage? 
Why do we still believe women 
should behave in particular ways 
and when they don’t we describe 
them as “behaving like a man”? 
Perhaps most difficult of all, 
what is the point of monogamy?  

The strong cast are led by 
Noma Dumezweni’s all-consu-
ming Nora, an enthralling per-
formance that captures the 
energy and defiance of a modern 
day woman. Patricia Allison’s 
Emmy is a well judged portrayal 
of a conflicted young woman, 
making the case for marriage 
and it’s sanctity while also year-
ning change. The set design by 
Rae Smith begins as a large 
house whose roof is dramatically 
removed and then becomes 
Nora’s domain from where she 
reflects and then promulgates. 
Hnath’s audacity pays dividends 

providing a credible and imagina-
tive follow up to Ibsen’s classic. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
has a double tonic… 

It’s no surprise that Fantasti-
cally Great Women who 
Changed the World (Stratford 
East Theatre) is based on the 
eponymous book by Kate Pank-
hurst, a descendant of pioneer-
ing suffragette Emmeline Pank- 
hurst. The play is as inspiring as 
this legacy, packing a vibrancy 
and energy that is punchy and 
uplifting. Using the central char-
acter of Jade, a schoolgirl who 
gets lost on a school trip in a 
museum, the narrative unfolds 
as several famous women who 
made history are brought to life 
on stage to interact with this 
modern-day potential achiever. 
We hear the stories of Amelia 
Earhart, Frida Kahlo, Anne 
Frank, Rosa Parks and Pank-
hurst direct from source, as they 
narrate and sing their achieve-
ments and commitment to  
creativity, invention and imag-
ination. The wonderful acting of 
several parts by the small cast 
is impressive, as is the young 
character of Jade, played by 
Kudzai Mangombe, a name to 
watch. Packed with wonderful 
singing and music, this is an 
absolute amazing production 
that will appeal to all ages.  

The annual flamenco festival 
at Sadler’s Wells is a pilgri-
mage for all aficionados of this 
most beguiling and passionate 
of dances. The Gala de Jerez 
performance this year focused 
on the contribution of women, 
with a magnificent showcase 
by the Compania Maria del Mar 
Moreno and guests who show 
off as much as the men, with      
a prowess and flamboyance 
that would put any peacock to 
shame. The conviction and 
sensuality came through loud 
and clear, with the feet as pro-
tagonists, tapping loudly and 
at different speeds, whilst the 
fingers clicked to the beat. A 
special, well-deserved mention 
for the company's eponymous 
Maria, as well as Fuensanta la 
Moneta.  

The musicians serenaded 
with their guitars and rhythmic 
clapping, whilst the soulful 
singing and dramatic lighting 
completed the setting. The      
atmosphere was electric and 
the mood contagious, and one 
left the theatre feeling elated. 
Glorious! 

 
A Doll’s House Part 2 - 

www.donmarwarehouse.com 
 

Fantastically Great Women’ -  
www.stratfordeast.com 

 
Flamenco Festival - 

www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

What happened 
next... 
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Summer time is great - we 
can take advantage of 
the full outdoors, however, 

we need to take a few basic 
steps to protect ourselves from 
the sun’s rays and heat. 

If we are out in the sunshine, 
chances are we will be hot, sticky, 
perspiring, which in itself can bring 
on heat rashes, the body ends up 
with clusters of red blisters, the 
bumps may swell, and they may 
become irritated or itchy as it pro-
gresses. Heat rash is not infec-
tious, but a little TLC goes a long 
way; keeping the skin cool and 
washing the area throughout the 
course of the day with a non-soap 
or fragranced cleanser, after pro-
longed heat exposure, walking 
or exercise, helps. Carrying fra-
grance free cleansing wipes can 
be an alternative way of keeping 
refreshed when showers are not 
available throughout the day. The 
areas that may suffer sweat build 
up most are under arms, abdomen 
folds, between buttock folds and 

groin area. 
Wearing loose, comfortable 

clothing, that allows the skin to 
breathe in a hot environment, 
avoids excessive perspiration. 
Light cotton is good for this. 
Wearing open footwear when-
ever possible rather than closed 
shoes or trainers, not only helps 
keep feet cool, but also helps the 
body to feel cool, as our feet have 
lots of pulse points and are sen-
sitive to heat. Feet help control 
the body temperature so keeping 
feet cool stops the body over-
heating. An instant way to cool the 
body down is to dip the feet in 
cold water for a couple of minutes. 

Keeping hydrated and drinking 
lots of water is essential to avoid 
dehydration, tiredness, urinary 
and kidney problems, seizures, 
getting dizzy and low blood     
volume shock; when loss of fluid 
drops, the blood volume, the 
amount of blood circulating in the 
body drops. This hypovolemic 
shock is a life threatening emer-

gency. Keep that fluid intake up, 
whether it is fruit flavoured water, 
teas, hot or cold, just having 
plenty of fluid throughout the 
day, sipping regularly and not 
allowing oneself to actually get 
to hurt point. 

The hair and skin may dry out, 
especially if exposed to the sun, 
chlorinated swimming pool or 
Jacuzzi. Chlorine seems to be an 
essential component in the main-
tenance routine of a pool or hot 
tub, so if those are to be used, 
take extra care of skin and hair. 
The hair will almost definitely dry 
out, any hair colour be it natural 
or applied, may also change as 
the sun lightens it and strips it 
of its natural oils - the chlorine 
acts as a bleaching agent and 
can change the colour pigment, 
so hair colour can change quite 
dramatically as well as drying it 
out to a straw like texture. 

Keep hair prepared before 
going out into the sun with mois-
turising oil protective hair condi-

tioners and sprays that can also 
be left in whilst being out or      
exposed to the drying rays and 
chlorine. 

Wearing a hairstyle in braids 
or a style that hides the tips and 
ends of the hair especially, also 
helps avoid those split ends being 
exposed and drying out further. 
Follow on with a head covering 
such as a fashionable scarf or 
hat can still look good as well as 
protecting the hair and face.  

Skin will need lots of extra 
moisturising if out in the sun or 
dipping in and out of those pools 
and spas. Using fragrance free 
moisturizers, especially in the 
summer when perspiring far more, 
will help keep skin hydrated, soft 
and supple. There are so many 

to choose from now, it should not 
be a problem to find when doing 
your regular supermarket shop. 

Make-up can be kept to a mini-
mum if the skin has been out 
there and got a little healthy sun 
glow; the skin will have some 
more colour and just a little foun-
dation, applied on a couple of 
blemished areas only, should do 
the trick. Applying foundation all 
over the face will just aggravate 
and run anyway when perspiring 
heavily. No need to heavily cake 
up with powder either, a little light 
dusting of mineral or bronzing 
glow powder if really desired in 
the evening, is more than ade-
quate. 

Make-up can be as simple as 
eyeliner, mascara and lipstick, 

and all should be waterproof to 
keep it smudge proof and/or 
running down the face. Keeping 
it all light and natural can be far 
more beautiful when you already 
have some natural sunkissed 
colour. Eyeshadow can crease 
with all the moisture wetness and 
if really an essential in your make 
up routine, maybe just kept for 
the evening glamour, and there 
are some specially designed 
cream versions just for this pur-
pose. Stay cool! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Hot summer tips

Cooking with Loulla Astin 
Reganada (Greek Bruschetta)

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

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

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

This week, Loulla shares     
her recipe for Reganada, Greek 
Bruschetta... 

 
Reganada (Greek Bruschetta) 

takes its name from rigani      
(oregano) and is a speciality of 
the beautiful islands of Kefalonia 
and Lefkada.  

Bruschetta, pronounced     
‘bru-ske-tta’ in Italy, is a classic 
Italian appetizer of grated top-
quality, fresh, ripe tomatoes, 
served on toasted slices of 
Sourdough bread. If you prepare 
the tomatoes in advance, remove 
from the fridge 30 minutes before 
serving.  

You can add crumbled feta, 
chopped Kalamata olives, and 
capers on top too and enjoy       
at any summer gathering with 
friends and family. 

 
Ingredients (makes 6): 
 

1 loaf of the best quality bread, 
Greek, Cypriot, Sourdough or 

rustic Tuscan or Pugliese  
8-10 of the juiciest, ripe toma-

toes 
Maldon sea salt 
Freshly ground black pepper 
1 large garlic clove 
A little balsamic vinegar 
Extra virgin olive oil 
Fresh sprigs of oregano, to 

garnish 
 

Method: 
 
Wash and cut the tomatoes 

in half, grate them, collecting 
the pulp in a bowl and throw 
away the skin. 

Place the pulp in a sieve over 
another bowl and allow to rest 
for 15 minutes to drain the liquid. 
Keep the liquid – you can make 
sauces and soups. 

Place the pulp in a bowl,    
season with a little sea salt and 

pepper and put to one side – do 
not refrigerate. 

Slice the bread diagonally, 
approximately 2cm thick and 
8cm wide. Char on both sides 
on a griddle pan or lightly toast 
them. 

Slice the garlic clove in half, 
rub over the charred bread       
applying good pressure. 

Put a couple of spoonfuls        
of the tomato over the bread 
and generously drizzle with 
olive oil and a few drops of 
vinegar.  

Decorate with fresh oregano 
leaves and eat immediately, 
adding more Malden salt and 
freshly ground black pepper on 
top if required. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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UK Cypriot Hector Kyprianou 
signs for Peterborough

Peterborough United have 
completed the signing of 
Leyton Orient midfielder 

Hector Kyprianou for an undis-
closed fee, with the 21-year-old 
penning a three-year contract, 
completing the paperwork at      
the idverde Training Ground on 
Wednesday lunchtime. 

Kyprianou made 80 appear-
ances for the Sky Bet League 
Two side after spending time in 
the Tottenham Hotspur Academy.  

Manager Grant McCann is 
delighted to secure the signature 
of the midfielder and is excited 
to work with him.  

Hector Kyprianou is also a 
Cyprus international U21 player. 

“It is great news that we have 

managed to get Hector. He is a 
very good physical presence, a 
ball-winning midfielder and very 
good on recoveries. He passes 
forward and likes to break lines 
with passes and forward runs. 

“He can play as a 6 or as an 
8 and he can also play in a back 
three if we needed, his versatility 
is a real plus for us.  

“We are really looking forward 
to working with Hector to help 
him improve and progress.” 

Kyprianou added: “I am really 
happy to be here. I felt like it     
was the perfect club for me and 
I can’t wait to get started. I really 
enjoyed my time at Leyton Orient, 
but when I heard about the in-
terest from Peterborough United, 

it was something that really      
appealed to me. 

“They are a club that give 
young players an opportunity, 
but they are also very ambi-
tious, they want to get promoted 
from this division. 

“I can play in a few different 
positions within midfield and 
pre-season is about knuckling 
down and trying to show what I 
can do in training and in the 
games that we have coming up. 
I have already done a few days 
training with Orient so I am look-
ing forward to getting started 
here.” 

Kyprianou will wear the 
number 22 shirt.

Cypriot swimmer Kalia Antoniou is 
tenth fastest woman in the world
Cypriot swimmer Kalia  

Antoniou finished 10th  
in the 19th FINA World 

Championships in Budapest,  
on Friday becoming “the 10th 
fastest woman of the world,” the 
Cyprus Swimming Federation 
has announced. 

The Federation said that the 
Cypriot champion reached the 
finish line at 24.94 in the first 
semifinal, recording yet another 
“amazing” Cypriot performance, 
after the 25.14 of the morning 
qualifier. 

Antoniou said she was “very 
happy”, adding she has waited 
a long time for a great success. 

She was asked if she expected 
this success, she said that she 
did, because she worked very 
hard taking training seriously 
and regularly and based on her 
training results. 

The 22-year-old athlete barely 
missed the chance to make it to 
the final since the 8th athlete, 
who got the ticket for the final, 
the Dane Jules Jensen finished 

at 24.86. 
Kalia is now looking forward to 

the Mediterannean games that 
will be taking place in Algeria.

Athanasia Peristiane from 
Whetstone in Barnet took 
the Gold medal at last 

weekend’s (Saturday 25th-Sun-
day 26th June) London Cham-
pionships Rhythmic Gymnastics 
Competition which took place in 
Redbridge. 

Athanasia is 9-years-old and 
represents the Muswell Hill 
Rhythmic Gymnastics School in 
North London. She has been 

training since the age of 3.  
Athanasia comes from a musi-

cal family who work within the 
community helping raise thou-
sands for local charities such as 
the North London Hospice and 
Sarcoma Cancer.  

She is the daughter of Roulla 
Violaris, a Dance and Zumba 
Teacher from Barnet. Her grand-
mother, Soulla Violaris, has 
worked with London Greek Radio 

for over 30 years and her grand-
father, Costas Violaris, is a 
singer-songwriter and musician 
who represented the final 10 for 
Cyprus Eurovision in 1991. 

Athanasia is also a Trapeze 
artist and a ballerina.  

Athanasia came 2nd in 2020 
and her efforts second time round 
came to 1st place and a gold 
medal in 2022. 

Well done Athanasia!

UK Cypriot Gymnast Athanasia 
Peristiane, 9, wins gold medal

Stefanos Tsitsipas clinches first 
title on grass

Stefanos Tsitsipas defeated 
Roberto Bautista Agut     
6-4 3-6 7-6 (2) to claim his 

first title on a grass court at the 
ATP 250 Mallorca Championships 
on Saturday. 

Tsitsipas came out firing in  
the early stages and the Greek’s  
aggressive play earned him a 4-0 
lead as Bautista Agut struggled 
to settle in front of an enthusiastic 
home crowd.  

Although the Spaniard was 
able to regain his composure  
to reclaim one break, Tsitsipas 
found sufficient rhythm on serve 

to ease to the first set. 
Bautista Agut appeared in 

deep trouble when Tsitsipas 
broke again in the third game of 
the second set. The Spaniard 
reeled off five games in a row 
from 1-3, demonstrating the sort 
of clean hitting that earned him 
a quarter-final win against World 
No.1 Daniil Medvedev on Thurs-
day, to roar back into the contest.  

Bautista Agut claimed the 
second set having struck 12 
winners to just three from his 
opponent. 

Despite the mid-match barrage 

from Bautista Agut, Tsitsipas 
was able to unlock the Spaniard’s 
delivery again for a 3-1 lead in 
the deciding set. Although the 
Greek when serving for the title 
at 5-3, he dominated the decid-
ing-set tie-break to extend his 
ATP Head2Head series lead 
over the Spaniard to 3-0. 

In his pre Wimbledon confer-
ence, he said, “Last year was 
difficult for me.” 

“I didn’t play a single match 
before Wimbledon on grass. I 
was trying to play on grass like 
I did on clay, which was a huge 
mistake. Technique-wise, tactic-
wise, it all fell apart. 

“For me, it’s a new start here 
at Wimbledon. I love playing on 
these courts. I love the serve-
and-volley game, coming in as 
much as I can, slicing, attacking. 

“I see myself a little bit             
different now in terms of how I 
perceive this surface in particu-
lar. I’ll probably have to get 
close to what Matteo Berrettini 
did last year then see if I am able 
to be a potential future Wimble-
don champion,” Tsitsipas mused. 

“I really want to. I absolutely 
think that I can get there one 
day. I think my tennis is suited 
for that,” he added.
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New Salamis Youth 
presentation

New Salamis Youth held 
their presentation on 
Saturday at Orchardside 

School in Enfield, where medals 
were given to players for their 
achievements during the season. 

The teams present were the 
U7’s, U8’s, U12’s and U16s with 
their respective managers giving 

the awards - Nick Zamaras, 
Peter Xiouri, Mario Skouros, Ban 
Demetriou, Jayson Menzies and 
Gary Stringer. 

Players wanting to join the club 
can email newsalamis@outlook. 
com or call the Head of New 
Salamis Youth, Ban Demetriou, 
on 07973 670 659.

Sports Day returns at  
St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School

On your marks; get set; 
GO! Students from St 
Andrew the Apostle 

Greek Orthodox School in Barnet 
returned to the athletics track 
on Wednesday 22 June 2022     
for the school’s Sports Day, one 
of the highlights of the school’s 
extra-curricular activities.  

Following a two-year hiatus 
due to the pandemic, the event 
returned to the Lee Valley      
Athletics Centre where a range 
of track and field activities took 
place in the glorious sunshine 
that graced North London.  

To celebrate the Queen’s 
Platinum Jubilee, a mixed relay 
event was introduced with      
Platinum medals added to the 
traditional Gold, Silver and 
Bronze.  

As an inclusive school, plans 
ensured that all students were 
able to take part and have an 
opportunity to experience taking 
part in an athletics event on first 
class facilities. 

The event was organised by 

the PE department, led by Head 
of Department, Mr Rob Browell, 
who commented, “We are ex-
ceptionally proud of all our       
students who competed in the 
2022 Sports Day; the determina-
tion and resilience shown by 
students was brilliant throughout 
all events.  

“The results were exceptional. 
Students have been working 
hard this term to ensure they 
were ready for the events and 
there were some amazing per-
formances on the day, with     
several school records broken.”  

Head of School Mr Mike       
Michael said, “It was amazing 
day for our students who demon-
strated a fantastic attitude in 
terms of supporting each other, 
but also highlights the amazing 
sporting abilities of our students 
in track and field events.  

“Being able to provide    
students with opportunities like 
this brings the school community 
together.” 

KOPA League Veterans 
7-a-side tournament

The KOPA league will be 
hosting an KOPA Veterans 
7-aside tournament for 

players 45 and over on Sunday 
10th July 22, 12.30-2.30pm at 
Trent Park Power league. 

This event will be a trial to      
establish if there is interest for 
a larger KOPA Vets tournament/ 
league in the coming season. 

Admission is £200 per team 
(£20 per player) with all profits 
to charity. 

Not quite walking football but 
a great way to see old friends 
from the KOPA league!! 

It would be fantastic to see a 
KOPA Vets league with clubs of 
the past - AEL, Athletic, New 
Salamis, Omonia, Anorthosis, 
Olympiacos, Eleftheria, Dynamo, 
Cosmos, Famagusta, Achna to 
name a few!!! 

If you are interested and able 
to put a team together for 10th 
July (restricted number of teams 
due to time pitches booked) or 
future tournaments please email: 
secretary@kopaleague.com 
with details of the team and a 
contact name and number.

Cyprus at the  
Mediterranean Games 
in Algeria

Cyprus’ participation in the 
Mediterranean Games in 
Oran started with a suc-

cess, as Markos Tsangaras won 
the bronze medal in karate in the 
-67kg category, winning 5-4 
against French champion Salmi. 

As reported by the Cyprus 
Sports Writers Union correspon-
dent, this is the first time that 
Cyprus has won a medal in this 
sport at the Mediterranean 
Games. 

Apart from Tsangaras, five 
other Cypriot athletes competed 
in karate on Sunday.  

Arianne Miles Gonzalez lost 
against Turkish champion Tugba 
in the -55kg semi-final, Anthi 
Stylianou lost at -61kg against 
Italian Mangiacapra and finished 

in 5th place, Christos Theopemp-
tou lost in the first match at -60kg, 
Panagiotis Loizides was defeated 
by Bosnian Hamza 4-0 and fin-
ished 7th, while Irini Kontou was 
eliminated in her first match, 
losing 1-0 to Slovenian Harbel. 

Cyprus won a second bronze 
medal in the Mediterranean 
Games in Oran, Algeria. 

Elena Christodoulou and Eva 
Kattirtzi won the medal in bad-
minton.  

Although they were defeated 
in the semifinal, which took 
place on Monday morning, there 
won’t be a secondary final and 
therefore the pairs in the semi-
finals will be awarded prizes,      
a press release by the Cyprus 
Sports Organization.

Markos Tsangaras won the bronze medal in karate 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Γεώργιος Καραολής

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πατέρα, παππού και 
προπάππου μας Γεώργιος Καραολής που έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη  

16 Ιουνίου 2022. Αφήνει πίσω τα παιδιά του Κώστα,  Άννα, Μαρία,  
τον γαμπρό του Ανδρέα, εγγόνια και δισέγγονο. Αφήνει επίσης τα αδέρφια 

του, τα ανίψια και τις οικογένειές τους. Θα μας λείψει πολύ. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 14:00μμ, την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στην  
εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, London N22 8LB. Η ταφή θα  

ακολουθήσει στις 15.30μμ στο κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill Road 
NW7 1NB. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν 
στους υπεύθυνους κηδειών Churchills, 263 East Barnet Road EN4 8SX 

έως τις 12μμ την ημέρα της κηδείας - ή καλέστε τον ανθοπωλείο  
στο 01707 876 357 για να κανονίσετε. 
Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά

It is with sadness that we announce the passing of our father,  
grandfather and great-grandfather Georgios Caraolis who passed 
away on Thursday 16th June 2022. He leaves behind his children  

Costas, Anna and Maria, son-in-law Andrew, grandchildren,  
and great-grandson. He also leaves his brothers, nieces  

and nephews and their families. He will be missed.  
The funeral service will take place at 2pm on Thursday 7th July 2022  

at St Mary’s Church, 21 Trinity Road, London N22 8LB. The burial will 
follow at 3.30pm, at Hendon Cemetery, Holders Hill Road NW7 1NB. 

Floral tributes are welcome and can be sent to Churchills Funeral  
Directors, 263 East Barnet Road EN4 8SX by 12pm on the day of  

the funeral - or please call florist on 01707 876 357 to arrange. 
Rest in peace Dad

(από Λάρνακα Κύπρου)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Georgios Caraolis
(from Larnaca, Cyprus)

Τελούμε την προσεχή́ Κυριακή 3 Ιουκλιου 2022,  

το 1ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

μας Γεώργιου Κωσταρά (από το Κάτω Δίκωμο, 

Κύπρος)  στην εκκλησιά της Παναγιάς, Trinity 

Rd, Wood Green, N22 8LB, και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Έλλη, παιδιά, Μενέλαος 

(Μελ) και Σάββας, νύφες, Άννα, Χριστίνα,  

εγγόνια Φίλιππος, Μέλισσα, Μία & Λούκα.

† 1ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † 40 ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γεώργιος Κωστάρας Τελούμε την προσεχή Κυριακή 3 Ιουλίου 2022, στην εκκλησία  
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, Wightman Rd, London N8 0LY, 
το 40 ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μου αδερφού Λευτέρη 
Ιωάννου (Lefty) (από Δευτερά Λευκωσίας) και καλούμε  

όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν.  
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους  
παραβρέθηκαν στην κηδεία και έστειλα συλλυπητήρια  

μηνύματα.  Ο αδερφός του Σταύρος και λοιποί συγγενείς.  

04.03.1938 - 03.07.2021

(από Κάτω Δίκωμο, Κύπρος) 

22.07.1937– 16.06.2022

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους παραβρέθηκαν  
στην κηδεία του αγαπημένου μας πατέρα, συζύγου και παππού  
Ανδρέα Λοΐζου Μελέκη (από την Κώμη Κεπίρ, Καρπασίας,  
Κύπρου). Σας ευχαριστούμε για όλα τα λουλούδια, τις δωρεές, 

τα συλλυπητήρια μηνύματα και την αγάπη σας  
αυτή την δύσκολη στιγμή.   

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Τσικκίνα, παιδιά π. Δημητριανό-Χριστάκη,  
Λαμπρούλλα, νύμφη Ανδρούλλα, εγγόνια Γιώργος, Ανδρέας, Χριστιάνα, 

αδέλφια και λοιποί συγγενείς. 
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Photoulla Andreous 

It is with great sadness that we announce the passing  

of our beloved Photoulla Andreous, on Saturday 11th June 

2022. Photoulla leaves behind her beloved husband 

 Prodromos, three children Androulla, Elias, Koulla,  

sons-in-law Savva and Frank, daughter-in-law Stella, 

 6 grandchildren Nicholas, Prodromos, Fodis, Mikey, 

 Emilio, Melissa, and great grandchild Zack.  

The funeral will take place on Monday 11th July 2022, 

 at 10.30am, at St Marys church, Trinity Road, N22 8LB, 

followed by burial at 12.00 noon, at New Southgate 

 Cemetery, N11 1JJ, followed by the wake to be held  

at Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Road,  

N11 1GN (Opposite New Southgate Cemetery).  

Flowers are welcome and to be sent to  

Demetriou & English by 7.30am on the 11.07.2022. There 

will also be a donation box for Radiomarathon  

(children with special needs)   

A BEAUTIFUL WIFE, MOTHER, GRANDMOTHER 

AND GREAT GRANDMOTHER  

PHOTOULLA YOU MEANT THE WORLD TO US, 

 YOU LEFT US BROKEN HEARTED💔 

WE LOVE AND MISS YOU SO DEARLY 

 MAY YOU REST IN HEAVENLY PEACE 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Kalopsida, Cyprus)

Φωτούλα Ανδρέους
†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από την Καλοψίδα Κύπρου)

You Never Said Goodbye 
 

You never said I’m leaving, 
You never said goodbye. 

You were gone before I knew it, 
And only God knew why. 

 
A million times I needed you, 

A million times I cried. 
If love alone could have saved you, 

You never would have died. 
 

In life I loved you dearly, 
In death I love you still. 

In my heart you hold a place, 
That no one could ever fill. 

 
It broke my heart to lose you, 

But you didn’t go alone 
For part of me went with you, 
The day God took you home. 

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο  
της αγαπημένης μας Φωτούλας Ανδρέους, το Σάββατο  

11 Ιουνίου 2022. Η Φωτούλα αφήνει πίσω τον αγαπημένο 
της σύζυγο Πρόδρομο, τρία παιδιά Ανδρούλα, Ηλία, 
Κούλα, γαμπρούς Σάββα και Φράγκο, νύφη Στέλλα,  

6 εγγόνια Νικόλαο, Πρόδρομο, Φώτης, Μίκη, Αιμίλιο,  
Melissa και δισέγγονο Zack. 

Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, στις 
10.30 π.μ., στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, 

N22 8LB, και θα ακολουθήσει η ταφή στις 12.00  
το μεσημέρι, στο κοιμητήριο του New Southgate  
Cemetery, N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά  
στο Ariana Banqueting Hall, Brunswick Park Road,  

N11 1GN (Απέναντι από το κοιμητήριο του New  
Southgate). Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν 
να σταλούν στο Demetriou & English έως τις 7.30πμ  
στις 11.07.2022. Στην εκκλησία θα βρίσκεται και ένα 
κουτί δωρεών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο 

Radiomarathon (παιδιά με ειδικές ανάγκες) 
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΓΥΝΑΙΚΑ, ΜΗΤΕΡΑ,  

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΓΙΑΓΙΑ   
ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΣ Ο  

ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΣ,  

ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΣ ΜΙΑ ΣΠΑΣΙΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ💔 
ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙΣ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αντώνης Καλησπέρας
(από το Λεονάρισσο, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Antonis Kalisperas

Our beloved father and grandfather Antonis  
Kalisperas sadly passed away at our family home  

on Tuesday June 14th, 2022, at the age of 90.  
Antonis was a warm, compassionate, and loving 

 husband, father and grandfather. He worked hard  
his whole life to support his family and he was a very 
talented Carpenter. Antonis also loved nurturing his 
beautiful rose garden with his wife Maria who sadly 

passed away in June 2018. He enjoyed his daily walks 
in Crouch End and spent many hours just stopping  
to chat to all the locals. In recent years he enjoyed 

spending time with his loving grandchildren,  
Archie and Maximos, who brought him much joy.  
We are grateful for everything that he gave to us. 

 Antonis leaves 2 children: Nick and Nitsa;  
daughter-law Elena, son-in-law Dan and 2  

grandchildren, Archie, and Maximos,  
whom he loved and adored, and many relatives  

and friends. We take solace and comfort that Antonis 
and Maria are now reunited. The funeral will take 
place on Monday July 4th, 2022, at 12:30pm at the 

Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 
Wightman Road, London N8 0LY.  The burial will  
follow at New Southgate Cemetery. The wake will 

take place at the cemetery.  In lieu of flowers,  
a donation is requested to Cancer Research UK. 

(from Leonarisso, Cyprus)
Ο αγαπημένος μας πατέρας και παππούς Αντώνης  
Καλησπέρας δυστυχώς απεβίωσε στο σπίτι την Τρίτη 
14 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 90 ετών. Ο Αντώνης ήταν 
ένας ζεστός, συμπονετικός και στοργικός σύζυγος,  

πατέρας και παππούς. Δούλεψε σκληρά όλη του τη ζωή 
για να συντηρήσει την οικογένεια του και ήταν ένας 
πολύ ταλαντούχος Ξυλουργός. Στον Αντώνη άρεσε  
επίσης να φροντίζει τον όμορφο κήπο του και 

 τις τριανταφυλλιές του παρέα με τη σύζυγό του Μαρία 
που δυστυχώς απεβίωσε τον Ιούνιο του 2018.  

Απολάμβανε τις καθημερινές του βόλτες στο Crouch 
End και περνούσε πολλές ώρες απλώς σταματώντας για 
να συνομιλήσει με όλους τους ντόπιους. Τα τελευταία 
χρόνια απολάμβανε να περνά χρόνο με τα αγαπημένα 
εγγόνια του, τον Άρτσι και τον Μάξιμο, που του  

έφεραν μεγάλη χαρά. Είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα 
μας έδωσε. Ο Αντώνης αφήνει 2 παιδιά τον Νίκο και τη 
Νίτσα, νύφη Έλενα, γαμπρός Νταν και 2 εγγόνια Άρτσι 
και Μάξιμος, που αγαπούσε και λάτρευε, και πολλούς 
συγγενείς και φίλους. Παρηγορούσατε με την ιδέα ότι  
ο Αντώνης και η Μαρία βρίσκονται και πάλι μαζί. 
Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022,  

στις 12:30 μ.μ. στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 
N8 0LY. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του 

New Southgate. Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. 
Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε δωρεές  

για το Cancer Research UK.
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4 April 1930 - 16 June 2022

It is with the heaviest of hearts that we announce our beloved Dino Philalithes 
has passed peacefully, surrounded by love. Wonderful husband to Agni,  

loving father to Iliana & Chrystalla, incredible pappou to Sofia & Alexander 
and amazing father-in-law to Dan.  

 
Dino - or ‘Dinaki mou’ as he was affectionately called - was born in West  

Cameroon in Africa, to Minos and Egli Philalithes and grew up in Yermasoyia, 
Limassol. He came to London in 1955 to study at the Trinity College of Music. 

  
A pianist all his life, his gentleness, kindness, joy and spirit, was felt by  

all - whether that was from hearing his beautiful piano playing, seeing the 
sparkle in his eyes or listening to the wisdom of his words.  

 
We welcome friends to join us remember and honour Dino on Saturday  

July 2nd, at 11am, at Holy Cross & St Michael’s Church in Golders Green 
followed by the burial at Hendon Cemetery.  

 
“He made his mark on everyone he touched with his generosity,  

his spirit and his music”

Με βαριά καρδιά και πόνο ψυχής ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και πεθερού, Ντίνου Φιλαλήθη, ο οποίος απεβίωσε πλήρης ημερών,  

περιτριγυρισμένος από αγάπη. Ήταν, ένας υπέροχος σύντροφος για τη σύζυγό του Αγνή, 
ένας τρυφερός πατέρας για τις θυγατέρες του Ηλιάνα και Χρυστάλλα,  

ένας αξιολάτρευτος παππούς για τη  Σοφία και τον Αλέξανδρο καθώς και ένας 
 εκπληκτικός πεθερός για τον Νταν.  

 
Ο Ντίνος -  ή ‘Ντινάκι μου’ όπως τον αποκαλούσαν οι αγαπημένοι του - ήταν γόνος της 

οικογένειας του Μίνου και της Αίγλης Φιλαλήθη.  
Γεννήθηκε στο Καμερούν της Αφρικής και μεγάλωσε στη Γερμασόγεια της Λεμεσού.  

 
Στο Λονδίνο ήρθε το 1955 για σπουδές στο Trinity College of Music. Πιανίστας  

μια ολόκληρη ζωή, ξεχώριζε για τις ευαισθησίες του, την καλοσύνη του, την ευγένειά του, 
τη θετική του ενέργεια και την πνευματικότητά του, τόσο μέσα από τα ατέλειωτα   

μουσικά ταξίδια που προσέφερε με το πιάνο του, όσο και με τη σοφία που διακατείχε  
τον λόγο του.  

 
Καλούμε τους φίλους στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Golders Green,  
το Σάββατο 2 Ιουλίου στις 11 πμ, για να θυμηθούμε και να τιμήσουμε  

τον Ντίνο. Ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο Χέντον. 
 

 “Aφησε την σφραγίδα του σε όλους όσους άγγιξε με την γενναιοδωρία του,  
το πνεύμα του και τη μουσική του”

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Dino Philalithes
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αγγελική Πολυβίου Χριστοφή

Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
μητέρας Αγγελικής Πολυβίου Χριστοφή σε ηλικία 94 ετών.  

Παντρεύτηκε τον Πολύβιο Χριστοφή, και μαζί απέκτησαν 2 γιους, 
 τον Χρηστάκη ο οποίος απεβίωσε 2010 και τον Ανδρέα.  

Αφήνει επίσης πίσω της 5 εγγόνια, τη Natasha, και τον Paul,  
τον Πολύβιο, τον Πέτρο και την Αλεξία και 3 δισέγγονα. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, στις 12 μ.μ.,  
στην εκκλησία της Παναγιάς, 305 Camberwell New Rd, London SE5 
0TF, και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Camberwell Old 
Cemetery, Forest Hill Rd, London SE22 0RU. Θα δοθεί η παρηγοριά 

στην αίθουσα της εκκλησίας και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να  
παρευρεθούν. Δεχόμαστε λουλούδια ή δωρεές  

για το Alzheimer's Society.

We are sad to announce the death of our beloved mother  
Angeliki Poliviou Christofi, at the age of 94.  

She married Polivios Christofi, and together they had 2 sons,  
Christakis (Deceased 2010) and Andreas.  

She also leaves behind 5 grandchildren, Natasha, Paul,  
Polivios, Petros and Alexia, and 3 great-grandchildren. 

The funeral will take place on Wednesday 13th July 2022,  
at 12pm, at St Mary's Greek Orthodox Cathedral, 305 Camberwell 

New Rd, London SE5 0TF, followed by the burial at Camberwell Old 
Cemetery, Forest Hill Rd, London SE22 0RU. A wake will be held in 
the hall at St Mary's Greek Orthodox Cathedral, and all are welcome  
to attend. We welcome flowers or donations to Alzheimer's Society.

(από Λάρνακα Κύπρου)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Angeliki Poliviou Christofi 
(from Kalograia, Kyrenia)

4.12.1927- 19.06.2022

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
 Τελουύμε την προσεχή Κυριακή 03.07.2022, 

στην εκκλησιά των Αγίων Πάντων,  
Camden Street, London NW1 0JA,  

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
και αξέχαστου μας  

Χρύσανθος (Chris)Χρυσάφη 
 από την Επτακώμη) και καλούμε όλους όσοι  
τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 
Η σύζυγος Εύα, κόρες, Helen, Φλώρα και  
Παντελίτσα, εγγόνια, Αντώνης- Άνθια,  

Εύα - Izzie, Χρύσανθος - Lizzie, Μιχαέλα  
και Αντριάνα, δισέγγονα, Μαρία, Χριστιάνος και 

Σοφία, γαμπροί, Jon, Ηλίας και Αντρέας,  
αδελφός Αντρέας και λοιποί συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Andreas Flourentzou Symeou 

(from Lapathos, Ammochostou) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - MEMORIAL

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Ανδρέα Φλουρέντζου Συμεού 

στις 25 Μαΐου 2022 στην Κύπρο, σε ηλικία 88 ετών. 
Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγo του Ελένη, δύο παιδιά  

Φλωρέντζο και Μαρία, νύφη Ελένη και γαμπρό Γιώργο, εγγόνια Σόφη,  
Ανδρέα, Άντρο, Ελένη και Σάρλοτ, δισέγγονα Πόλι, Φλώρα, Ηλιάννα, 
Γιώργο και Λούσι. Ο Ανδρέας ήταν ένας εγκάρδιος και στοργικός  

άνθρωπος που αγαπούσε την οικογένεια του και ήταν εξίσου αγαπητός  
και σεβαστός τόσο από αυτούς όσο και από τους φίλους του.  

Αποσύρθηκε στην Κύπρο με τη σύζυγο του Νίτσα όπου έζησε ευτυχισμένα 
χρόνια στον κυπριακό ήλιο, επιστρέφοντας συχνά στο Λονδίνο για  

επισκέψεις. Η κηδεία τελέστηκε στην Κύπρο αμέσως μετά τον θάνατο του.  
Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό του Αρχαγγέλου  
Μιχαήλ στην Ορόκλινη της Κύπρου την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022. 

Θα λείψει πολύ και μας αφήνει με πολλές αναμνήσεις.  
Αναπαύσου εν ειρήνη.   

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
husband, father, grandfather and great-grandfather  

Andreas Flourentzou Symeou on 25th May 2022 in Cyprus, at the age of 88. 
He leaves behind his devoted wife Eleni and two children Florentzos and 
Maria, daughter-in-law Helen and son-in-law George, his grandchildren  

Sophie, Andreas, Andrew, Eleni and Charlotte, 
 his great grandchildren Paul, Flora, Elianna, George and Lucy.  

Andreas was a warm-hearted and loving man who cherished his family,  
and was equally much loved and respected by them and all his many 

friends.  He retired to Cyprus with his wife Nitsa where he lived for many 
happy years in the Cyprus sunshine, frequently returning to London for 

visits. The funeral was held in Cyprus soon after his passing.   
The 40day memorial will be held at The Church of the Archangel Michael 

in Oroklini, Cyprus on Sunday 3rd July 2022. He will be greatly missed 
and leaves many lasting memories. Rest in eternal peace. 13.10.1933 – 25.05.2022

Ανδρέας Φλουρέντζου Συμεού 

(από Λάπαθος Αμμοχώστου) 

15.02.1941 - 12.06.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Costas Kyriacou Ioannides 
(Nicosia, Cyprus) 

Κώστας Κυριάκου Ιωαννίδη 

(Λευκωσία, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Κώστα Κυριάκου  
Ιωαννίδη την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022 στο Εθνικό Νοσοκομείο Νευρολογίας 

και Νευροχειρουργικής μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.  
Αφήνει πίσω τα δύο παιδιά του Κυριάκο και Νικολέττα και την μητέρα τους 

Στέλλα, τρία αγαπημένα εγγόνια Αναστασία, Αύγουστο-Βασίλη και  
Στέλλα-Σου. Σε ηλικία 15 ετών μετακόμισε στο Λονδίνο με την οικογένειά του. 
Θα λείψει πολύ σε όλους μας. Ήταν ο μεσαίος από τα πέντε αδέρφια. Όπως 
πολλοί Κύπριοι εγκαταστάθηκαν στο Βόρειο Λονδίνο και ως νέος βοήθησε να 
βρεθούν οι ελληνορθόδοξες εκκλησίες στο Wood Green, ήταν αφοσιωμένος 
ενορίτης για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η κηδεία του θα γίνει στην 
εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, Λονδίνο, N22 8LB στις 10:30 και στη 
συνέχεια τσάι/καφές στην αίθουσα της εκκλησίας. Η ταφή θα γίνει στις 15:00 
στο κοιμητήριο του  Colchester Cemetery & Crematorium, Mersea Rd, Col-

chester CO2 8RU. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο  
Demetriou & English (131-133 Myddleton Rd, London N22 8GN)  
ή εναλλακτικά οι δωρεές για το The National Brain Appeal είναι  

ευπρόσδεκτες: https://www.justgiving.com/fundraising/nikki-jarrett1  

It is with great sadness that we announce the passing of Costas  
Kyriacou Ioannides on Sunday 12th June 2022 at the National Hospital 

for Neurology and Neurosurgery after suffering a stroke. He leaves  
behind his two Children, Kyriacos and Nikoletta, who he shared with 
Stella, and his three beloved Grandchildren Anastasia, August-Vasili  

& Stella-Sou. At the age of 15 he moved to London with his family. He will 
be dearly missed by all his family. He was the middle one of five siblings. 
Like many Cypriots they settled in North London and as a young man he 
was one of the founders of the Greek Orthodox churches in Wood Green, 
he was a devoted parishioner for most of his life. His funeral will be held  

at St Marys, 21 Trinity Road, London, N22 8LB at 10:30 followed by 
tea/coffee in the Church Hall. The burial will be at 15:00 at Colchester 
Cemetery & Crematorium, Mersea Rd, Colchester CO2 8RU.  Flowers 

can be sent to Demetriou & English (131-133 Myddleton Rd, London N22 
8GN) or alternatively donations to The National Brain Appeal are  

welcome by going to: https://www.justgiving.com/fundraising/nikki-jarrett1 
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Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Δέσποινας Αντωνιάδη 
την Κυριακή 12 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 82 ετών. Αφήνει πίσω τον γιο της 
Βίκτωρ, οικογένεια και φίλους. Η Δέσποινα γεννήθηκε στο χωριό της  

Λεμεσού όπου μεγάλωσε και έγινε δασκάλα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Η Δέσποινα ήταν μια στοργική μητέρα και σύζυγος που αφιέρωσε τη ζωή 
της στην οικογένειά της. Είχε μια πολύ στοργική φύση. Καθιερώθηκε καλά 
στην κοινότητα όπου η ίδια και ο αείμνηστος σύζυγός της Χρύσος έχτισαν 
μια κοινή ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο για την οικογένειά τους. Θα λείψει 
πολύ σε όλους. Η κηδεία της τελέσθηκε την Τετάρτη 29 Ιουνίου στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και η ταφή  

στο κοιμητήριο του Enfield Crematorium & Cemetery, 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Δέσποινα Αντωνιάδη 

23.01.1940 – 12.06.2022

(Όμοδος Λεμεσού, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of Despina  
Antoniades on Sunday 12th June 2022, at the age of 82. She leaves  

behind her son Victor, family, and friends. Despina was born in the village 
in Limassol where she grew up and became a secondary school teacher.  

Despina was a loving mother and wife who dedicated her life to her 
family. She had a very caring and loving nature. She was well established 
within the community where herself and her late husband Chrysos built  

a life together in the UK for their family. She will be dearly missed  
by everyone. Her funeral took place on Wednesday 29th June, 

 at St Demetrios Greek Orthodox Church, and the burial at Enfield  
Crematorium & Cemetery.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Despina Antoniades
(Omodos, Limassol, Cyprus)

25.6.1933 - 11.6.2022

Agathoulla Chrysanthou 

It is with great sadness that we announce the passing 
of our beloved and most precious wife, mother,  

grandmother and great-grandmother, Agathoulla 
Chrysanthou, on 11th June 2022, aged 88.  
Agathoulla was a wonderful and kind lady  
who devoted her whole life to her family.  

She will be dearly missed and will forever be in our 
hearts. She leaves behind her husband of 63 years, 

Evangelis, her children, Xenia, Skevi, Chrys and Maria, 
sons-in-law, Martin, Mario and Ivan, daughter-in-law, 
Petronela, 7 grandchildren, Alexandra and husband 

Chris, Gregory and wife Lin, George and fiancée Jodie, 
Maria and partner Luke, Helena, Robert, Angelo  

and 4 great-grandchildren, Georgia, Olivia, Penelope, 
and Noah. She also leaves behind her sister Loulla, 

brother Andreas and cousin Maro,  
and many relatives and friends.  

The funeral will take place on Friday, 8th July 2022, 
 at 12noon, at 12 Apostles Church, Kentish Lane, 
Brookmans Park, AL9 6NG and the burial at 2pm,  

at The Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. 
The wake will be held at The Ariana Banqueting Hall, 

Brunswick Park Road, N11 1GN  
(free parking in the red spaces).

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Lefka, Cyprus) 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αγαθούλα Χρυσάνθου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
 αγαπημένης και πολύτιμης μας συζύγου, μητέρας,  
γιαγιάς και προγιαγιάς, Αγαθούλα Χρυσάνθου,  

στις 11 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. Η Αγαθούλα 
ήταν μια υπέροχη και ευγενική κυρία που αφιέρωσε όλη 
της τη ζωή στην οικογένειά της. Θα μας λείψει πολύ και 

θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.  
Αφήνει πίσω της τον επί 63 χρόνια σύζυγο της  

Βαγγέλη, τα παιδιά της Ξένια, Σκεύη, Κρις, Μαρία,  
γαμπροί Μάρτιν, Μάριο και Ίβαν, νύφη Πετρονέλα, 

 7 εγγόνια Αλεξάνδρα και τον σύζυγο της Κρις,  
Γρηγόρης και τη σύζυγο του Λιν, George και την  

αρραβωνιαστικιά του Jodie, Μαρία και ο σύντροφος 
της Luke, Helena, Robert, Άγγελος και 4 δισέγγονα  
Γεωργία, Ολίβια, Πηνελόπη και Νόα. Αφήνει επίσης 

πίσω της την αδερφή της Λούλα,  
τον αδερφό της Ανδρέα, την ξαδέρφη της Μάρω  

και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή,  

8 Ιουλίου 2022, στις 12 το μεσημέρι, στην εκκλησία των 
Δώδεκα Αποστολών, Kentish Lane, Brookmans Park,  

AL9 6NG και η ταφή στις 14:00μμ, 
 στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery,  

Church Street, N9 9HP. Η αφύπνιση θα  
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ariana Banqueting Hall, 

Brunswick Park Road, N11 1GN (δωρεάν  
στάθμευση στους κόκκινους χώρους).

(από Λεύκα, Κύπρος)
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