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Στη χειρότερη φάση του από την 
προδοσία του 1974 με το πραξι-
κόπημα της Ελληνικής Χούντας και 
της ΕΟΚΑ Β΄ και τη βάρβαρη τουρ-
κική εισβολή, οδήγησαν το Κυ-
πριακό η κυβέρνηση και...  

Σελ 6

Στη χειρότερη φάση
Ακόμα 650 πτήσεις από αυτές που 
είχε προγραμματίσει για τον Ιούλιο 
από τα αεροδρόμια Χίθροου και 
Γκάτγουϊκ του Λονδίνου θα ακυρώ-
σει η British Airways, σύμφωνα με 
την Daily Telegraph. Σκοπός... 

 
Σελ 4

Έρχονται νέες ακυρώσεις

Κρίθηκαν 
ένοχοι για φόνο

σελ  2

Καταρρέει η κυβέρνηση 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 25 ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ..

Ολοκληρώθηκε 
η έρευνα για τη σημαία

σελ 2 & 18

Νομική έρευνα για λογαριασμό του δή-
μου του Waltham Forest στο βορει-
οανατολικό Λονδίνο αποφάνθηκε ότι η 
ενέργεια Τουρκοκύπριου τοπικού δη-
μοτικού συμβούλου να οργανώσει και 
να πραγματοποιήσει έπαρση της ση-
μαίας του ψευδοκράτους μπροστά από 
το δημαρχείο συνιστούσε παραβίαση 
των κανονισμών. 
Η υπόθεση αφορά στην έπαρση της 
σημαίας του ψευδοκράτους στον ιστό 
έξω από το δημαρχείο του Waltham 
Forest από τον εν λόγω δημοτικό σύμ-
βουλο και άλλους Τουρκοκύπριους 
στις 15 Νοεμβρίου 2021...

Εnglish Section pages 17-27

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΧΩΡΑ

«ΙΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΑΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΡΙΤ», ΛΕΕΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΡΙΣ

σελίδες: 3, 4 & 17

Για χρόνια θα θυμάται ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης το Βατερλώ του 
στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου δέ-
χτηκε σφυροκόπημα από τους 
ευρωβουλευτές -για την Ελευθε-
ρία του Τύπου μεταξύ άλλων... 
 

Σελ 7

Πανωλεθρία...

Κύπριος σκότωσε και με τη βοήθεια της 
μητέρας του έκαψε το θύμα στο Λονδινο
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Νομική έρευνα για λογαριασμό του δήμου του 
Waltham Forest στο βορειοανατολικό Λονδίνο 
αποφάνθηκε ότι η ενέργεια Τουρκοκύπριου τοπι-
κού δημοτικού συμβούλου να οργανώσει και να 
πραγματοποιήσει έπαρση της σημαίας του ψευ-
δοκράτους μπροστά από το δημαρχείο συνι-
στούσε παραβίαση των κανονισμών. 
Πρόκειται για τον Nick Halebi που εκλέγηκε στο 

Chingford Green με το Συντηρητικό Κόμμα. 
Η υπόθεση αφορά στην έπαρση της σημαίας 

του ψευδοκράτους στον ιστό που βρίσκεται στο 
προαύλιο του δημαρχείου του Waltham Forest 
από τον εν λόγω δημοτικό σύμβουλο και άλλους 
Τουρκοκύπριους στις 15 Νοεμβρίου 2021. 
Αφορμή για την «τελετή» ήταν η συμπλήρωση 

38 ετών από την παράνομη μονομερή ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους. 
Η κίνηση αυτή είχε προκαλέσει άμεσα εντονό-

τατες αντιδράσεις από την κυπριακή παροικία, με 
την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ να εκδίδει 
καταδικαστική δήλωση. Την κίνηση είχαν αποδο-
κιμάσει επίσης φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές, 
βουλευτές της τοπικής περιφέρειας και άλλοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι. 

Αναγνωρίζοντας πως η έπαρση της σημαίας 
είχε προκαλέσει προσβολή και οδύνη στην πολυ-
πληθή κυπριακή παροικία του δήμου, η ηγεσία 
του Waltham Forest είχε απολογηθεί και η αρμόδια 
υπηρεσία ανέθεσε σε ανεξάρτητο νομικό τη διε-
ξαγωγή έρευνας. 
Το πόρισμα, λοιπόν, αναφέρει πως ο εν λόγω 

δημοτικός σύμβουλος «δεν ενήργησε συμφώνως 

προς τον Κώδικα Διαγωγής του λονδρέζικου Δή-
μου του Waltham Forest» διοργανώνοντας την 
τελετή έπαρσης. Η εκτίμηση που διατυπώνεται 
στο πόρισμα είναι πως η ενέργειά του αποσκο-
πούσε στο «να προωθήσει τη δική του πολιτική 
ατζέντα». 
Ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος δεν 

επανεξελέγη στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές 

του Μαΐου, επομένως δεν θα επιβληθεί περαιτέρω 
διοικητική κύρωση σε βάρος του. 
Το δικηγορικό πόρισμα καλωσόρισε η Εθνική 

Κυπριακή Ομοσπονδία. «Εκ μέρους της βρετα-
νοκυπριακής κοινότητας είμαι ακόμα βαθιά ανα-
στατωμένος που συνέβη το περιστατικό της έπαρ-
σης της σημαίας, ωστόσο καλωσορίζω τις 
γρήγορες ενέργειες που έκανε τότε το δημοτικό 
συμβούλιο του Waltham Forest», δήλωσε ο Πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής, από 
τον οποίο ο ανεξάρτητος νομικός ερευνητής έλαβε 
κατάθεση, μεταξύ άλλων εμπλεκομένων. 
Κάνοντας λόγο για «σημαντική» νομική έρευνα, 

πρόσθεσε πως η έκθεση δικαιώνει την καταδίκη 
του περιστατικού που συνιστούσε παραβίαση των 
κανονισμών του δήμου, καθώς επίσης του διε-
θνούς δικαίου και ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.  

«Ελπίζω ειλικρινά οι δημοτικοί σύμβουλοι στο 
Waltham Forest και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο 
να σεβαστούν τα αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα 
της έκθεσης και να διδαχθούν μαθήματα, ούτως 
ώστε αυτό να μην επαναληφθεί στο μέλλον», κα-
τέληξε ο κ. Καραολής.

Παραβίαση των κανονισμών η έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Επίσημη δεξίωση για τη συμπλήρωση 30 ετών 
από την ίδρυση της οργάνωσης «Συντηρητικοί Φί-
λοι της Κύπρου» διοργανώθηκε το βράδυ της Τε-
τάρτης σε λέσχη του κεντρικού Λονδίνου. Τη βρα-
διά, πέρα από τα μέλη της παροικιακής οργάνωσης 
που στηρίζει την Κύπρο και το κυβερνών Συντη-
ρητικό Κόμμα, τίμησαν επίσης με την παρουσία 
τους μέλη της Κυβέρνησης Τζόνσον και βουλευτές 
των Τόρις. 
Η Πρόεδρος των ‘Conservative Friends of Cy-

prus’ και βουλευτής βορείου Λονδίνου Τερέζα Βί-
λιερς είπε πως το κόμμα της είναι στο πλευρό των 
Κυπρίων και ότι οι φιλοκύπριοι βουλευτές στη Βρε-
τανία θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να υπο-
στηρίξουν τους Κύπριους στις προσπάθειές τους 
για επανένωση του νησιού. 

«Θέλουμε μία δίκαιη και με διάρκεια λύση», είπε 
η ένθερμη υποστηρίκτρια της Κύπρου, χαρακτηρί-
ζοντας «μία τραγωδία» τη συνεχιζόμενη διαίρεση 
του νησιού. Συμπλήρωσε ότι η οργάνωση θα συ-
νεχίσει όπως εδώ και 30 χρόνια να ζητά από τη 
βρετανική Κυβέρνηση να κάνει όσα είναι στη δύ-
ναμή της για να διευκολύνει μια λύση στο Κυπριακό. 
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος των Συντηρητικών Φί-

λων της Κύπρου Τζέισον Χαραλάμπους εξήρε τη 
στήριξη που προσφέρει η οργάνωση τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο Συντηρητικό Κόμμα. Τόνιζε επί-
σης ότι πρέπει ακόμα περισσότεροι  Κύπριοι της 
Βρετανίας να εκλεγούν στο κοινοβούλιο και στα 
δημοτικά συμβούλια της Βρετανίας. 
Σημείωσε δε πως η οργάνωση συμβάλλει στη 

διατήρηση στην ατζέντα της βρετανικής πολιτικής 
θεμάτων όπως η κατοχή, οι πρόσφυγες, οι αγνο-
ούμενοι, αλλά και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνω-
μένου Βασιλείου. «Θέλουμε να δούμε ακόμα στε-
νότερους δεσμούς μεταξύ των δύο κυβερνήσεων 
και ιδιαιτέρως να δούμε το Ην. Βασίλειο να παίζει 
έναν πιο εποικοδομητικό ρόλο στην προσπάθεια 
επανένωσης της Κύπρου», συμπλήρωσε ο κ. Χα-
ραλάμπους. 
Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ανδρέας Κακουρής ευ-
χαρίστησε τους φιλοκύπριους Συντηρητικούς βου-
λευτές για το ότι 30 χρόνια μετά δεν έχει μειωθεί η 
αλληλεγγύη και η υποστήριξή τους στην επανέ-
νωση της Κύπρου, ούτε η δέσμευσή των Συντηρη-
τικών Φίλων της Κύπρου στην αποκατάσταση...  

Συνέχεια στη σελ 10

Δεξίωση για τα 30 χρόνια των 
«Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ WALTHAM FOREST

Η ΕΚΟ, προσκαλεί τους συμπατριώτες μας στην 
εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού κάθε 
χρόνο, η Ειδική Επιτροπή της Βουλής των Κοινο-
τήτων για την Κύπρο (APPG for Cyprus) και η 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. 
Η φετινή εκδήλωση - συζήτηση που θα πραγμα-

τοποιηθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 13 Ιου-
λίου, στις 7 μμ, έχει τίτλο «Η εξωτερική πολιτική 

της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα κόσμο που αλ-
λάζει συνεχώς». Kύριοι ομιλητές, θα είναι, μεταξύ 
άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας, 
Ιωάννης Κασουλίδης και ο Υπουργός Ευρώπης 
και Βόρειας Αμερικής του ΗΒ, James Cleverly. 
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν συμ-

μετοχή στο: enquiries@cypriotfederation.org.uk.    
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Οι Times (06/07) θεωρούν ότι οι παραιτήσεις 
του υπουργού των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ και 
του υπουργού Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ μέσα σε λίγα 
λεπτά, «ο ένας μετά  τον άλλο», ήταν «προφανώς 
συντονισμένες» σε μια κίνηση που επέφερε στον 
πρωθυπουργό ένα «δυνητικά θανατηφόρο πλή-
γμα». Η εφημερίδα προσθέτει ότι μετά τις απο-
χωρήσεις των δύο υπουργών, οι αντίπαλοι του κ. 
Τζόνσον σημείωναν ότι θα ασκήσουν πιέσεις  για 
μια δεύτερη ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυ-
πουργό πριν από τις θερινές διακοπές του Κοινο-
βουλίου, εάν ο Μπόρις Τζόνσον δεν παραιτηθεί. 
Ο Guardian (06/07) υπογραμμίζει ότι οι επιστο-
λές παραίτησης του κ. Σούνακ και του κ. Τζάβιντ 
προκάλεσαν «συντριπτικό πλήγμα στην εξουσία 
του». Επισημαίνει ότι ο κ. Σούνακ τόνισε τις δια-
φορές απόψεων σχετικά με την οικονομική πολι-
τική μεταξύ του ιδίου και του κ. Τζόνσον - αυξάνο-
ντας τις εικασίες ότι ο πρώην υπουργός των 
Οικονομικών «δεν έχει παραιτηθεί από την ιδέα 
να θέσει  υποψηφιότητα για την πρωθυπουργία». 
Οι Financial Times (06/07) γράφουν ότι υπήρξε  
ανακούφιση στην Ντάουνινγκ Στριτ όταν άλλα 
μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμ-
βανομένων των Ντόμινικ Ράαμπ, Λιζ Τρας και 
Μπεν Γουάλας, δήλωσαν  ότι παραμένουν στην 
κυβέρνηση υπό τον Μπόρις Τζόνσον. Αλλά, προ-
σθέτει η εφημερίδα, πολλοί συντηρητικοί βουλευ-
τές πιστεύουν τώρα ότι η θητεία του κ. Τζόνσον 
πλησιάζει στο τέλος της. 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph (06/07), το 
πολιτικό μέλλον του πρωθυπουργού «κρέμεται 
από μια κλωστή» μολονότι προσπαθεί να ενισχύ-
σει το υπουργικό του συμβούλιο και επιμένει ότι 
θα συνεχίσει ως ηγέτης. Σε μια δήλωση, που οι 
αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για «πλήγμα» 
κατά του πρώην υπουργού των Οικονομικών, η 
εφημερίδα αναφέρει ότι ο κ. Τζόνσον τόνισε ότι οι 
φορολογικές περικοπές θα είναι ευκολότερο να 
αποδοθούν τώρα που ο κ. Σούνακ δεν είναι επι-
κεφαλής του υπουργείου των Οικονομικών.    
Η Telegraph επισημαίνει επίσης ότι οι Τζάβιντ 
και Σούνακ διαψεύδουν ότι οι παραιτήσεις τους 
ήταν συντονισμένες - αλλά γράφει ότι μπορεί επί-
σης να αποκαλύψει ότι και οι δύο άνδρες είχαν 
ήδη συζητήσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν 
από την κυβέρνηση με στενούς συνεργάτες τους.  

«Είναι το τελικό παιχνίδι για τον πρωθυπουργό», 
διαβάζουμε στην i και στην Daily Mirror (06/07). 
Η εφημερίδα i θεωρεί ότι ο Τζόνσον «παραπαίει» 
μετά τις «παραιτήσεις-σοκ» και σημειώνει οι επι-
θέσεις των δύο πρώην υπουργών κατά της ακε-
ραιότητάς του έγιναν σκόπιμα «για να τον ανα-
γκάσουν να φύγει από την Ντάουνινγκ Στριτ». 
Για τη Mirror ο πρωθυπουργός είναι «απελπι-
στικά προσκολλημένος στην εξουσία», αλλά και 
αυτή η εφημερίδα εκτιμά  ότι «είναι καταδικασμέ-
νος». Σύμφωνα με την Daily Mirror, ένας βουλευ-
τής των Τόρις που προτίμησε να διατηρήσει την 
ανωνυμία του είπε ότι «ακόμη και οι σύμμαχοί του 

πρωθυπουργού που έχουν παρωπίδες γνωρίζουν 
ότι όλα έχουν τελειώσει». 
Η Sun πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός βρίσκεται 
στο «σαλούν της τελευταίας ευκαιρίας». Ο Τζόν-
σον «μαχαιρώθηκε» από τους πρώην συναδέλ-
φους του σε «μια μέρα κόλαση», γράφει η Sun.  
Η πιο αισιόδοξη ανάλυση για τον πρωθυπουργό 
είναι από την Daily Express. Η εφημερίδα κυ-
κλοφόρησε με πηχυαίο πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο 
Μπόρις πολεμάει». Σύμφωνα με την Express, ο  
Τζόνσον απέρριψε ένα «αποτυχημένο πραξικό-
πημα» θεωρώντας ότι ήρθε η «στιγμή της απε-
λευθέρωσης» που θα του επιτρέψει να προχω-
ρήσει σε σαρωτικές φορολογικές περικοπές. 
Έσπευσε, μάλιστα, να δηλώσει ότι η κυβέρνηση 
είναι πλέον ελεύθερη να ακολουθήσει μια «πρα-
γματική γαλάζια ατζέντα των Τόρις, ανοίγοντας το 
δρόμο για τη νίκη στις επόμενες εκλογές», μας 
ενημερώνει η Express.  
Η Daily Mail αναφέρει ότι ο Τζόνσον αγωνίζεται 

«να διασώσει την πολιτική του ζωή μετά την πιο 
δραματική νύχτα στο Ουέστμινστερ από την ανα-
τροπή της Μάργκαρετ Θάτσερ». Η εφημερίδα μας 
πληροφορεί ότι ο πρωθυπουργός ήταν κλειδω-
μένος στην Ντάου-
νινγκ Στριτ το βράδυ 
της Τρίτης, προσπα-
θώντας να σχεδιάσει 
«μια διαδρομή προς 
την επιβίωση του».    

 
Το σκάνδαλο Πί-

ντσερ κλονίζει την 
κυβέρνηση  
Ένα μέλος της κυ-
βέρνησης, αρμόδιο 
για την κομματική πει-
θαρχία των συντηρη-
τικών βουλευτών, πα-

ραιτήθηκε έπειτα από κατηγορίες για θωπείες σε 
δύο άνδρες, προκαλώντας νέα προβλήματα στον 
ήδη εξασθενημένο από τα σκάνδαλα βρετανό 
ηγέτη. Στην επιστολή παραίτησής του (30/06), ο 
αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
ομάδας των Συντηρητικών Κρις Πίντσερ παραδέ-
χεται πως είχε «πιεί υπερβολικά πολύ» και ζητάει 
συγγνώμη επειδή «ντρόπιασε τον εαυτό του και 
άλλα πρόσωπα». 
Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο 

52χρονος συντηρητικός βουλευτής προχώρησε 
το βράδυ της Τετάρτης  (29/06) σε θωπείες σε 
δύο άνδρες, ο ένας από τους οποίους είναι βου-
λευτής, σε ιδιωτική λέσχη στο κέντρο του Λονδί-
νου, το Carlton Club, με αποτέλεσμα να γίνουν 
διαμαρτυρίες εναντίον του στο Συντηρητικό 
Κόμμα. 
Αν και παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του ανα-
πληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομά-
δας, ο Κρις Πίντσερ παραμένει βουλευτής, πρά-
γμα που προκάλεσε εκκλήσεις για την αποπομπή 
του από το κόμμα και για διεξαγωγή εσωτερικής 
έρευνας. Ο Κρις Πίντσερ, ο οποίος διορίσθηκε το 
Φεβρουάριο, είχε ήδη παραιτηθεί από τη θέση 

του αναπληρωτή επι-
κεφαλής της κοινο-
βουλευτικής ομάδας 
το 2017, όταν είχε κα-
τηγορηθεί πως είχε 
κάνει σεξουαλικές 
προτάσεις σε έναν 
ολυμπιακό αθλητή και 
πιθανό υποψήφιο των 
συντηρητικών σε 
εκλογές. 
Η υπόθεση αυτή 
προστίθεται σε μια 
σειρά άλλων υποθέ-
σεων σεξουαλικού χα-
ρακτήρα που έχουν 
φέρει τους τελευταίους 
μήνες σε δύσκολη 
θέση το κυβερνών 
κόμμα. 
Οι Times της Δευτέ-
ρας (04/07) γράφουν: 

«Σεξουαλικό σκάνδαλο ανανεώνει τα σχέδια για 
ανατροπή του πρωθυπουργού». Οι αντάρτες Τό-
ριδες είναι εξοργισμένοι με τον τρόπο που χειρί-
στηκε ο πρωθυπουργός της κατηγορίες ότι ένας 
βουλευτής του, όντας σε κατάσταση μέθης, θώ-
πευσε δύο άνδρες.  
Στον Independent διαβάζουμε: «Οι υποθέσεις 
διαφθοράς της Βουλής παίρνουν έως και δύο χρό-
νια». Υπάρχει ο φόβος ότι η καθυστέρηση αυτή 
αποθαρρύνει τα θύματα από το να μιλήσουν.  
Τέλος, σύμφωνα με τη Daily Telegraph: «Ο 
πρωθυπουργός αντιμέτωπος με αντιδράσεις μέσα 
στο υπουργικό συμβούλιο για τον Πίντσερ». Οι 
υπουργοί εκφράζουν οργή καθώς πρέπει να υπε-
ρασπιστούν την κυβέρνηση από το νέο σκάνδαλο. 
Αρκετές από τις εφημερίδες της Τρίτης (05/07) 
συνεχίζουν να διερωτώνται τι τελικά γνώριζε ο 
Μπόρις Τζόνσον για την ανάρμοστη συμπεριφορά 
του πρώην αναπληρωτή υπευθύνου για την κομ-
ματική πειθαρχία Κρις Πίντσερ. Η Daily Mirror 
σημειώνει ότι η Ντάουνινγκ Στριτ παραδέχτηκε ότι 
ο πρωθυπουργός  ζήτησε τη γνώμη των συμβού-
λων του μετά τους ισχυρισμούς εις βάρος του κ. 
Πίντσερ πριν τον προωθήσει σε αναπληρωτή επι-
κεφαλής της επιτροπής για την κομματική πει-
θαρχία, αν και δεν υπήρχε επίσημη καταγγελία 
εναντίον του εκείνη την εποχή.  
Η Mirror εκτιμά  ότι οι τελευταίες δηλώσεις από 
την πλευρά του πρωθυπουργικού γραφείου ση-
ματοδοτούν μια στροφή αφού προηγουμένως η 
Ντάουνινγκ Στριτ είχε υποστηρίξει  ότι ο κ. Τζόνσον 
δεν γνώριζε για τους «συγκεκριμένους ισχυρι-
σμούς». Αναφέρει επίσης η εφημερίδα ότι η σύ-
ζυγος του πρωθυπουργού, Κάρι, αμφισβήτησε 
την καταλληλόλητα του κ. Πίντσερ για τη θέση του 
αναπληρωτή υπευθύνου για την κομματική πει-
θαρχία το 2017, ενώ ήταν διευθύντρια επικοινω-
νίας των Τόρις. 

«Το υπουργικό συμβούλιο είναι θυμωμένο που 
καλείται να υπερασπισθεί ξανά τον Τζόνσον», 
γράφει η i. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι υπουρ-
γοί είναι απρόθυμοι να υπερασπιστούν τον πρω-
θυπουργό στην υπόθεση Πίντσερ.  
Ο Guardian έχει τίτλο: «Η Βουλή παροτρύνεται 
να δράσει σχετικά με τις κατηγορίες σεξουαλικής 
επίθεσης». Εργατικά συνδικάτα καλούν την Βουλή 
να βάλει τέλος στις φαινομενικά ατελείωτες κατη-
γορίες για σεξουαλική παρενόχληση από τους 
βουλευτές, αφού τα κόμματα δεν μπορούν να τους 
ελέγξουν  αποτελεσματικά.  
Στον Independent διαβάζουμε: «Ο Τζόνσον είχε 
πληροφορίες ‘από πρώτο χέρι’ για τις κατηγορίες 
της επίθεσης». Ο πρωθυπουργός ήταν ενήμερος 
για τις κατηγορίες για θωπείες του Πίντσερ σε του-
λάχιστον δύο υποθέσεις. 
Ρεπορτάζ της Daily Express στις εσωτερικές 
σελίδες υπογραμμίζει τις «απεχθείς», όπως γρά-
φει, προσπάθειες βουλευτών των Τόρις που είναι 
εκτός κυβέρνησης να χρησιμοποιήσουν το σκάν-
δαλο για να επιτεθούν στον Τζόνσον.

«O Μπόρις Τζόνσον στο χείλος του γκρεμού»
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Η κυβέρνηση καταρρέει, η χώρα οδεύει σε βαθιά 
κρίση, το Συντηρητικό Κόμμα σύεται συθέμελα 
και ο Μπόρις Τζόνσον αγωνίζεται με κινήσεις... 
απελπισίας να μην χάσει την εξουσία, καλύπτο-
ντας με όσους «πιστούς» του έχουν απομείνει 
στο κόμμα των Συντηρητικών τις τρύπες που δη-
μιουργούν οι παραιτήσεις. 
Μετά την «ηχηρή» αποχώρηση από την κυβέρ-

νηση του υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και 
του υπουργού Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, που είχαν 
στηρίξει τον Τζόνσον το προηγούμενο διάστημα, 
όταν «επέζησε» από την εσωκομματική πρόταση 
μομφής, ο κόμπος έφτασε στο χτένι για πολλούς 
υπουργούς του και όχι μόνο, οι οποίοι αποφάσι-
σαν ότι δεν πάει άλλο μετά το νέο σκάνδαλο και 
την παραδοχή της Ντάουνινγκ Στριτ ότι ο πρωθυ-
πουργός είχε... «ξεχάσει» πως ενημερώθηκε το 
2019 για την διεξαγωγή έρευνας για σεξουαλική 
παρενόχληση κατά του τότε υφυπουργού Ευρώ-
πης Κρις Πίντσερ. 
Ο Τζόνσον προχώρησε στην αναβάθμιση του 

μέχρι προχτες υπουργού Παιδείας Ναντίμ Ζαχά-
ουι, που έγινε έτσι ο πρώτος υπουργός Οικονομι-
κών της Βρετανίας που δεν έχει γεννηθεί εντός 
των συνόρων της. 
Στην θέση του Τζαβίντ τοποθετήθηκε ο Στιβ 

Μπάρκλεϊ, που όπως έχουν δείξει οι τελευταίοι 
μήνες είναι «άνθρωπος για όλες τις δουλειές». 
Ήταν προσωπάρχης του πρωθυπουργικού γρα-
φείου για λίγους μήνες, καθώς και πάλι ο Τζόνσον 
έπρεπε να κλείσει άλλη «τρύπα» λόγω της πα-
ραίτησης του Νταν Ρόζενφιλντ στον απόηχο του 
σκανδάλου με τα κορωνοπάρτι. 
Την Τετάρτη, αποχώρησε και ο υφυπουργός 

Παιδείας Γουίλ Κουίνς, προβάλλοντας ως αιτία το 
τελευταίο σκάνδαλο. Λίγο αργότερα παραιτήθηκαν 
η υφυπουργός Δικαιοσύνης Βικτόρια Άτκινς και ο 

Τζον Γκλεν, υπουργός αρμόδιος για τις χρηματο-
πιστωτικές υπηρεσίες. «Αξίες όπως η ακεραι-
ότητα, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός και ο επαγγελ-
ματισμός θα πρέπει να ενδιαφέρουν όλους μας. 
Παρακολούθησα με αυξανόμενη ανησυχία αυτές 
τις αξίες να καταρρέουν υπό την ηγεσία σας», 

είπε η Άτκινς απευθυνόμενη στον βρετανό πρω-
θυπουργό. 
Ακολούθησε η παραίτηση της Τζο Τσόρτσιλ,  

υφυπουργού Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγρο-
τικών Υποθέσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά 
του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. 

«Τα πρόσφατα γεγονότα έδειξαν ότι η ακεραι-
ότητα, η ικανότητα και η ευθυκρισία είναι όλες 
απαραίτητες για τον ρόλο του πρωθυπουργού, 
ενώ μια ευτράπελη ιδιοτελής προσέγγιση είναι 
αναπόφευκτο ότι έχει τα όριά της», έγραψε η ίδια 
στο Twitter. 
Η εικόνα που παρουσιάζει η βρετανική κυβέρ-

νηση είναι αυτή της διάλυσης, την ώρα που ο 
πληθωρισμός καλπάζει, η οικονομία παρουσιάζει 
σοβαρά προβλήματα, είναι ανοιχτό το μέτωπο με 

την ΕΕ για την Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και ο πόλε-
μος στην Ουκρανία όπου ο Τζόνσον επιδιώκει να 
έχει ηγετικό ρόλο για την Δύση. Το αν θα επιλέξει 
τις πρόωρες εκλογές, είναι δικό του θέμα, όπως 
είπε ο νέος υπουργός Οικονομικών κατά την προ-
σέλευσή του στη νέα του εργασία... 
Λίγο νωρίτερα, την παραίτησή της είχε ανακοι-

νώσει η κοινοβουλευτική ιδιαίτερη γραμματέας 
του Υπουργείου Μεταφορών Λώρα Τροτ, μέλος 
της νεότερης γενιάς των Συντηρητικών Βουλευτών 
που πρωτοεξελέγησαν το 2019. 
Τη νύχτα της Τρίτης υποβλήθηκαν επίσης πα-

ραιτήσεις από ακόμα επτά μέλη της κυβέρνησης 
Τζόνσον, συν τον Αντιπρόεδρο του Συντηρητικού 
Κόμματος Μπιν Αφολέμι. 

Στο σύνολό τους οι παραιτήσεις, είχαν ξε-
περάσει τις 26 μέχρι το απόγευμα της Τετάρ-
της. 
Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε σφοδρή επίθεση σε 

συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων από τον 
ηγέτη των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης σερ Κιρ Στάρμερ, που είπε ότι η διατήρηση 
στο κυβερνητικό σχήμα του Κρις Πίντσερ, ενώ ο 
κ. Τζόνσον γνώριζε για τις καταγγελίες περί σε-
ξουαλικής παρενόχλησης δείχνει πόσο «σοβαρή» 
είναι η κατάσταση. 
Σχολιάζοντας σκωπτικά τις παραιτήσεις κυβερ-

νητικών στελεχών, ο σερ Κιρ είπε ότι είναι το 
πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό στα χρονικά 
που «το βυθιζόμενο πλοίο εγκαταλείπει τον 
ποντικό». Επιτέθηκε δε στους Υπουργούς που 
στηρίζουν τον Μπόρις Τζόνσον χαρακτηρίζοντάς 
τους «δευτεροκλασάτους σκύλους που κουνάνε 
το κεφάλι» στις υποδείξεις του αφεντικού τους. 
Η πιο σφοδρή κριτική ωστόσο προήλθε από 

τον παραιτηθέντα Υπουργό Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ 
ο οποίος σε προσωπική δήλωση στη Βουλή είπε 

ότι είχε δώσει το πλεονέκτημα αμφιβολίας στον 
Πρωθυπουργό, αλλά πλέον ήρθε η στιγμή να πει 
«αρκετά μέχρις εδώ». 
Τόνισε ότι «το πρόβλημα αρχίζει από την κο-

ρυφή» και έχει συμπεράνει ότι αυτό το πρόβλημα 
δεν πρόκειται να διορθωθεί. Όπως συμπλήρωσε, 
παραιτήθηκε διότι δεν ήταν πρόθυμος να ρισκάρει 
να χάσει την «ακεραιότητά» του. 
Στράφηκε δε και κατά των Υπουργών που πα-

ραμένουν στην κυβέρνηση σχολιάζοντας ότι «θα 
έχουν τους λόγους τους», αλλά και ότι «το να μην 
κάνουν κάτι είναι μία ενεργή απόφαση». 
Εν τω μεταξύ, χθες το απόγευμα αναμενόταν 

να συνέλθει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση η Επι-
τροπή 1922, το κομματικό όργανο των Συντηρη-
τικών που έχει την ευθύνη τήρησης του καταστα-
τικού του κόμματος.  
Μετά από τα νέα δεδομένα που προκαλούν οι 

συνεχείς παραιτήσεις, αλλά και οι δημόσιες δη-
λώσεις απώλειας εμπιστοσύνης προς τον Πρω-
θυπουργό από Συντηρητικούς βουλευτές που μέ-
χρι πρότινος τον στήριζαν, η Επιτροπή θα 
συζητήσει πιθανή αλλαγή των κανόνων ώστε να 
επιτραπεί άμεσα νέα εσωκομματική διαδικασία 
μομφής μετά από εκείνη του περασμένου μήνα. 
Ο κανονισμός που ισχύει αναφέρει πως για να 

αμφισβητηθεί ξανά με μια νέα διαδικασία ο ηγέτης 
του κόμματος θα πρέπει να παρέλθουν 12 μήνες 
από την τελευταία ψηφοφορία εμπιστοσύνης. 
Αίσθηση είχε προκαλέσει η δήλωση που έκανε 

στο Reuters βουλευτής των Συντηρητικών και 
αποκαλύπτει το κλίμα που επικρατεί στο κυβερνόν 
κόμμα. «Υποψιάζομαι ότι θα πρέπει να τον σύ-
ρουμε έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς 
θα χτυπιέται και θα ουρλιάζει. Εάν, όμως, ανα-
γκαστούμε να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, 
τότε θα το κάνουμε».

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΙΣ 25 ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΘΩΚΟΥΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ !

«Τσουνάμι» παραιτήσεων και νέα πολιτική κρίση για ολόκληρη τη χώρα

BRITISH AIRWAYS

Ακόμα 650 πτήσεις από αυτές που είχε προ-
γραμματίσει για τον Ιούλιο από τα αεροδρόμια Χί-
θροου και Γκάτγουϊκ του Λονδίνου θα ακυρώσει η 
British Airways, σύμφωνα με την Daily Telegraph. 
Σκοπός των ακυρώσεων θα είναι να προκύψει 

ένα πτητικό πρόγραμμα που θα μπορεί πράγματι 
να εφαρμοστεί και έτσι να αποφευχθούν οι μαται-
ώσεις πτήσεων την τελευταία στιγμή, φαινόμενο 
που ταλαιπώρησε χιλιάδες επιβάτες τον περασμένο 
μήνα. Συνολικά θα ακυρωθεί το 7% των πτήσεων 
της εταιρείας από το Χίθροου και το 14% από το 
Γκάτγουικ. Θα επηρεαστούν 70 προορισμοί, μεταξύ 
των οποίων η Αθήνα και άλλα δημοφιλή για τους 
Βρετανούς τουριστικά θέρετρα, όπως η Ίμπιζα, η 
Μάλαγα, η Πάλμα ντε Μαγιόρκα και το Φάρο. 
Αυτό σημαίνει βέβαια ότι έως και 105.000 επι-

βάτες (76.000 από Χίθροου και 29.400 από Γκάτ-
γουϊκ) που ήθελαν να ταξιδέψουν για τις διακοπές 
τους με τις επηρεαζόμενες πτήσεις θα πρέπει να 
αναζητήσουν άλλη διαθέσιμη πτήση. Το σχέδιο της 
British Airways φέρεται να έχει κατατεθεί στις αρ-
μόδιες αρχές προγραμματισμού πτήσεων των αε-
ροδρομίων και υπάγεται στο πλαίσιο της «αμνη-
στίας» που έδωσε η κυβέρνηση.

Νέες, εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων!
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είπε στο 
Yπουργικό Συμβούλιο ότι «η διαχείριση του πλη-
θωρισμού και η αντιμετώπιση των πιέσεων του 
υψηλού κόστους διαβίωσης θα παραμείνουν η κο-
ρυφαία προτεραιότητα» της κυβέρνησης. 
Ανακοίνωσε μάλιστα ότι για τους επόμενους έξι 

μήνες οι Yπουργοί και ο ίδιος θα παραχωρούν συ-
χνά συνεντεύξεις Τύπου για να εξηγούν τις λεπτο-

μέρειες μέτρων ανακούφισης των πολιτών που 
λαμβάνει η κυβέρνηση. 
Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ είπε πως 

όσο και αν είναι ριψοκίνδυνη η σύγκριση με μία 
κρίση δημόσιας υγείας κατά την οποία χάθηκαν 
ζωές, η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει την κρίση 
ακρίβειας «με το ίδιο επίπεδο σοβαρότητας που 
αντιμετωπίστηκε η πανδημία». Οι δηλώσεις αυτές 
έρχονται ενώ συνεχίζονται οι αυξήσεις στις τιμές 
βασικών ειδών διατροφής, των καυσίμων κίνησης 
και της ενέργειας που καταναλώνουν τα βρετανικά 
νοικοκυριά. Είναι πλέον χαρακτηριστικό ότι λόγω 
των αυξημένων περιστατικών κλοπής ειδών όπως 
βρεφικό γάλα και συσκευασμένα κρέατα, ορισμένα 
τοπικά σουπερμάρκετ έχουν τοποθετήσει αντικλε-
πτικό σύστημα σε αυτά και άλλα προϊόντα.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση με την ακρίβεια
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Παρέμβαση Εισαγγελέα 
για το θανατηφόρο:  

«Ανεπαρκής η ποινή»
Ανεπαρκή έκρινε ο Γενικός 

Εισαγγελέας την ποινή για το 
θανατηφόρο στην Αγία Νάπα 
το οποίο απασχόλησε έντονα 
και τα βρετανικά ΜΜΕ, καθώς 
τόσο το θύμα όσο και ο κατη-
γορουμένος είναι βρετανοί πο-
λίτες. Μετά από μελέτη της 
απόφασης, ο Εισαγγελέας κα-
ταχώρισε έφεση. 
Η ποινή, είχε προκαλέσει την 

έντονη αντίδραση του συζύ-
γου της 46χρονης, Camilla 
Christina Pamdahl, η οποία 
παρασύρθηκε από όχημα τύ-
που buggy στην Αγία Νάπα, 
που οδηγούσε 26χρονος Βρε-
τανός, στις 5 Μαΐου. Ο 51χρο-
νος σύζυγος της Camilla μι-
λώντας στη MailOnline, είπε: 
«Είμαι σοκαρισμένος. Ένα 
χρόνο μόνο; Δεν είναι τίποτα.» 

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΜΟΛΙΣ 11% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ

Έσβησαν οι μηχανές στα αναπτυξιακά έργα του κράτους
Έσβησαν οι μηχανές στα αναπτυξιακά έργα του 

κράτους, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν 
ότι πολλά έργα τα οποία εξαγγέλθηκαν για το 2022 
είτε θα πάρουν παράταση και θα εξαγγελθούν ξανά 
προεκλογικά για το 2023, είτε δεν θα υλοποιηθούν 
ποτέ. 
Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, στον 

προϋπολογισμό του 2022 περιλήφθηκαν κονδύλια 
ύψους 1,14 δις ευρώ για αναπτυξιακές δαπάνες. 
Ωστόσο μέχρι τον Μάιο εκταμιεύθηκαν μόλις 155,2 
εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14%. Σημειώνεται μάλιστα ότι 
η κατάσταση είναι χειρότερη από το 2021, το οποίο 
σημαδεύτηκε από τα σκληρά περιοριστικά μέτρα (lock-
down) τα οποία οδήγησαν στην αναστολή των εργα-
σιών πολλών έργων (το ποσοστό υλοποίησης την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν 16%). Επισημαίνεται 
επίσης ότι στις κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες θε-
ωρούνται πιο σημαντικές, το ποσοστό υλοποίησης το 
πρώτο πεντάμηνο έφτασε μόλις στο 11% (89,2 εκατ. 
ευρώ από τα 811,1 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται 

στον προϋπολογισμό) σε σύγκριση με 14% την αντί-
στοιχη περσινή περίοδο. 
Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:  
• Κατασκευαστικά έργα: Από τα 119,4 εκατ. ευρώ 

που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό που ψή-
φισε η Βουλή, μέχρι στιγμής αξιοποιήθηκαν μόλις 8,6 
εκατ. ευρώ ή ποσοστό 7%.  

• Έργα υποδομής: Από τα 62 εκατ. ευρώ που περι-
λαμβάνονται στον προϋπολογισμό, μέχρι στιγμής αξιο-
ποιήθηκαν μόλις 8,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14%. 

• Δρόμοι: Από τα 111,8 εκατ. ευρώ που περιλαμβά-
νονται στον προϋπολογισμό, μέχρι στιγμής αξιοποι-
ήθηκαν μόλις 14,6 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 13%.  

• Ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων: Από 
τα 95,9 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον προ-
ϋπολογισμό, μέχρι στιγμής αξιοποιήθηκαν μόλις 15,1 
εκατ. ευρώ ή ποσοστό 16%.  

• Αγορά γης και κτιρίων: Από τα 72 εκατ. ευρώ που 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, μέχρι στιγμής 
αξιοποιήθηκαν μόλις 2,5 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 3%.  

• Αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων: Από 
τα 26,6 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στον προ-
ϋπολογισμό, μέχρι στιγμής αξιοποιήθηκαν μόλις 1,2 
εκατ. ευρώ ή ποσοστό 5%.  

• Αγορά εξοπλισμού: Από τα 51,3 εκατ. ευρώ που 
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, μέχρι στιγμής 
αξιοποιήθηκαν μόλις 4,8 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9%.  

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ... «ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ»

«Ο ΔΗΣΥ παίζει με τη μνήμη του κόσμου – Οι πολίτες να θυμηθούν…» 

ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Συνεχίζονται οι εκποιήσεις ακόμα και κύριας κατοικίας
Η «καταχρηστική συμπεριφορά των Τραπεζών, Επενδυτι-

κών Ταμείων και Εταιρειών Διαχείρισης» έναντι των δανει-
οληπτών «συνεχίζεται ανεξέλεγκτα», καταγγέλλει σε ανακοί-
νωσή του ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών 
(ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.).  

«Προχωρούν σε εκποιήσεις, ακόμη και κύριας κατοικίας, 
παρ’ όλες τις προσπάθειες κάποιων κομμάτων και φορέων 
για να βάλουν φρένο στη θυματοποίηση και εκμετάλλευση 
των δανειοληπτών. Μετά από καταγγελία που έγινε στον ΣΥ-
ΠΡΟΔΑΤ την Πέμπτη 23/6, για επικείμενη εκποίηση Κύριας 
Κατοικίας, ενεργήσαμε άμεσα, και την επομένη, Παρασκευή 
24/6 το πρωί, καταφέραμε να αναστείλουμε τον πλειστηρια-
σμό», προστίθεται. 

Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. κάνει έκκληση σε όλα τα κόμματα να συ-
ζητήσουν με εποικοδομητικό πνεύμα όλες τις προτάσεις και 
να βρουν τον τρόπο να διαμορφώσουν εκείνο το νομικό πλαί-
σιο που προστατεύει τους δανειολήπτες «χωρίς να επεμβαίνει 
ουσιαστικά στο δικαίωμα των Τραπεζών να ρευστοποιήσουν 
μέσω της διαδικασίας ιδιωτικής εκποίησης, τις εξασφαλίσεις 
(υποθήκες) που τους δόθηκαν». 

«Θα πρέπει επειγόντως η πρόεδρος της Επιτροπής Οικο-
νομικών να επαναφέρει όλες τις προτάσεις νόμου για συζή-
τηση. Ο Σύνδεσμός μας διαχρονικά με σοβαρότητα και πλήρη 
συναίσθηση ευθύνης είναι έτοιμος να βοηθήσει κάθε στιγμή, 
όσο μπορεί, οποιονδήποτε έχει πρόβλημα και επικοινωνήσει 
μαζί μας», αναφέρεται.

Προεδρικές Εκλογές: Οι 
σημαντικές ημερομηνές
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 

θα διεξαχθούν οι εκλογές για 
την ανάδειξη νέου Προέδρου 
της Δημοκρατίας και την Κυ-
ριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 η 
επαναληπτική εκλογή, εάν δεν 
υπάρξει εκλογή από τον A’ 
γύρο, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του το Υπ. Εσωτερικών. 
Κατόπιν διαβούλευσης και με 

τα πολιτικά κόμματα προέκυ-
ψαν οι πιο κάτω ημορομηνίες: 
Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 
θα εκδοθεί το Διάταγμα του 
Υπουργού Εσωτερικών για 
προκήρυξη των εκλογών, η 
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 θα 
αποτελεί την τελευταία ημερο-
μηνία εγγραφής στον εκλογικό 
κατάλογο, καθώς και υποβο-
λής δήλωσης για ψηφοφορία 
στα εκλογικά κέντρα εξωτερι-
κού. Για το θέμα αυτό θα υπο-
βληθεί σχετικό νομοσχέδιο στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Την Πέμπτη 5/1/2023 η υπο-
βολή των υποψηφιοτήτων, την 
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 
θα διεξαχθεί  ο πρώτος γύρος 
και την Κυριακή 12 Φεβρουα-
ρίου η επαναληπτική εκλογή.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίζει με τη μνήμη του 
κόσμου, δίνοντας υποσχέσεις τις οποίες δεν τήρησε, 
τόνισε ο τέως Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού. 
Μιλώντας την Τρίτη στη Μεσημβρινή Έκδοση του 

Άστρα, ο Άντρος Κυπριανού ανέφερε ότι ο ΔΗΣΥ μετα-
μορφώνεται ανάλογα με τα δεδομένα και τις ανάγκες 
του. Σημείωσε πως όταν αρπάζει την ψήφο του κόσμου 
αναιρεί τις υποσχέσεις του και σε μερικές περιπτώσεις 
πράττει ακόμη και το αντίθετο. 
Ο Άντρος Κυπριανού παρέπεμψε στο «δεσμεύομαι» 

του Νίκου Αναστασιάδη το 2013 για το κούρεμα κατα-
θέσεων και στις υποσχέσεις που έδωσε σε οργανισμούς 

δημοσίου συμφέροντος το 2018 ότι δεν θα γίνονταν 
ιδιωτικοποιήσεις. 
Κληθείς να σχολιάσει τις 100 προτάσεις προέδρου 

του ΔΗΣΥ και υποψήφιου για την Προεδρία, είπε πως 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου συμμετείχε σε πολλές συσκέψεις 
στο Προεδρικό ακόμη και με τους πολύ στενούς συνερ-
γάτες του Προέδρου. 
Αναρωτήθηκε γιατί αυτές οι προτάσεις δεν προτάθη-

καν και υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση. 
Ο τέως ΓΓ του ΑΚΕΛ απηύθυνε έκκληση στους πολί-

τες να θυμηθούν τις υποσχέσεις που δόθηκαν και δεν 
τηρήθηκαν, και να μην ξεγελαστούν από προεκλογικά 
παιχνίδια.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Στη χειρότερη φάση του από την προδοσία του 

1974 με το πραξικόπημα της Ελληνικής Χούντας 
και της ΕΟΚΑ Β΄ και τη βάρβαρη τουρκική εισβολή, 
οδήγησαν το Κυπριακό η κυβέρνηση και η ηγεσία 
του ΔΗΣΥ. Τα αποτελέσματα της διαχείρισης του 
από το τρίο της καταστροφής Νίκο Αναστασιάδη, 
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη, απο-
τυπώνονται στην έκθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο 
Γκουτέρες για την ανανέωση της θητείας της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο.  
Το ενδιαφέρον και των τριών επικεντρώνεται 

μονοδιάστατα στις προεδρικές, υπηρετώντας τις 
προσωπικές τους φιλοδοξίες και τα παραταξιακά 
τους συμφέροντα τα οποία βάζουν πάνω από την 
Κύπρο και τα συμφέροντα της χώρας.  
Τα όσα καταγράφει ο Αντώνιο Γκουτέρες απο-

τελούν ηχηρό χαστούκι τόσο για τον Πρόεδρο  
Αναστασιάδη και τον αρχηγό του ΔΗΣΥ όσο και 
για τον μέχρι πρότινος καθ’ ύλην υπουργό Εξω-
τερικών Ν. Χριστοδουλίδης ο οποίος πολύ πριν 
υποβάλει την παραίτηση του για να κατέλθει ως 
υποψήφιος στις προεδρικές, είχε αφήσει κατά μέ-
ρος τα καθήκοντα του στο υπουργείο και έκτιζε 
προφίλ υποψηφίου. Τότε τα γράφαμε αλλά Πρό-
εδρος Αναστασιάδης και ηγεσία του ΔΗΣΥ, έβλε-
παν μεν αλλά δεν μιλούσαν.  Μόλις τώρα που 
νιώθουν την ανάσα του θυμήθηκαν αν του ασκή-
σουν κριτική…  
Ωστόσο, αυτό που μετρά στο τέλος είναι η με-

γάλη ζημιά που όλοι τους προκάλεσαν και προ-
καλούν στην Κύπρο.  
Η Τουρκία στρώνει παιχνίδι για την επόμενη κί-

νηση στη σκακιέρα του Κυπριακού και  η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ το χαβά της, δείχνει 
να μην την ενοχλεί το γεγονός ότι η Άγκυρα προ-
ετοιμάζει το έδαφος για προσάρτηση της Κύπρου.  
Κι ασφαλώς δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην 

έκθεση του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ αφήνει την κυβέρνηση 
του Ταγίπ Ερντογάν στο απυρόβλητο!  Ούτε καν 
αναφορά γίνεται για την απροθυμία της Τουρκίας 
να βοηθήσει για επίλυση του ανθρωπιστικού προ-
βλήματος της διερεύνησης της τύχης των αγνο-
ουμένων!  

 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ  
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ! 
Ο διεθνολόγος, μέλος της Γραμματείας του Π.Γ. 

της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσελεπής χαρακτή-
ρισε ανησυχητική από κάθε άποψη και μια από 

τις χειρότερες των τελευταίων χρόνων, την έκθεση 
Γκουτέρες για ανανέωση της θητείας της ΟΥΝ-
ΦΥKΥΠ σημειώνοντας ότι στην έκθεση υπάρχει 
μια πολύ χαλαρή αναφορά ότι ο ίδιος ο Γ.Γ.  δε-
σμεύεται από τις παραμέτρους που φέρουν τα 
ψηφίσματα, αλλά δεν κάνει αναφορά σε λύση Δι-

ζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) και δεν 
κάνει καμιά αναφορά στο τι πρέπει να γίνει στη 
συνέχεια! 
Στην έκθεση δεν γίνεται καν αναφορά στην 

απροθυμία της Τουρκίας να βοηθήσει για επίλυση 
του ανθρωπιστικού προβλήματος της διερεύνησης 
της τύχης των αγνοουμένων! 
Ο Τουμάζος Τσελεπής υπενθύμισε  ότι το ΑΚΕΛ 

είχε προειδοποιήσει ότι το ναυάγιο στο Γκραν Μο-
ντανά θα οδηγούσε σε παράταση του αδιεξόδου. 
Τώρα, πρόσθεσε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση 
όπου ο κ. Γκουτέρες φαίνεται να αδυνατεί να βρει 
τον τρόπο για να επαναρχίσει ο διάλογος. 
Σημείωσε επίσης ότι παρόλο που ο Γ.Γ. κάνει 

αναφορά στα Βαρώσια αναφέροντας τα σχετικά 
ψηφίσματα, παραγνωρίζει όμως το γεγονός ότι 
συντελούνται εκεί τετελεσμένα. Θα έπρεπε, ση-
μείωσε, ο κ.Γκουτέρες να επιρρίπτει ευθύνες για 
την εξέλιξη στα Βαρώσια, όπως επίσης θα έπρεπε 
να επιρρίπτει ευθύνες και στον Τατάρ ο οποίος 
θέτει πλέον ένα είδος ιδιότυπης πρότασης λέγο-
ντας ότι αν δεν αναγνωριστεί η παράνομη οντό-
τητα του ψευδοκράτους δεν μπορούν να επαναρ-
χίσουν οι συνομιλίες. 
Ο Τ.Τσελεπής επισήμανε ότι συνήθως στις εκ-

θέσεις του ο ΓΓ έκανε έκκληση να χρησιμοποι-
ηθούν οι φυσικοί πόροι για λύση του Κυπριακού, 
ενώ τώρα λέει κάτι εντελώς διαφορετικό και θέτει 
θέμα για αντιμετώπιση του προβλήματος, πέραν 
και εκτός από τη λύση του Κυπριακού.  
Ο ίδιος προέβλεψε ότι δεν θα υπάρξει κινητικό-

τητα στο Κυπριακό μέχρι τις προεδρικές εκλογές 
σε Κύπρο και Τουρκία και ευχήθηκε να μην υπάρ-
ξουν νέα τετελεσμένα στο διάστημα αυτό. Θα πρέ-
πει, τόνισε να αλλάξουμε πολιτικές, διαφορετικά 
θα βγαίνει κερδισμένη η Τουρκία και η διεθνής 
κοινότητα θα επιρρίπτει ευθύνες στην Ελληνοκυ-

πριακή πλευρά. 
Ο Τουμάζος σελεπής, εκτίμησε ότι το Κυπριακό 

βρίσκεται στη χειρότερη του φάση γιατί κλονίζεται 
η βάση λύσης του, όχι μόνο εκ μέρους της Τουρ-
κίας και του ψευδοκράτους, αλλά και εκ μέρους 
της διεθνούς κοινότητας, η οποία σύμφωνα με εν-
δείξεις συζητά και άλλες λύσεις. 
Προφανώς οι βολιδοσκοπήσεις του Προέδρου 

Αναστασιάδη για χαλαρή ομοσπονδία, άλλως συ-
νομοσπονδία και λύση δυο κρατών «έπιασαν» 
τόπο, προοπτική ωστόσο που συνεπάγεται θα-
νάσιμους κινδύνους για την Κύπρο. Οτιδήποτε 
συμφωνεί διαφορετικό από λύση ΔΔΟ θα σημαίνει 
για την Κυπριακή Δημοκρατία να αποκτήσει χερ-
σαία σύνορα με την Τουρκία, κάτι που κανείς δεν 
θέλει, προειδοποιεί ο Τουμάζος Τσελεπής. 

 
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ, ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ  
ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ! 
Πλην όμως των κυβερνώντων δεν ιδρώνει τ’ 

αυτί! Οι δυο συναγερμικοί υποψήφιοι, Αβέρωφ 
Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης δεν αναφέ-
ρονται καν στο Κυπριακό, κυρίως δεν ασχολούνται 
καν με την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης 
στην οποία περιήλθε η υπόθεση της Κύπρου με 
τους χειρισμούς τους! 
Ακόμα και αυτές τις μέρες κανένας από το τρίο 

της καταστροφής δεν είχε έγνοια την έκθεση του 
Γ.Γ. του ΟΗΕ. Καμιά προσπάθεια έστω, να μην 
είναι τόσο αρνητική για την υπόθεση μας. Αυτοί 
αναλώνονταν στις προεκλογικές φιέστες ενώ ο 

επιστρατευθείς για να καλύψει τα καθήκοντα του 
υπουργού Εξωτερικών (μετά που τα παράτησε ο 
Χριστοδουλίδης), Ιωάννης Κασουλίδης, τι να σου 
κάνει; Περιορίζεται σε δηλώσεις για τις προτάσεις 
για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) 
τα οποία προτάθηκαν και στο παρελθόν και απορ-
ρίφθηκαν από την ηγεσία της Τουρκοκυπριακής 
πλευράς. 
Η μόνη αναφορά του Αβέρωφ Νεοφύτου, του… 

«original» υποψηφίου του ΔΗΣΥ,  στη φιέστα πα-
ρουσίασης του προεκλογικού του προγράμματος, 
ήταν το αναμάσημα για ένταξη της Κύπρου στο 
ΝΑΤΟ. Δεν κατάλαβε τίποτα προφανώς με τα όσα 
έγιναν στην τελευταία Σύνοδο της συμμαχίας η 
οποία «προσκύνησε» τον Ταγίπ Ερντογάν, του 
έδωσαν ότι ζήτησε για να συγκατανεύσει στην 
ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Και την 
ίδια ώρα ούτε λέξη οι «σύμμαχοι» του Αβέρωφ 
δεν είπαν για την επιθετικότητα της Τουρκίας στο 
Αιγαίο σε βάρος της Ελλάδας, για τις προκλήσεις 
στην Κυπριακή ΑΟΖ, για τα νέα τετελεσμένα στο 
Βαρώσι. Aντίθετα η ηγεσία του ΝΑΤΟ του 
έστρωσε κόκκινο χαλί  με τους Αμερικανούς να 
διαφοροποιούνται και να ξεκλειδώνουν και την 
παραχώρηση στην Τουρκία των μαχητικών αερο-
σκαφών F16!  
Όσο για τον απερχόμενο Πρόεδρο Ν. Αναστα-

σιάδης, επιβεβαιώνει συνεχώς τον τίτλο που κέρ-
δισε με το σπαθί του πως θα παραμείνει στην 
ιστορία αντί «ηγέτης της κρίσης» όπως έλεγε προ-
εκλογικά, «ηγέτης της διχοτόμησης». Κατάφερε 
στην κυριολεξία να εκτροχιάσει το Κυπριακό από 
τη διαχρονική βάση αναζήτησης λύσης και η διε-
θνής κοινότητα να μην λέει λέξη κατά της Τουρκίας 
για τις διχοτομικές της θέσεις.  
΄Εστω και στην εκπνοή της θητείας του αντί να 

έχει έγνοια το κύριο αντικείμενο του ως πρόεδρος  
που είναι το Κυπριακό, το μόνο που κάνει είναι 
να πραγματοποιεί επαφές για τα… μάτια του 
«original» υποψηφίου του ΔΗΣΥ. Αυτό κάνει και 
στο Προεδρικό και τα Σαββατοκυρίακα στο Μέ-
γαρο  του «πρώην» Δικηγορικού του Γραφείου 
στη Λεμεσό. 
Προεδρικό και ηγεσία του ΔΗΣΥ αρχικά δεν εί-

χαν δώσει και τόση σημασία στη «δεύτερη κομ-
ματική υποψηφιότητα» και τώρα  που οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν τον Χριστοδουλίδη πάνω από 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τρέχουν όλοι στο Λόφο 
του Προεδρικού και στην Πινδάρου να… ανεβά-
σουν τη συσπείρωση του κόμματος και να δώ-
σουν δεκανίκια στον αρχηγό του κόμματος τους.

Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΚΑΝΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ «ΑΚΥΡΩΣΕ» ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ!

Θεσμοθέτηση μισθών πείνας επιχειρούν η κυβέρνηση και οι εργοδότες!

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΡΩΝΕΙ ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΤΟ... ΧΑΒΑ ΤΟΥΣ!

Το Κυπριακό στη χειρότερη φάση του μετά το 1974!

Του Πέτρου Χ. ΠΑΣΙΑ 
 
«Εθνικό», κατώτατο μισθό για τα μάτια του κόσμου, θέλουν να 

επιβάλουν η κυβέρνηση ΔΗΣΥ και οι εργοδοτικές οργανώσεις! Επί 
υπουργίας Ζέτας Αιμιλιανίδου τάχατες συγκατένευσαν όλοι για τον 
κατώτατο μισθό, η καθιέρωση του οποίου ήταν και προεκλογική δέ-
σμευση του Προέδρου Αναστασιάδη,  αλλά στην πραγματικότητα 
εκείνο που έγινε είναι πως απλώς «πείστηκαν» για την εισαγωγή 
του θεσμού.  
Ωστόσο, πίσω έχει η αχλάδα την ουρά…  Στη σύσκεψη του Προ-

εδρικού την περασμένη Τρίτη έπεσαν οι  μάσκες και της κυβέρνησης 
και των οργανώσεων των μεγαλοεπιχειρηματιών, του ΚΕΒΕ και της 
ΟΕΒ. Αποκαλύφθηκε πως όταν λένε «εθνικό κατώτατο μισθό»,  εν-
νοούν πως το ύψος του θα είναι τέτοιο που δεν θα ξεπερνά τα όρια 
της φτώχειας! 
Έτσι, μετά την υπαναχώρηση Αναστασιάδη η περιβόητη φόρμουλα 

της κυβέρνησης για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού έχει ως 
βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον διάμεσο μισθό 
(€1.573) αντί τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας όσον αφορά 
τα εισοδήματα των νοικοκυριών (€1.727),  στη βάση της οποίας διε-
ξαγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα η συζήτηση.   
Με τον παραλογισμό της κυβέρνησης, ο κατώτατος μισθός, αντί 

να καθοριστεί γύρω στα €1.000, θα είναι κάτω από τα €924 που 
προβλέπει η νομοθεσία ως κατώτατο μισθό για συγκεκριμένα 8 επαγ-
γέλματα! Σύμφωνα με υπολογισμούς των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων ορίζουν τον κατώτατο μισθό, κάτω από τα €800! 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ 
Ισχυρή στήριξη οι εργαζόμενοι βρήκαν από τους εκπροσώπους 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων που απέρριψαν τις θέσεις των 
εργοδοτών  και της κυβέρνησης. 
Στην πραγματικότητα, η περιβόητη και κατά τα άλλα πολυδιαφημι-

στείσα από το κυβερνητικό επικοινωνιακό επιτελείο σύσκεψη υπό 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, πήγε την υπόθεση «εθνικός κατώτατος 

μισθός», ένα βήμα πίσω με τη Γ.Γ. της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλά-
μπους να μην κρύβει την απογοήτευση της.  
Οι σκέψεις και προσεγγίσεις της κυβέρνησης, ανέφερε, προκάλε-

σαν ανησυχία, προσθέτοντας πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε 
να συνεχιστεί ο διάλογος υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας κ. 
Κυριάκος Κούσιου. 

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους υπογράμμισε την ανάγκη ο κατώτατος 
μισθός να λαμβάνει υπόψη το κόστος ζωής και την ακρίβεια που 
καλπάζει ώστε να διασφαλίζει αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειες τους. 

 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ…  
Αυτή είναι η εικόνα για το ιδιαίτερα σημαντικό ταξικά ζήτημα της 

καθιέρωσης καθολικού κατώτατου μισθού που να διασφαλίζει ένα 
ανθρώπινο επίπεδο ζωής για τις εργατικές οικογένειες. Η σύσκεψη 
του Προεδρικού απλώς επιβεβαίωσε πως οι μεγαλοεπιχειρηματίες 
δεν είναι διατεθειμένο να δώσουν έστω τα ελάχιστα για τους εργαζό-
μενους. Επιμένουν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά εκμεταλ-
λευόμενοι στυγνά, τους εργαζόμενους, Κύπριους και ξένους. Να τους 
δουλεύουν από το πρωί ίσαμε το βράδυ με μισθούς πείνας.  
Ωστόσο, η συγκυρία του θανάτου της υπουργού Εργασίας και η 

επιχείρηση να εμφανιστούν τα έργα της,  με ανάλογη αξιοποίηση 
από την προεκλογική μηχανή του κυβερνώντος κόμματος, οδήγησε 
στην συμπερίληψη στο «θετικό έργο» της και της προώθησης του 
«εθνικού κατώτατου μισθού». Τάχατες συγκατένευσαν οι εργοδότες. 
Αυτό μας έλεγαν παραμονές της σύσκεψης. Τα φιλοκυβερνητικά 
μέσα ενημέρωσης έδιναν την εντύπωση πως «η υπόθεση είναι τε-
λειωμένη»! Στάχτη στα μάτια του κόσμου! Αυτά μέχρι την ημέρα που 
ανακοινώθηκε η σύγκληση της σύσκεψης της 5ης Ιουλίου στο Προ-
εδρικό. Από τη στιγμή εκείνη οι εργοδοτικές οργανώσεις «σκλήραναν» 
τη στάση τους… Ως εδώ, μέχρι που δεν επηρέαζε την τσέπη τους, 
ήταν «ο συγκλονισμός από το θάνατο της υπουργού Εργασίας».
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Πανωλεθρία Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Για χρόνια θα θυμάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Βα-

τερλώ του στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου δέχτηκε σφυρο-
κόπημα από τους ευρωβουλευτές -για την Ελευθερία του 
Τύπου μεταξύ άλλων. Ο πρωθυπουργός κατέφυγε σε 
χυδαίο λαϊκισμό και προπαγάνδα, ενώ για άλλη μία φορά 
έβγαλε τα απωθημένα του με τον Αλέξη Τσίπρα και τον 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Όταν είδε ότι δεν του βγαίνει, έχασε τη ψυ-
χραιμία του και επιτέθηκε με πρωτοφανή τρόπο κατά δη-
μοσιογράφου. 
Η κακή μέρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είχε φανεί 

ήδη από το πρωί της Τρίτης, όταν πήρε τον λόγο στο 
Ευρωκοινοβούλιο μπροστά σε άδεια έδρανα, με την υπο-
δοχή να είναι στην καλύτερη, χλιαρή. Ο πρωθυπουργός 
πέρασε για προεκλογικό μπαλκόνι το ευρωπαϊκό βήμα 
και γύρισε τον χρόνο στο 2015 για να επιτεθεί στην κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στις επερχόμενες εκλογές. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίσης οχετό κατά 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ αναφερόμενος στον Νίκο Παππά και 
τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και λέγοντας πως το 
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέχει ρεκόρ με 
την παραπομπή δυο υπουργών του στο Ειδικό Δικαστή-
ριο. Ο πρωθυπουργός, βέβαια, απέκρυψε την κατάρ-
ρευση του στημένου κατηγορητηρίου και για τον Νίκο 
Παππά και για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, κάνοντας 

επικοινωνιακό σόου με αποδέκτες το εσωτερικό της ΝΔ 
και τις πιέσεις που δέχεται μετά την κατάρρευση του αφη-
γήματος για τη «σκευωρία» Novartis. 

«Δεν πρέπει να δούμε άλλον έναν Ευρωπαίο ηγέτη, ο 
οποίος θα καταπατά την ελευθεροτυπία» συνέχισε το 
σφυροκόπημα ο αντιπρόεδρος του Renew Europe. «Δεν 
πρέπει να ακολουθήσετε την καταστροφική πορεία κά-
ποιων άλλων ηγετών της πολιτικής σας οικογένειας. Να 
το σταματήσετε τώρα» κάλεσε τον Έλληνα πρωθυ-
πουργό ο Μαλίκ Αζμανί. 
Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης απά-

ντησε με εκτυπωμένα τα πρωτοσέλιδα της ιστορικής εφη-
μερίδας της Αριστεράς, της Αυγής, και το πρωτοσέλιδο 

της «Δημοκρατίας», προκειμένου να ισχυριστεί ότι υπάρ-
χει Ελευθερία του Τύπου στην χώρα μας, επιχείρημα 
αντίστοιχο με αυτό που χρησιμοποιούσε ο Βίκτορ Όρ-
μπαν. Για .να λάβει αμέσως απάντηση από τον Αλέξη 
Τσίπρα: «Είναι πράγματι αξιοζήλευτο. Αλλά πιθανότατα 
μόνο ηγέτες τύπου Όρμπαν θα απαντούσαν με αυτόν 
τον τρόπο. Σας ευχαριστούμε, κ. Μητσοτάκη, που είστε 
τόσο μεγαλόκαρδος και αφήσατε την ιστορική «Αυγή», 
που ιδρύθηκε το 1952 και διέκοψε κυκλοφορία μόνο στην 
Επταετία, να συνεχίσει να υπάρχει. Όσο για τη «Δημο-
κρατία», ο εκδότης της ίσως έχει άλλους λόγους να είναι 
ευτυχής, αφού παρά τις προσπάθειές σας δεν καταφέ-
ρατε να τον βάλετε φυλακή, όπως ούτε τους Βαξεβάνη 
και Παπαδάκου, που μαζί κατηγορήσατε για συμμορίτες, 
επειδή ξεσκέπασαν το σκάνδαλο Novartis» καταλήγει ο 
Αλέξης Τσίπρας. 
Στη συνέχεια ήρθε νέο χτύπημα από Γάλλο ευρωβου-

λευτή. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός αρνείται όλες τις κα-
τηγορίες από τον διεθνή Τύπο, όλες τις ΜΚΟ και τους 
βουλευτές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον σεβασμό 
του κράτους δικαίου, όπως η ελευθερία του Τύπου. Αναί-
σχυντος. Αξιολύπητος κυβερνήτης» σχολίασε ο ευρω-
βουλευτής των Πρασίνων, Νταµιέν Καρέµ.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έρχεται νέο σοκ ανατιμήσεων
Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο κάνοντας λόγο για... σαχλαμάρες
Σφόδρα εκνευρισμένος αποδείχτηκε ο Κυριά-

κος Μητσοτάκης, ο οποίος σε άτυπη ενημέρωση 
σε δημοσιογράφους επιτέθηκε σε δημοσιογράφο. 
Σύμφωνα με την «Αυγή», όλα ξεκίνησαν όταν έλ-
ληνας δημοσιογράφος του Euractiv απηύθυνε 
ερώτηση στον κ. Μητσοτάκη. Τα όσα ακολούθη-
σαν ήταν πρωτοφανή για εκλεγμένο ηγέτη χώρας. 
«Θυμίστε μου, από πού είστε εσείς;» ρώτησε. 
Όταν ο πρωθυπουργός άκουσε το μέσο που εκ-
προσωπούσε, όπως και το Mega με το οποίο συ-
νεργάζεται, πολύ ενοχλημένος επιτέθηκε στον δη-

μοσιογράφο λέγοντάς του «γράψατε ψέμματα. Η 
Βεστάνγκερ δεν μου είπε τίποτα τέτοιο. Όταν κά-
νετε ρεπορτάζ, να μας ρωτάτε κι εμάς». 
Ο συντάκτης του Euractiv ψύχραιμος ρώτησε 

εάν αυτά αποτελούν επίσημη διάψευση του επί-
μαχου ρεπορτάζ. «Ναι και είναι on the record» 
απάντησε και είπε στον δημοσιογράφο «γράφετε 
σαχλαμάρες». Ο δημοσιογράφος απάντησε «με 
προσβάλλετε κε πρωθυπουργέ». Και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης απάντησε: «Δεν πειράζει, θα το αντέ-
ξετε», είπε και αποχώρησε από την ενημέρωση.

Επανέρχεται 
το «καπέλο» 10% 

στους λογαριασμούς 
της συνδρομητικής 

τηλεόρασης
Δεν τους έφταναν οι φουσκω-

μένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού 
ρεύματος και οι τιμές-«φωτιά» 
των καυσίμων.  
Τώρα όσοι πολίτες έχουν 

συνδρομητική τηλεόραση θα 
πρέπει να πληρώνουν από 1η 
Ιουλίου και «καπέλο» 10% 
στους λογαριασμούς αυτούς. 
Ήδη οι εταιρείες άρχισαν να 

στέλνουν σχετικά μηνύματα 
στους συνδρομητές. 
Το τέλος συνδρομητικής τη-

λεόρασης, που υπολογίζεται 
ως ποσοστό 10% επί του συ-
νολικού μηνιαίου λογαριασμού, 
περιλαμβανομένου και του πα-
γίου τέλους που εισπράττεται 
υπέρ της επιχείρησης, προ του 
φόρου προστιθέμενης αξίας, 
ήταν ένα από τα μέτρα που 
επιβλήθηκαν στο πλαίσιο του 
τρίτου προγράμματος οικονο-
μικής και δημοσιονομικής προ-
σαρμογής. Αρχικά ανεστάλη το 
2020 ως μέτρο ανακούφισης 
από την πανδημία για την πε-
ρίοδο από 1/10/2020 έως και 
30/9/2021, ενώ στη συνέχεια 
η αναστολή του παρατάθηκε 
έως και τις 30/06/2022, με 
σκοπό τη μείωση της συνολι-
κής επιβάρυνσης των λογαρια-
σμών των τελικών καταναλω-
τών. Ωστόσο, αν και οι τρεις 
ελληνικές εταιρείες COS-
MOTE, VODAFONE και 
NOVA-WIND, μέσω της Ένω-
σης Εταιρειών Κινητής Τηλε-
φωνίας (ΕΕΚΤ) απέστειλαν αί-
τημα στο υπ. Οικονομικών 
από τις 17 Ιουνίου, για παρά-
ταση της αναστολής του τέ-
λους μέχρι τουλάχιστον τις 
31/12/2023 και άμεσης εξέτα-
σης της οριστικής κατάργησής 
του, το οικονομικό επιτελείο 
επέλεξε να αρνηθεί.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ακρίβεια στην Ελλάδα, με απο-
τέλεσμα να πλήττονται ολοένα και περισσότερο τα εισοδήματα των 
πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέοι τιμοκατάλογοι χονδρικής 
έφτασαν στα σούπερ μάρκετ στα όρια του πληθωρισμού του Ιου-
νίου, όπως ανακοινώθηκε από τη Eurostat. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η μέση αύξηση τιμών σε τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά 
αγαθά φτάνει πλέον το 12%, κάτι που δείχνει ότι έπεται χειρότερη 
συνέχεια. 
Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση πέφτει ακόμη περισσότερο και 

σε ό,τι αφορά τα βασικά αγαθά, κάτι που δείχνει ότι οι καταναλωτές 
αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλη δυσκολία, την ώρα που αυξάνεται η 
ανησυχία τους για το μέλλον. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, 
η μείωση των πωλήσεων αγγίζει -σε επίπεδο όγκου ακόμη και το 
10% σε ορισμένες περιπτώσεις, γεγονός που προκαλεί μεγάλο 
προβληματισμό, την ώρα που η κυβέρνηση αρνείται να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα στήριξης. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι από τις αρχές Μαρτίου έως σή-

μερα ένα τυπικό καλάθι σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 
11%, με βάση τα επίσημα στοιχεία που συγκεντρώνει το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμφανίζονται στην ψηφιακή πλατ-
φόρμα e-Καταναλωτής.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ - ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

Τράπεζα Στέγης & διπλάσιο 
επίδομα στέγασης

Τέσσερις τομές για τη δημιουργία προσιτής οικονομικής κατοικίας 
κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τη στεγαστική πολιτική. Μεταξύ άλλων περιλαμ-
βάνει προστασία της κύριας κατοικίας των λαϊκών στρωμάτων και 
της μεσαίας τάξης, περιορισμούς σε Airbnb, φοροελαφρύνσεις, δι-
πλασιασμό του επιδόματος στέγασης και Δημιουργία Τράπεζας 
Στέγης. «Το ζήτημα της στέγης απαιτεί πολιτική βούληση για τομές 
αλλά και πολυεπίπεδη γνώση του φαινομένου. Στη δική μας λογική, 
η στέγη αποτελεί ένα ζήτημα συστράτευσης και συμπόρευσης δυ-
νάμεων που μελετούν, βιώνουν και γνωρίζουν το φαινόμενο» ση-
μείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλή-
ρωσε: «Από την αυτοδιοίκηση, μέχρι το επιστημονικό δυναμικό 
των ελληνικών πανεπιστημίων, τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες 
των περιοχών που πλήττονται. Από την παροχή τεχνογνωσίας και 
βέλτιστων πρακτικών από πόλεις και χώρες που αντιμετώπισαν 
πριν από μας την έκρηξη του στεγαστικού προβλήματος. 
Κυρίως, όμως, από τη βαθιά γνώση των ελληνικών ιδιαιτεροτή-

των. Αυτός άλλωστε είναι και οδηγός μας για την επόμενη μέρα. Η 
συμπόρευση κοινωνικών δυνάμεων, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη 
και τους ειδικούς, και η αξιοποίηση της διαθέσιμης γνώσης».

Δημόσιο και ιδιωτικό 
χρέος ξεπερνούν 
το 400% του ΑΕΠ

Οι δραματικοί τόνοι του υπ. 
Οικονομικών την περασμένη 
εβδομάδα για την προβλημα-
τική πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας μέχρι τις αρχές του 
2024 θα μπορούσαν να… κα-
λωσοριστούν ως «άφιξη» του 
Χρ. Σταϊκούρα στην πραγματι-
κότητα. Γιατί ακόμη και τις αρ-
χές του περασμένου Απριλίου, 
με την ψήφιση του αναθεωρη-
μένου προϋπολογισμού, ο Χρ. 
Σταϊκούρας προέβλεπε πλέον 
πληθωρισμό για το σύνολο του 
2022 στο… 7% και πολλά 
άλλα που σαρώθηκαν από τις 
εξελίξεις. Και δεν είναι ο πόλε-
μος μόνο και οι άμεσες οικο-
νομικές του συνέπειες που δη-
μιουργούν ένα έντονο κλίμα 
αβεβαιότητας. Πραγματοποι-
ούνται κοσμογονικές αλλαγές 
στις διεθνείς συμμαχίες. 
Και, το κυριότερο, πώς μπο-
ρεί να κρατηθεί ζωντανή μια οι-
κονομία με το 3ο υψηλότερο 
δημόσιο χρέος παγκοσμίως 
και με ιδιωτικό χρέος που ξε-
περνά τα 250 δισ. σύμφωνα 
με τις πιο συντηρητικές εκτιμή-
σεις; Αθροιστικά δηλαδή με 
χρέος 400% του ΑΕΠ και ίσως 
παραπάνω; 
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ΌΣΟ ΔΕΝ ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΕΘ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗ�ΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙ «27» ΔΕΝ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗ�ΣΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Covid: «Θερίζει» την Ευρώπη, αλλά οι κυβερνήσεις απορρίπτουν νέα μέτρα
«Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία, 

Ισπανία… Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 
οι καμπύλες των νέων κρουσμάτων Covid αυξά-
νονται διαρκώς εδώ και ένα μήνα. Για έβδομη 
φορά, η ευρωπαϊκή ήπειρος καταλαμβάνεται από 
ένα νέο κύμα πανδημίας την ώρα που οι περισ-
σότεροι υγειονομικοί περιορισμοί έχουν αρθεί. 
Ωστόσο, η επανεπιβολή τους δεν είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη των κυβερνήσεων». 
Με τον τρόπο αυτό ξεκινά εκτενές ρεπορτάζ της 

γαλλικής ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας «Les 
Echos» για την προϊούσα, θερινή έξαρση της 
Covid στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι 
πρόκειται για το «έκτο κύμα» της πανδημίας, οι 
Γάλλοι τα έχουν μετρήσει διαφορετικά και συμπε-
ραίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στο έβδομο. Όπως 
και να έχει, το γεγονός είναι ότι εν μέσω θέρους οι 
Ευρωπαίοι βρίσκονται «χύμα στο κύμα» του κο-
ρωνοϊού, με τις εθνικές κυβερνήσεις των «27» να 
ομονοούν… αδρανώντας. 

«Διάφοροι παράγοντες εξηγούν την ανάκαμψη 
της επιδημίας: η χαλάρωση των μέτρων για την 
αποτροπή των επιμολύνσεων (κατάργηση της μά-
σκας), η πτώση της ανοσίας του πληθυσμού αρ-
κετούς μήνες μετά τις τελευταίες αναμνηστικές δό-
σεις εμβολίου και το παλιρροϊκό κύμα Omicron 

και κυρίως η εξέλιξη των νέων υποπαραλλαγών 
4 και 5, που είναι πιο μεταδοτικό και πιο πιθανό 
να επαναμολύνει άτομα που έχουν εμβολιαστεί 
ή/και έχουν ήδη προσβληθεί από τον ιό», σημει-
ώνει η γαλλίδα ρεπόρτερ Σοφί Αμσιλί. Προσθέτο-
ντας όμως και την ελπιδοφόρα παρατήρηση ότι 
«οι νέες υποπαραλλαγές δεν φαίνεται ωστόσο να 
προκαλούν πιο σοβαρές μορφές της νόσου, έτσι 
ο αριθμός των θανάτων παραμένει μάλλον στα-
θερός στην ήπειρο».  
Υπευθυνότητα ζητεί ο ΠΟΥ 
Ο αρμόδιος για την Ευρώπη διευθυντής του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Χανς 
Κλούγκε σημείωσε την περασμένη Πέμπτη την 
κοινότοπη πλέον διαπίστωση των επιστημόνων: 
«Καθώς οι χώρες σε όλη την Ευρώπη ήραν τα 
κοινωνικά μέτρα που είχαν λάβει για να περιορί-
σουν τον ιό, αυτός άρχισε να μεταδίδεται με αυ-
ξημένη συχνότητα κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού». Ο διεθνής Οργανισμός που λειτουργεί υπό 
την αιγίδα του ΟΗΕ απευθύνει έκκληση στους Ευ-
ρωπαίους να συνεχίσουν να αυτο-απομονώνονται 
σε περίπτωση που διαπιστώνουν αναπνευστικά 
συμπτώματα, να επιβεβαιώνονται ότι έχουν επι-
καιροποιήσει τον εμβολιασμό τους και να φορούν 
προστατευτικές μάσκες στους χώρους με συνω-

στισμό. «Πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολε-
μάμε τον κορωνοϊό, διότι αν δεν το κάνουμε θα 

ευνοούμε τους τρόπους που αυτός μεταδίδεται, 
μεταλλάσσεται και εξελίσσεται», τόνισε.  
Η Ευρώπη σε ρόλο πολυμεταδότη 
Τα στοιχεία του ΠΟΥ δεν αφήνουν αμφιβολίες 

για το μεγάλο πισωγύρισμα της Ευρώπης σε ό,τι 
αφορά την πανδημία. Η Γαλλία ήταν η χώρα με 
τη μεγαλύτερη διάδοση της Covid-19 την εβδο-
μάδα που πέρασε, δεύτερη στον κόσμο μετά την 
Ταϊβάν. Τα κρούσματα άρχισαν να εκτινάσσονται 
από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, την 
ώρα όμως που ο αριθμός των νοσηλευομένων 

αύξαινε με χαμηλό ρυθμό και ο αριθμός των θα-
νάτων παρέμενε σταθερός. 

«Ο ιός θα κερδίζει έδαφος έως τα τέλη Ιουλίου», 
προέβλεψε προ ολίγων ημερών ο πρόεδρος του 
γαλλικού Ιατρικού Συμβουλίου Ζαν-Φρανσουά 
Ντελφρεσί. Αλλά «η κυβέρνηση απορρίπτει προ-
σώρας την ιδέα μιας εκ νέου επιβολής περιορι-
στικών μέτρων, κάτι εξάλλου που παρατηρούμε 
και στους γείτονές μας», σημειώνει η ρεπόρτερ 
της «Les Echos». 
Στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα παρα-

τηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων κατά περίπου 
60%! Αλλά οι εισαγωγές σε νοσοκομεία παρέμει-
ναν σταθερές, αν εξαιρεθούν οι πιο ηλικιωμένοι 
(άνω των 80 ετών), που φαίνεται ότι κινδυνεύουν 
εξίσου και από τις μεταλλάξεις Όμικρον 4 και Όμι-
κρον 5. Γιατί η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς δεν 
παίρνει μέτρα; Πρόσφατη έκθεση ειδικών κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι για την ώρα είναι αδύνατο 
να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο μέτρα 
κατά της Covid ανάλογα με εκείνα που είχαν εφαρ-
μοστεί κατά το παρελθόν. Ο καγκελάριος Σολτς 
σκέπτεται να προτείνει τη μείωση της κατώτατης 
ηλικίας για τη χορήγηση τέταρτης δόσης από τα 
70 στα 60 έτη.

ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΜΥΡΩΝ

Χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϊ είχαν κληθεί την 
Κυριακή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους 
καθώς υπήρχε κίνδυνος πλημμυρών στην πε-
ριφέρεια της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας 
που πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις. 
Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και έχουν εκ-

δοθεί τουλάχιστον 18 εντολές εκκένωσης οι 
οποίες αφορούν το δυτικό τμήμα του Σίδνεϊ, το 
οποίο είχε επηρεαστεί ιδιαίτερα και από τις με-
γάλες πλημμύρες του Μαρτίου. 

“Πρόκειται για μια έκτακτη κατάσταση που 
απειλεί ζωές”, προειδοποίησε η Στέφανι Κουκ 
υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων της Νέας 
Νότιας Ουαλίας, της οποίας το Σίδνεϊ είναι η 
πρωτεύουσα. 
Η Αυστραλία επηρεάζεται ιδιαίτερα από την 

κλιματική αλλαγή και είναι τακτικά αντιμέτωπη 
με ξηρασία, καταστροφικές πυρκαγιές και επα-
νειλημμένες πλημμύρες λόγω των σφοδρών 
βροχοπτώσεων. 
Καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες 

πλημμύρες, η Κουκ έκανε λόγο για μια “κατά-
σταση που εξελίσσεται γρήγορα” και προειδο-
ποίησε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να “είναι έτοι-
μοι να απομακρυνθούν” άμεσα. Το φράγμα 
Ουαραγκάμπα είχε αρχίσει να υπερχειλίζει τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, τόνισε. 
Στο Κάμντεν, νοτιοδυτικό προάστιο του Σίδνεϊ 

όπου ζουν περισσότεροι από 100.000 άνθρω-
ποι, καταστήματα και ένα πρατήριο βενζίνης 
έχουν ήδη πλημμυρίσει. 
Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης 

εκτάκτων καταστάσεων, 29 άνθρωποι έχουν δια-
σωθεί τις τελευταίες 24 ώρες ενώ έχουν γίνει 
περισσότερες από 1.400 κλήσεις για βοήθεια. 
Τον Μάρτιο 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους 

από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν 
το δυτικό Σίδνεϊ.

Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το Σίδνεϊ

Η Τουρκία πέτυχε στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ 
στην Μαδρίτη την υπογραφή μνημονίου το οποίο 
υποχρεώνει την Σουηδία και την Φινλανδία να 
«ανταποκρίνονται» στις ανησυχίες της Άγκυρας 
για πρόσωπα που θεωρεί ότι προωθούν την 
τρομοκρατία ή την διάλυση του τουρκικού κρά-
τους. Και όπως σημειώνει το BBC σε εκτενές 
θέμα του, η λίστα με τα πάνω από 70 ονόματα 
ατόμων που ζητείται να εκδοθούν στην Τουρκία, 
δείχνει ότι ο στόχος είναι να «εξοντωθούν» αντι-
πολιτευόμενες φωνές που πρόλαβαν να διαφύ-
γουν στο εξωτερικό μετά το απότυχημένο πρα-
ξικόπημα του 2016, καθώς και δυναμικά στελέχη 
της κουρδικής κοινότητας που αρνούνται την 
οριστική υποταγή τους στις πολιτικές της Άγκυ-
ρας. Ήδη ο Ερντογάν έχει δηλώσει πως η Σουη-
δία «υποσχέθηκε» να εκδώσει στην Τουρκία 73 
«τρομοκράτες» και μάλιστα ότι ήδη αυτό έχει γί-
νει για 3 ή 4 εξ αυτών. Δημοσιεύματα στον τουρ-
κικό φιλοκυβερνητικό Τύπο έχουν παρουσιάσει 

λίστα με 45 ονόματα. Από αυτά, 33 βρίσκονται 
στην Σουηδία και 12 στην Φινλανδία. Το BBC 
μίλησε με τρεις εξ αυτών. 

 
Από την Αριστερά, στη φυλακή 
Ορισμένα ονόματα στη λίστα δείχνουν μία διά-

θεση καθαρής εκδίκησης προς αντιφρονούντες 
παρότι δεν εμπλέκονται στα της Τουρκίας. 
Η 45χρονη σήμερα Αισέν Φέρχοφ, είχε συλ-

ληφθεί στα 17 της ως μέλος του Τουρκικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, με την κατηγορία ότι επε-
δίωκε να ανατρέψει την συνταγματική τάξη. 
Εξέτισε πέντε χρόνια φυλάκιση πριν τα βασανι-
στήρια στα οποία την υπέβαλαν οδηγήσουν την 
Σουηδία να της προσφέρει προστασία. 
Σήμερα ζει τη Στοκχόλμη, είναι παντρεμένη, 

έχει μια κόρη, έχει γίνει δασκάλα. «Έφυγα από 
την Τουρκία πριν 20 χρόνια. Αν με στείλουν εκεί, 
τι θα με κάνουν; Όσοι ξέρω είτε πέθαναν είτε εί-
ναι φυλακή. Γιατί με έχουν στη λίστα;», αναρω-
τιέται. Πιθανή απάντηση, είναι η κατηγορία των 
τουρκικών Αρχών για συμμετοχή στο κουρδικό 
PKK. Ήταν για 3 μήνες, πριν 25 χρόνια, όπως 
λέει χαρακτηριστικά. Δεν ταυτίζεται με τις θέσεις 
του, αλλά ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για τρο-
μοκράτες, αλλά για οργάνωση που πρέπει να 
βρίσκεται στο τραπέζι ενός ειρηνευτικού διαλό-
γου στη χώρα.

ΤΟ ΝΑΤΟ, Η ΣΟΥΗΔΙΑ, Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ...

Η λίστα Έρντογαν με τους «αντιφρονούντες»

ΗΠΑ: Τροπολογία στο Κογκρέσο ενάντια στην πώληση F-16 στην Τουρκία
Τροπολογία με την οποία στοχεύουν να μπει 

ανάχωμα στην αγορά των F-16 από την Τουρκία, 
κατέθεσαν 10 βουλευτές από το Δημοκρατικό και 
το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις ΗΠΑ. 
Η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε με πρωτο-

βουλία του ελληνοαμερικανού βουλευτή Κρις Πά-
πας, στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ 
(NDAA), απαγορεύει στον πρόεδρο να μεταφέρει 
όπλα σε χώρα - μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο μέσα 
στον τελευταίο χρόνο έχει προχωρήσει σε επα-
νειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου ή 
της κυριαρχίας ή της εδαφικής ακεραιότητας άλ-
λου μέλους του ΝΑΤΟ. 
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η τροπολογία 

αφήνει παράθυρο, το οποίο επιτρέπει στον πρό-
εδρο να ξεπεράσει τους περιορισμούς εάν πιστο-
ποιήσει στο Κογκρέσο ότι κάτι τέτοιο είναι προς 
το ζωτικό συμφέρον εθνικής ασφάλειας ΗΠΑ. 
Ειδικότερα, οι Αμερικανοί βουλευτές τονίζουν 

μεταξύ άλλων στην κοινή ανακοίνωση τους ότι: 
Η Τουρκία παραμένει υπό το καθεστώς των κυ-

ρώσεων CAATSA λόγω της απόκτησης του ρω-
σικού συστήματος S-400. Η συγκεκριμένη νομο-
θεσία δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να πουλήσει 
ένα αμυντικό σύστημα πρώτης γραμμής σε μια 
χώρα που βρίσκεται υπό το καθεστώς των κυ-
ρώσεων. 
Η Τουρκία έχει επιδοθεί σε μια σειρά ανταγωνι-

στικών ενεργειών στο Αιγαίο, τόσο με τις συστη-
ματικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώ-
ρου όσο και με πραγματοποίηση υπερπτήσεων 
πάνω από τα ελληνικά νησιά. 
Η πώληση αλλά και η αναβάθμιση των F-16 

παραβίαζε τον αμερικανικό Νόμο περί Ελέγχου 
Εξαγωγών Όπλων, καθώς ο συγκεκριμένος νό-
μος επιτρέπει μόνο τη μεταφορά εξοπλισμού για 
νόμιμες επιχειρήσεις αυτοάμυνας. 
Με δεδομένο ότι τα F-16 ενδέχεται να χρησι-

μοποιηθούν τόσο στο Αιγαίο όσο και εναντίον 
των Κούρδων στη Βόρεια Σύρια, οι βουλευτές 
κρίνουν ότι το δεν συντρέχουν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νο-
μοθεσία. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει 
πληροφορίες σχετικά με το πώς εργάζεται για να 
σταματήσει την Τουρκία από αυτές τις ανταγωνι-
στικές ενέργειες ενάντια σε έναν σύμμαχο των 
ΗΠΑ (Ελλάδα).
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Παγκόσμιες εξελίξεις σηματοδοτεί η ανακοίνωση 

του νέου ευρασιατικού χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος από την Κίνα όπως είχε ανακοινώσει εδώ 
και πολύ καιρό το WarNews247. Είχαμε πει από 
τις 19/4 πως θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. 
Αυτό ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα. Και πλέον 
οι εξελίξεις κινούνται με ταχύτατους ρυθμούς. 
Η Κίνα ανακοίνωσε την δημιουργία του “ΔΝΤ Ευ-

ρασίας” και ο Β.Πούτιν ανακοίνωσε την δημιουργία 
νέου νομίσματος. Μάλιστα οι υπό ένταξη χώρες 
στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευ-
ρασίας δεν θα έχουν κανένα λόγο να αποπληρώ-
σουν τα χρέη που έκαναν σε δολάρια ή ευρώ! 
Συνεπώς, έρχεται μεγάλη τορπίλη σε δολάριο 

και ευρώ. Πολλές χώρες θα σπεύσουν να εντα-
χτούν στο νέο νομισματικό σύστημα είτε είναι από 
τον Νότο είτε από την Μέση Ανατολή. 

 
Το ΔΝΤ Ευρασίας 
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας δημιουργεί ένα απο-

θεματικό γιουάν με άλλα πέντε κράτη σε συνεργα-
σία με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών για 
να ανταγωνιστεί το δολάριο και να στηρίξει άλλες 
οικονομίες που αντιμετωπίζουν αστάθεια. 
Πρόκειται για το ΔΝΤ της Ευρασίας, σε πρώτη 

φάση με την συμμετοχή χωρών όπως η Μαλαισία, 
η Σιγκαπούρη, η Ινδονησία, το Χονγκ Κονγκ και η 
Χιλή, που θα συνεισφέρουν η καθεμία από 15 δι-
σεκατομμύρια γουάν (περίπου 2,2 δισ. δολάρια), 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό, 
στην περίπτωση που το χρειαστούν. 
Η ανακοίνωση έγινε από την Κεντρική Τράπεζα 

της Κίνας – και ήλθε σε συνέχεια της δημοσιοποί-
ησης την περασμένη εβδομάδα του σινο-ρωσικού 
σχεδίου από τον ίδιο τον Β.Πούτιν για την δημι-
ουργία του «αντι-δολαρίου» για τις διεθνείς συναλ-
λαγές, με τη συμμετοχή χωρών όπως η Βραζιλία, 
η Ινδία και η Νότια Αφρική. 

«Όταν χρειάζονται ρευστότητα, οι συμμετέχουσες 

κεντρικές τράπεζες όχι μόνο θα μπορούν να 
αντλούν από τις συνεισφορές τους, αλλά θα έχουν 
επίσης πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση 
μέσω ενός παραθύρου ρευστότητας με εξασφά-
λιση», ανέφερε η τράπεζα. Σύμφωνα με την ανα-
φορά, τα κεφάλαια θα αποθηκευτούν στην Τράπεζα 
Διεθνών Διακανονισμών. 

Εν τω μεταξύ, τον περασμένο μήνα, τα συναλ-
λαγματικά αποθέματα της Κίνας – τα μεγαλύτερα 
στον κόσμο – αυξήθηκαν για πρώτη φορά το 2022, 
έδειξαν τα κρατικά στοιχεία. Τα αποθέματα της χώ-
ρας αυξήθηκαν κατά 80,6 δισεκατομμύρια δολάρια 
φτάνοντας τα 3,13 τρισεκατομμύρια δολάρια. 

 
Nέο νόμισμα – Δηλώσεις Β.Πούτιν 
Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ειδικοί εργά-

ζονται επί του παρόντος για τη δημιουργία ενός 
αξιόπιστου συστήματος διεθνών πληρωμών. Οι 
χώρες του οργανισμού μπορούν να συνδεθούν με 
το ρωσικό σύστημα χρηματοοικονομικών μηνυμά-
των, το οποίο, μαζί με την περαιτέρω διανομή της 
κάρτας Mir, θα συμβάλει στην ενίσχυση της οικο-
νομικής βάσης των BRICS. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι ο 

εμπορικός τζίρος της Ρωσίας με τις χώρες της «πε-
ντάδας» το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 
περισσότερο από το ένα τρίτο, φτάνοντας τα 45 
δισ. δολάρια. 

Ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε ότι το νέο 
αποθεματικό νόμισμα θα βασίζεται σε ένα καλάθι 
νομισμάτων από τα μέλη του ομίλου BRICS: Βρα-
ζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. 

«Το θέμα της δημιουργίας του διεθνούς αποθε-
ματικού νομίσματος με βάση το καλάθι των νομι-
σμάτων των χωρών μας είναι υπό εξέταση», δή-
λωσε ο Πούτιν στο Επιχειρηματικό Φόρουμ των 
BRICS. 

«Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε ανοιχτά με 
όλους τους δίκαιους εταίρους». 

O επικεφαλής αγορών της ING, Κρις Τέρνερ σχο-
λίασε: «Αυτή είναι μια κίνηση για την αντιμετώπιση 
της αντιληπτής ηγεμονίας του ΔΝΤ από τις ΗΠΑ. 
Θα επιτρέψει στους BRICS να οικοδομήσουν τη 
δική τους σφαίρα επιρροής και νομισματική μονάδα 
εντός αυτής της σφαίρας». 
Η κίνηση της Ρωσίας έρχεται μετά τις κυρώσεις 

της Δύσης που επιβλήθηκαν για τον πόλεμο της 
Ουκρανίας, εκτός από την απομάκρυνση της χώ-
ρας από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, 
περιορίζοντας την πρόσβαση στα δολάρια της και 
ασκώντας πίεση στην οικονομία της.«Η ταχύτητα 
με την οποία τα δυτικά έθνη και οι σύμμαχοί τους 
επέβαλαν κυρώσεις στα ρωσικά αποθέματα FX 
(πάγωμα περίπου στο μισό) αναμφίβολα συγκλό-
νισε τις ρωσικές Αρχές», δήλωσε ο Turner της ING. 

«Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ουσιαστικά 
παραδέχτηκε τόσα πολλά, και αναμφίβολα ορι-
σμένα έθνη των BRICS – ειδικά η Κίνα – παρατή-
ρησαν την ταχύτητα και τη μυστικότητα με την οποία 
κινήθηκε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ», 
πρόσθεσε. 
Αυτές οι κυρώσεις πιθανότατα ενθάρρυναν τη 

Μόσχα και το Πεκίνο να εργαστούν για μια εναλλα-
κτική λύση στο διεθνές αποθεματικό του ΔΝΤ, είπε 
ο Turner. 
Μια πιθανότητα είναι ότι το νόμισμα του καλαθιού 

BRICS θα μπορούσε να προσελκύσει τα αποθε-
ματικά όχι μόνο των μελών του ομίλου, αλλά και 
των χωρών που βρίσκονται ήδη στο εύρος της 
επιρροής τους, πρότεινε. Αυτά περιλαμβάνουν έθνη 

στη Νότια Ασία και τη Μέση Ανατολή. Kαι αυτό είναι 
το μείζον πρόβλημα για τις ΗΠΑ και το δολάριο. 

 
Ποια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 

νέου νομίσματος 
Υπενθυμίζουμε τι έχουμε πει: 
-Το νέο νόμισμα-χρηματοπιστωτικό σύστημα 

σχεδιάζεται από το 2016, που ξεκίνησε ο πόλεμος 
δασμών του Ν. Τραμπ. Πρόκειται για ένα συνθετικό 
νόμισμα που παίζει τον ρόλο του αντι-δολαρίου και 
ακυρώνει όλα τα γνωστά συστήματα επιβολής του 
(ΔΝΤ, SWIFT, κλπ) και δημιουργεί άλλα αντίστοιχα. 

-Το νέο νόμισμα χωρίζει τον κόσμο σε Ανατολή 
και Δύση. Θα περιλαμβάνει Ρωσία-Κίνα, τις χώρες 
της Ευρασίας, τις χώρες των BRICS, Ινδία, Ιράν, 
Τουρκία ως ιδρυτικά μέλη ενώ σκοπός είναι να 
ενταχθούν όλες οι χώρες του Νότου. 

-To νέο παγκόσμιο νόμισμα θα είναι ψηφιακό και 
θα κινείται εξωτραπεζικά. Έτσι έχει αρκετά κοινά 
χαρακτηριστικά με τα λεγόμενα “κρυπτονομίσματα” 
αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Πρόκειται για “stable-
coins”. 

-Οι χώρες που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα, 
δεν θα έχουν κανένα λόγο να αποπληρώσουν τα 
χρέη που έκαναν σε δολάρια ή ευρώ! Συνεπώς, 
όλες οι χώρες του Νότου θα σπεύσουν να εντα-
χθούν στην νέα ζώνη, να εθνικοποιήσουν χωρίς 
κυρώσεις από το ΔΝΤ τα ενεργειακά τους αποθέ-
ματα κλπ. Αυτό θα οδηγήσει την αντίπαλη ζώνη, 
δηλαδή το δολάριο και τη Δύση, σε συνθήκες τρα-
πεζικής και οικονομικής κατάρρευσης, η έστω συρ-
ρίκνωσης. 

-Η αξία του νέου νομίσματος θα προέρχεται από 
την σύνθεση των αξιών των νομισμάτων και από 
την χρηματιστηριακή αξία αγαθών: Όπως οι υδρο-
γονάνθρακες, το σιτάρι, η ζάχαρη, ο καφές, η σόγια, 
το νερό (!), άλλους φυσικούς πόρους και 15 ακόμα 
εμπορεύματα, κυρίως μέταλλα. Οι προσομοιώσεις 
δείχνουν ότι αυτή η σύνθεση το καθιστούν πιο αν-
θεκτικό στις οικονομικές κρίσεις τύπου Leman 
Brothers. Ιδού γιατί συγκέντρωναν σιτάρι Ρωσία 
και Κίνα(παρά το γεγονός ότι καταναλώνει ρύζι).

ΕΙΧΑΝ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το ΕΔΑΔ καλεί τη Ρωσία να σταματήσει την εκτέλεση των δύο Βρετανών

Η ΚΙΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΔΝΤ ΕΥΡΑΣΙΑΣ» ΚΑΙ Ο ΒΛ. ΠΟΥΤΙΝ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα και νόμισμα ανακοίνωσαν Κίνα-Ρωσία

ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ

Ο ένοπλος που επιτέθηκε σε παρέλαση για την 
Ημέρα της Ανεξαρτησίας στα προάστια του Σικάγο 
έριξε περισσότερες από 70 σφαίρες με ένα όπλο 
τύπου AR-15. Σκότωσε τουλάχιστον έξι ανθρώ-
πους, και στη συνέχεια απέφυγε την σύλληψη ντυ-
μένος ως γυναίκα και αναμειγμένος στο πλήθος 
διέφευγε, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη. 
Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης της πολύ-
νεκρης επίθεσης στο Χάιλαντ Παρκ, σχεδίαζε «επί 
εβδομάδες» τη σφαγή. 
Σημειώνεται ότι από την ένοπλη επίθεση τραυ-

ματίστηκαν περισσότεροι από 30 άνθρωποι. Οι 
ερευνητές της αστυνομίας, που ανέκριναν τον ύπο-
πτο και εξέτασαν τις αναρτήσεις του στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη 
το κίνητρο της επίθεσης. Επίσης, δεν έχουν βρει 
καμία ένδειξη ότι ο δράστης στόχευσε κάποιον 
λόγω φυλής, θρησκείας ή άλλης προστατευόμενης 
ιδιότητας. 
Οι πυροβολισμοί αρχικά θεωρήθηκαν πυροτε-

χνήματα, προτού εκατοντάδες πανικόβλητοι άν-
θρωποι που παρακολουθούσαν την παρέλαση, 
έντρομοι και τρομοκρατημένοι έτρεχαν να σωθούν 
στο Χάιλαντ Παρκ. Μια μέρα αργότερα, καροτσάκια 

μωρών, καρέκλες και άλλα αντικείμενα που άφησαν 
πίσω τους ο κόσμος που έφυγε πανικόβλητος από 
την παρέλαση, παρέμεναν μέσα στην ευρεία αστυ-
νομική περίμετρο. 
Οι πυροβολισμοί της 4ης Ιουλίου ήταν οι τελευ-

ταίοι που κλόνισαν την αμερικάνικη ζωή, καθώς 
σχολεία, εκκλησίες, σούπερ μάρκετ και τώρα οι 
παρελάσεις έχουν μετατραπεί τους τελευταίους μή-
νες σε τόπους μαζικών δολοφονιών. 
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος Ρό-

μπερτ Κρίμο, είχε στην κατοχή του και άλλα όπλα, 
όπως ένα άλλο τουφέκι που βρέθηκε στο αυτοκί-
νητό του. Ο Κρίμο είχε αγοράσει τα όπλα νόμιμα.

Σε γυναίκα είχε μεταμφιεστεί ο δράστης
ΖΕΛΕΝΣΚΙ: ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Την έντονη δυσαρέσκειά του με τους Έλληνες 
εφοπλιστές που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο εξέ-
φρασε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αυτό 
δεν ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της Ευρώπης, 
της Ελλάδας ή της Ουκρανίας. Η παρέμβαση έγινε 
από το βήμα του συνεδρίου του Economist στην 
Αθήνα, όπου τον λόγο πήραν επίσης οι εφοπλιστές 
Βαγγέλης Μαρινάκης και Αγγελική Φράγκου, ισχυ-
ριζόμενοι ότι δεν σπάνε το εμπάργκο. 
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας μιλώντας 

εξ’ αποστάσεως, υπογράμμισε αυτό που συμβαίνει 
στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη θα πρέπει να 
θεωρηθεί ως πόλεμος. 

«Με το παιχνίδι της με το φυσικό αέριο, η Ρωσία 
κάνει τα πάντα για να αυξάνει τον πληθωρισμό ενώ 
αναγκάζει την Ευρώπη να βιώσει τη μεγαλύτερη 
κρίση στην ιστορία αυτόν τον χειμώνα. 
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, βλέπουμε ελληνικές 

εταιρείες να παρέχουν σχεδόν τον μεγαλύτερο 
στόλο δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά ρωσικού 
πετρελαίου». 
Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι αυτό συμβαίνει όταν 

ένας άλλος ρωσικός ενεργειακός πόρος (σ.σ. το 
φυσικό αέριο) «χρησιμοποιείται ως όπλο ενάντια 
στην Ευρώπη και ενάντια στον οικογενειακό προ-
ϋπολογισμό κάθε Ευρωπαίου. 
Είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στα 

συμφέροντα της Ευρώπης, της Ελλάδας ή της Ου-
κρανίας», είπε. 
Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης δή-

λωσε ότι «η μη εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο 
δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μία στιγμή. Εμείς 
απλώς μεταφέρουμε το πετρέλαιο που έχει ήδη 
συμφωνηθεί. Δεν παραβιάζουμε κανέναν νόμο ή 
εμπάργκο, αλλά είμαστε εδώ για να προσφέρουμε 
σταθερότητα».

Έξω φρενών με τους Έλληνες εφοπλιστές

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε την Πέμπτη από τη Ρωσία να αποτρέψει 
την εκτέλεση δύο Βρετανών πολιτών που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο σε μια αυτονομιστική περιοχή 
της Ουκρανίας, η οποία πρόσκειται στη Μόσχα. Ο Σον Πίνερ και Άιντεν Άσλιν καταδικάστηκαν νωρίτερα 
τον Ιούνιο σε θάνατο από δικαστήριο στη μη αναγνωρισμένη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, μετά την 
παράδοσή τους στις ρωσικές δυνάμεις κατά τη σύγκρουση που πυροδότησε η εισβολή της Μόσχας στη 
γείτονά της. Και οι δύο άνδρες, κάτοικοι της Ουκρανίας με Ουκρανούς συντρόφους, είχαν ενταχθεί στις 
ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το 2018 και είχαν αναπτυχθεί στη Μαριούπολη, η οποία στη συνέχεια πο-
λιορκήθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Η Ρωσία πρέπει «να διασφαλίσει ότι η θανατική ποινή που επι-
βλήθηκε στους προσφεύγοντες δεν εκτελέστηκε», ανέφερε το δικαστήριο σε έκτακτη απόφαση μετά 
από αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκ μέρους των Πίνερ και Άσλιν στις 27 Ιουνίου. Τόνισε ότι η Ρωσία είχε 

υποχρέωση σχετικά με την κατάστασή τους λόγω του καθεστώτος της περιοχής και θα πρέπει επίσης 
«να διασφαλίσει τις κατάλληλες συνθήκες κράτησής τους και να τους παράσχει κάθε αναγκαία ιατρική 
βοήθεια και φαρμακευτική αγωγή». 
Το ΕΔΑΔ σημείωσε επίσης ότι το ζευγάρι «κατέθεσε οικειοθελώς τα όπλα και παραδόθηκε στις ρωσικές 

δυνάμεις στη Μαριούπολη». Η απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο των δικαιωμάτων της Ευρώπης 
είναι ένα επείγον προσωρινό μέτρο, που παρέχεται κατ' εξαίρεση, όταν οι προσφεύγοντες θα αντιμετώ-
πιζαν διαφορετικά «πραγματικό κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης», τόνισε. 
Το ΕΔΑΔ είχε εκδώσει στις 16 Ιουνίου παρόμοια απόφαση για την εκτέλεση του Μπραχίμ Σααντούν, 

ενός Μαροκινού υπηκόου που γεννήθηκε το 2000 και καταδικάστηκε σε θάνατο μαζί με δύο Βρετανούς. 
Το επείγον προσωρινό μέτρο είναι η ίδια μορφή που χρησιμοποίησε το ΕΔΔΑ νωρίτερα αυτό το μήνα.
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Ένας Κύπριος, σκότωσε 23χρονο και με τη βοή-
θεια της μητέρας του έκαψε τη σορό του για να 
μην εντοπιστεί απο την Αστυνομία. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής 

Αστυνομίας, πρόκειται για τον 34χρονο, Ραφαήλ 
Κόκκινο, ο οποίος χρωστούσε μεγάλο χρηματικό 
ποσό για ποσότητα ναρκωτικών στον 23χρονο 
Jean Loike Guei και στη συνέχεια του επιτέθηκε 
και τον σκότωσε για να μην πληρώσει το χρέος 
του. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στο δικαστήριο 
ο εξεταστής της υπόθεσης, τα ναρκωτικά φέρονται 
να είχαν κλαπεί από το σπίτι του Ραφαήλ, με απο-
τέλεσμα αυτός να μην μπορεί να ξεπληρώσει το 
χρέος του στο θύμα, το οποίο είχε μεταβεί στην 
οικία του για να ζητήσει εξηγήσεις. 
Συγκεκριμένα, ο Κόκκινος φέρεται να κάλεσε 

τον 23χρονο στο σπίτι του στο Λονδίνο αφού προ-
ηγουμένως απέτυχε να βρει μέρος των χρημάτων 
που του χρωστούσε. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια 
της 70χρονης μητέρας του και 29χρονου φίλου 
του πέταξαν το πτώμα και προσπάθησαν να κα-
θαρίσουν τη σκηνή του φόνου. 

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Κόκκινος σκότωσε 
τον 23χρονο, αμέσως μόλις μπήκε στο σπίτι του. 
Ακολούθως, πέταξε τη σορό στο προάστειο Mit-

cham Common και της έβαλε φωτιά για να σβήσει 
τα ίχνη του. 
Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης κατέδει-

ξαν μια σειρά από οχήματα να κατευθύνονται 
προς το Mitcham Common τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου. Κάποια στιγμή οι 
κάμερες έδειξαν ότι σε ένα από τα οχήματα φαι-

νόταν να υπάρχει ένα ογκώδες και ακανόνιστου 
σχήματος αντικείμενο στο ανοικτό πορτμπαγκάζ 
με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι αυτό ήταν 
το σώμα του 23χρονου. 

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη με-
ταφορά της σορού πουλήθηκε αργότερα από τον 
29χρονο φίλο του Κόκκινου και ο νέος ιδιοκτήτης 

είπε στην αστυνομία ότι το όχημα ήταν «εξαιρετικά 
καθαρό» και μύριζε χλωρίνη. Ο Ραφαήλ Κόκκινος 
ομολόγησε την ενοχή του για ανθρωποκτονία, 
ενώ η μητέρα του Σοφία και ο 29χρονος φίλος 
του κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα παρέμβασης 
σε δικαστική διαδικασία. 
Για την υπόθεση είχαν αρχικά τεθεί υπό κρά-

τηση άλλα 3 πρόσωπα, ανάμεσα τους και τρίτος 
Κύπριος, ο οποίος όμως αφέθηκε στη συνέχεια 
ελεύθερος καθώς δεν προέκυψε οτιδήποτε το ενο-
χοποιητικό εναντίον του.

Σοκ στην παροικία για το νέο αποτροπαίο έγκλημα με πρωταγωνιστές Κύπριους

Η ΕΔΕΚ HB ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΚΡΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1974 

Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασι-
λείου σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Συγγενών Πε-
σόντων Αντιστασιακών, 
όπως κάθε χρόνο, θα ορ-
γανώσουν μνημόσυνο 
προς τιμή και δόξα των 

2850 νέων που έπεσαν μα-
χόμενοι ενάντια στους Πραξι-

κοπηματίες και τους Τούρκους εισβολείς το 1974, 
την Κυριακή 17 Ιουλίου στον Καθεδρικό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, 
Trinity Road, London N22 8LB. 
Καλούμε τους συμπατριώτες μας όπως με την 

παρουσία τους δείξουν την ευγνωμοσύνη τους 
προς αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για την Κύ-
προ.  
Σημ: ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

ΚΥΠΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΚΟΤΩΣΕ 23ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΚΑΨΕ ΤΗ ΣΟΡΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗ�ΘΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ

συνέχεια από τη σελ 2 
 
...στην αποκατάσταση των αρχών και αξιών που έχουν πα-

ραβιαστεί στο νησί. 
«Η ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου. Είναι η παρουσία 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. 
Και αυτά λείπουν από την Κύπρο λόγω της συνεχιζόμενης 
τουρκικής κατοχής», τόνισε ο Κύπριος διπλωμάτης. 
Πρόσθεσε δε πως όλοι γνωρίζουν ότι η έλλειψη προόδου 

στις προσπάθειες για λύση οφείλεται στην Τουρκία και ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί τον ζωτικό ρόλο να καταστήσει 
σαφές στην Τουρκία ότι δε θα επικρατήσει η επιβολή βούλησης 
του ισχυρού. 
Ο Υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας της Κυβέρνησης Τζόνσον, 

Μπράντον Λιούις τόνισε τη σημασία της εορτάζουσας οργά-
νωσης για το Συντηρητικό Κόμμα, εκφράζοντας το ενδιαφέρον 
του για την Κύπρο. Όπως είπε, στην εκλογική του περιφέρεια 
(Great Yarmouth) υπάρχει πολυπληθής κυπριακή κοινότητα. 
Ο Υφυπουργός Επιχειρήσεων και επιφορτισμένος παράλ-

ληλα με το κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο για το Λονδίνο, Πολ 
Σκάλι στάθηκε στη σημασία των Συντηρητικών Φίλων της Κύ-
πρου τόσο για την Κύπρο όσο για το κυβερνών κόμμα. Στά-
θηκε ιδιαιτέρως στις εμπορικές διμερείς σχέσεις, που εμπί-

πτουν στις αρμοδιότητές του, τονίζοντας το πόσο δημοφιλές 
εισαγόμενο προϊόν είναι στη Βρετανία το κυπριακό χαλλούμι. 
Εξήρε επίσης τη συνοχή της κυπριακής κοινότητας, ιδιαιτέρως 
στο βόρειο Λονδίνο. 

Ο εκ των υπευθύνων για την τήρηση της κομματικής πει-
θαρχίας και πρώην Υφυπουργός Ευρώπης Κρίστοφερ Πίντσερ 
χαρακτήρισε την Κύπρο «σπουδαία φίλη» του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. Προσθέτοντας πως θέλει να δει τις πληγές που άνοι-
ξαν το 1974 να επουλώνονται, διαβεβαίωσε: «Θα κάνουμε 
ό,τι μπορούμε στη βρετανική κυβέρνηση και στο Συντηρητικό 
Κόμμα για να υποστηρίξουμε τους φίλους μας στην Κύπρο». 
Το λόγο πήραν επίσης ο πρώην βουλευτής και εκ των ιδρυ-

τών των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου Ίαν Τουίν, ο Αρχιε-
πίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτας, ο φιλοκύπριος 
πρώην βουλευτής των Τόρις Ντέιβιντ Μπάροους και το ανώ-
τερο στέλεχος των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου, Άντρε 
Κρις. 
Ο Δρ Τουίν είπε ότι η οργάνωση φροντίζει να μην ξεχαστεί 

το μήνυμα υπέρ της επανένωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατεί-
ρωντόνισε τη σημασία της ανάδειξης της αλήθειας για την 
Κύπρο, ο κ. Μπάροους επισήμανε πως έχει διευρυνθεί η βρε-
τανική κοινοβουλευτική στήριξη για την Κύπρο και η κα Κρις 
αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της παροικιακής οργάνω-
σης. 
Παρόντες ήταν επίσης οι βουλευτές σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, 

Μαρκ Μένζις, Μάρτιν Βίκερς και ο λόρδος Μπάιρον Ντέιβις.

Δεξίωση για τα 30 χρόνια των «Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου»
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Μοιραίες απέβηκαν οι καλο-
καιρινές διακοπές στην Κύπρο 
για τον 76χρονο Κύπριο του 
Λονδίνου, Λούκα Γεωργίου. 
Όπως μεταδίδεται στην Κύ-

προ, ο 76χρονος Αγγλοκύ-
πριος ανασύρθηκε από θα-
λάσσια περιοχή της Δεκέλειας 
όπου βρισκόταν για κολύμπι 
και μεταφέρθηκε εσπευσμένα 
στο Γενικό Νοσοκομείο της 
πόλης. 

Ωστόσο, ήταν ήδη αργά, καθώς σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση της Αστυνομίας, στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 
του νοσοκομείου, οι επί καθήκοντι ιατροί, επιβεβαίωσαν τον 
θάνατό του. 
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3 και 30 το από-

γευμα της περασμένης Πέμπτης σε παραλία της Δεκέλειας.  
Αυτόπτες μάρτυρες είχαν επιχειρήσει να τον επαναφέρουν 

παράσχοντας του τις πρώτες βοήθειες, αλλά οι προσπάθειές 
τους είχαν αποβεί μάταιες.

Μοιραίες διακοπές για 
Κύπριο του Λονδίνου

Στο Μπέρμινγχαμ βρέθηκαν οι Βουλευτές Ειρήνη Χαραλαμπί-
δου, Κυριάκος Χατζηγιάννη και Χρίστος Σενέκης, για να συμμε-
τάσχουν στην 29η Ετήσια Σύνοδο της ΚΣ ΟΑΣΕ, η οποία πρα-
γματοποιήθηκε μεταξύ 2 και 6 Ιουλίου 2022. 
Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι τα θέματα που θα απα-

σχολήσουν τη Σύνοδο είναι, μεταξύ άλλων, η ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία και οι πολιτικές και ανθρωπιστικές συνέπειές της, 
η πυρηνική ασφάλεια και η απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, 
η οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19, οι προ-
σφυγικές- μεταναστευτικές ροές, η εμπορία ανθρώπων και το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο.  
Εξάλλου, η κ. Χαραλαμπίδου, ως επικεφαλής της κυπριακής 

αντιπροσωπίας, Αντιπρόεδρος της Κ.Σ. ΟΑΣΕ και Ειδική Αντι-
πρόσωπος για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και ο κ. Χα-
τζηγιάννη, ως Ειδικός Αντιπρόσωπος για τη Συμμετοχή της Κοι-
νωνίας των Πολιτών, αναμένονταν να λάβουν μέρος σε συνεδρία 
της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης, κατά την οποία θα συ-
ζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στην παρούσα Σύνοδο 
και όχι μόνο. 

Κύπριοι Bουλευτές 
στο Μπέρμιγχαμ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗ�ΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΣ ΟΑΣΕ

Ραφαήλ Κόκκινος

το θύμα Jean Loike Guei
Σοφία Κόκκινος

Aaron Williams, φίλος του Ραφαήλ



Το Συντηρητικό Κόμμα τόσο στην Κεντρική Κυβέρ-
νηση όσο και στις τοπικές αρχές, συνεχίζουν να 
διαδίδουν fake news  και ένα σορό άλλες παρα-
πληροφορήσεις, που όταν εμείς φανερώσουμε την 
αλήθεια, δεν τους αρέσει καθόλου διότι επιθυμούν 
μόνοι αυτοί να ακούγονται. Όπως έλεγε ο Πλάτων 
«Κανένας δεν είναι πιο μισητός από αυτόν που λέει 
την Αλήθεια» 
Τη στιγμή που όλοι μας περιμέναμε να δούμε ότι 

τελικά τα σκάνδαλα του Συντηρητικού Κόμματος  έχουν εξαφανι-
σθεί, τώρα βλέπουμε ακόμα άλλα σκάνδαλα να ξετυλίγονται. 
Το τελευταίο  σκάνδαλο που είχε πραγματοποιηθεί στο Carlton 
House Tory Club, δεν μπορούσε να συμβεί σε χειρότερη στιγμή  
που παρών ήταν και πολλοί συμπατριώτες μας, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι  και άλλα μέλη της Παροικίας. 
Βρέθηκαν εκτεθειμένοι αθώοι, μα ούτε λόγος έγινε αυτό γιατί δεν 
είχαν καν ιδέαν τι λάμβανε μέρος εκεί. Απλώς τονίζουμε πόσο 
ρίσκο υπάρχει να παρευρίσκεσαι  σε τέτοιες εκδηλώσεις διότι δεν 
γνωρίζει κανένας  τι θα προκύψει. 
Είναι πλέον επικίνδυνο να λαμβάνεις μέρος σε οποιανδήποτε   
εκδήλωση των Συντηρητικών χωρίς να γνωρίζει κανείς αν υπάρχει 
κίνδυνος να εκτεθεί. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες αλλά εάν  
χρειασθεί θα επανέλθουμε. 
Ο λόγος που τα γράφω αυτά είναι για να αποδείξω ότι οι Συντη-
ρητικοί χρειάζονται να κοιτάξουν την δική τους κατάσταση, να δώ-
σουν ένα βλέμμα στον εαυτό τους στο καθρέπτη και ας ρωτήσουν 
τί ή πού στα αλήθεια πήγαμε λάθος, παρά να βλέπουν τους άλλους 
και να περιμένουν να γράψουμε ή να πούμε κάτι για να μας επιτε-
θούν. Ας το καταλάβουν ότι η πολιτική δεν περιστρέφεται γύρω 
από προσωπικές διαφορές,  αλλά γύρω από την πολιτική του 
κάθε κόμματος.  Εάν θεωρούν ότι η πολιτική πίεση έχει ανεβεί 
στα ύψη και  εάν κοχλάζουν τα πράγματα, τότε ας βγουν όπως 

λένε έξω από την κουζίνα. Δηλαδή ας αποχωρήσουν.  
Μάλιστα θα ήταν αρεστό αν μπορούσαν οι δύο παρατάξεις να  
συνεργασθούν, και εγώ είμαι πρόθυμος να εργασθώ για το καλό 
της Παροικίας και της  Κύπρου.  
Μα την στιγμή που η άλλη παράταξη  περιμένει την στιγμή που 
θα της δοθεί η ευκαιρία να πάρει εκδίκηση, τότε βλέπουμε τα πρα-
γματικά χρώματα του όλου θέματος, που φθάσαμε στο σημείο 
άλλα να μας λένε και άλλα να σχεδιάζουν να κάνουν πισώπλατα 
μας.  
Οι κατάσκοποι μας στο Συντηρητικό Κόμμα, μας πληροφορούν 
συνεχώς τι στα αλήθεια σχεδιάζουν, και θα τους πληροφορήσω 
ότι είμαστε πανέτοιμοι  και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι 
‘φασαριολόγοι’ στο Συντηρητικό Κόμμα. 
Ας βάλουν το δικό τους κόμμα στην τάξη, που πήρε κατήφορο και 
κατευθύνεται προς την εξόντωση. 
Διότι κακά τα ψέματα δεν πρόκειται να κερδίσουν ούτε Γενικές 
Εκλογές μα ούτε και τοπικές εκλογές και θα περάσουν χρόνια αν 
όχι δεκαετίες μέχρι να βρουν τα πόδια τους αφού ο λαός στα αλή-
θεια αγανάκτησε με τα κτυπήματα που παίρνει. 
Το Συντηρητικό Κόμμα έγινε το πλέον ανεπιθύμητο Κόμμα στη 
Μεγάλη Βρετανία, και μια ματιά στις τελευταίες  δύο αναπληρω-
ματικές εκλογές μιλούν από μόνες τους.  
Είτε αυτές είναι οι τιμές φαγητών, οι φόροι, οι πανύψηλές τιμές 
καυσίμων, ο πληθωρισμός, η λιτότητα που δε λέει να σταματήσει, 
τα συνεχή και ατέλειωτα ψέματα, και τώρα φθάσαμε στις απεργίες 
που θα συνεχίσουν μέχρις ότου διεξαχθούν Γενικές Εκλογές, όπου 
θα δοθεί στο λαό η ευκαιρία να φωνάξει όσο ποιο δυνατά μπορεί 
«έξω ο Johnson  και οι Συντηρητικοί.» 
Ο Keir Starmer  θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός  της χώρας, 
με πρόγραμμα βελτίωσης της όλης θλιβερής κατάστασης που βρί-
σκεται η χώρα σήμερα. 
Δεν θα είναι δυνατό να αλλάξουν ξαφνικά αλλά θα είναι μία συνεχής 

βελτίωση.  
Κάποιος πολύ στενός μου φίλος με υπενθύμισε για ένα αληθινό 
γεγονός που συνέβη πριν καιρό κατά τη θητεία της Τhatcher. 
 Επιθυμώ να το μοιραστώ μαζί σας παρόλο που σχεδίαζα να 
γράψω κάτι άλλο για άρθρο αυτήν την εβδομάδα. Αλλά το τι μου 
είπε ο φίλος αυτός το παραθέτω ποιο κάτω γιατί είναι ποιο επίκαιρο 
τώρα όσο ήταν τότε. 
O Garth Crooks ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επιθετικός ποδο-
σφαιριστής στην ποδοσφαιρική ομάδα Tottenham κατά τη δεκαετία 
1980. 
 Κάπου είχε λάβει χώρα μία πολιτική διαδήλωση και ένα πανό 
έγραφε: 
“Δεν είναι μόνο η Τottenham που έχει τον Crooks στο νούμερο 11 
αλλά και η Thatcher”. Που εννοούσε φυσικά το 11 Downing Street 
και θυμόμαστε βέβαια τις ταραχές που συνέβησαν εναντίον του 
Poll Tax.  
Ο λόγος που γράφω αυτό το άρθρο βασίζεται στο τι μου είπε ο φί-
λος αυτός. Αν και η Tottenham άλλαξε έκτοτε πολλούς επιθετικούς, 
ο Johnson προτίμησε να συνεχίσει με το ίδιο βιολί με αποτέλεσμα 
να υποφέρει όχι μόνο το Συντηρητικό κόμμα με τόσα αμέτρητα 
αυτογκόλ αλλά κάθε χρόνο βιώνει υποβάθμιση και η ποιότητα 
ζωής στη Μεγάλη Βρετανία όλο και  επιδεινώνεται και ο λαός υπο-
φέρει. 
Μόνο οι Γενικές Εκλογές με μια Εργατική Κυβέρνηση θα βοηθήσει 
στο να επανέλθει κάποια ομαλότητα.    
Το μέλλον ευρίσκεται στα χέρια του κάθε πολίτη. 
Το μέλλον της Κύπρου και της Παροικίας βασίζεται σε εμάς και 
περιμένει τόσον η Παροικία όσον και η Κύπρος στο να ενταχθούμε 
μέλη στα Αγγλικά Κόμματα. Αλλιώς τίποτα δε γίνεται και δυστυχώς 
θα λέμε “Κλάφτα Χαράλαμπε”.        

▪� Οι εισβολείς, οι ιμπεριαλιστές 
εισβολείς, παλιοί και νέοι, πάντα 
βρίσκουν μια πρόφαση, ένα 
ψέμα για να δικαιολογήσουν την 
παραβίαση της εδαφικής ακεραι-
ότητας και της κυριαρχίας άλλων 
χωρών. 
▪� Στις 22 Ιουνίου 1941, η ναζι-
στική Γερμανία επιτέθηκε δόλια 
κατά της Σοβιετικής Ένωσης,  

παραβιάζοντας το Γερμανοσοβιετικό Σύμφωνο 
μη Επίθεσης που είχαν υπογράψει αυτές οι δύο 
χώρες στις 23  Αυγούστου 1939, με την ψεύτικη 
δικαιολογία ότι στόχος της ήταν να σώσει τον 
παγκόσμιο πολιτισμό από τον κομμουνισμό. 
▪� Εκατοντάδες γερμανικές μεραρχίες, μα και  
μεραρχίες άλλων χωρών μελών του Άξονα εισέ-
βαλαν στη Σοβιετική Ένωση, με βάση το "σχέδιο 
Μπαρμπαρόσα." 
▪� Στον πρώτο ραδιοφωνικό λόγο του, ο επικεφα-
λής του κράτους και Ανώτατος Διοικητής των  
σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων, Ιωσήφ Στάλιν, 
κάλεσε τον σοβιετικό λαό  σε αντίσταση και πρό-
βλεψε την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας. 
▪� Το τι ακολούθησε είναι γνωστό. Η  ιστορία είναι 
γνωστή και κανένας πλαστογράφος δεν θα μπο-
ρέσει να την αλλάξει. Ο σοβιετικός λαός κάτω 
από τη λαμπρή καθοδήγηση του Κομμουνιστικού 
Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, έθαψε τα όνειρα 
του γερμανικού ναζισμού-ιμπεριαλισμού για  
παγκόσμια κυριαρχία και απάλλαξε την ανθρω-
πότητα από τη φασιστική πανούκλα. 
▪� Στις τεραστίων διαστάσεων μάχες του Κουρσκ 
και του Στάλινγκραντ, οι μεγαλύτερες στην ιστο-
ρία, ο Κόκκινος Στρατός, κάτω από την καθοδή-
γηση αξεπέραστων στραταρχών, κατάφερε ανε-
πανόρθωτα στρατιωτικά και ηθικά πλήγματα στη 
Βέρμαχτ, που καθόρισαν εν πολλοίς την έκβαση 
του πολέμου στο Ανατολικό Μέτωπο, μα και ολό-
κληρου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
▪� Το 1942 ο επικεφαλής του γερμανικού ναζι-
σμού- ιμπεριαλισμού, Χίτλερ δήλωνε δημόσια ότι 
στόχος του ήταν ο διαμελισμός της Σοβιετικής 
Ένωσης. 
▪� Υπόψη ότι η  Γερμανία είχε ήδη κάνει περίπατο 
στο Δυτικό Μέτωπο και τα μυαλά του Χίτλερ είχαν 
πάρει αέρα. Μόνο στο Ανατολικό Μέτωπο συνά-
ντησε πραγματική αντίσταση.Το Ανώτατο Γερμα-
νικό Στρατιωτικό Επιτελείο είχε υπολογίσει σωστά 
τον ρωσικό χειμώνα. Δεν ήταν ανιστόρητοι οι 
γερμανοί επιτελάρχες. Καλοκαίρι εξαπέλυσαν την 

επίθεσή τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. 
Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε από την πορεία του 
πολέμου, είχαν υποτιμήσει τις ικανότητες του 
Κόκκινου Στρατού και τις αστείρευτες εφεδρείες 
του. Δεν είχαν μετρήσει σωστά την ισχύ και το 
βάθος της σοβιετικής οικονομίας, την ισχύ και το 
βάθος του σοσιαλιστικού συστήματος. Ανίδεοι 
δεν ήταν οι γερμανοί επιτελάρχες. Όμως, πάνω 
απ’ όλα, είχαν πέσει έξω στις εκτιμήσεις τους για 
τους σοβιετικούς ανθρώπους, που, με την καθο-
δήγηση μιας εξαίρετης πολιτικοστρατιωτικής  
ηγεσίας, πραγματοποίησαν κατορθώματα που 
μόνο στους αρχαίους ελληνικούς μύθους συνα-
ντά κανείς. 
▪� Απονενοημένη στο διηνεκές, είναι η οποι-
αδήποτε προσπάθεια εξίσωσης του φασισμού, 
που δεν είναι παρά η πιο ακραία μορφή του  
καπιταλισμού, στο τελευταίο του στάδιο, τον  
ιμπεριαλισμό, με τον υπαρκτό σοσιαλισμό και 
τον κομμουνισμό. 
▪� Το ίδιο απονενοημένη στο διηνεκές είναι και  
η προσπάθεια εξίσωσης της σοσιαλιστικής  
Σοβιετικής Ένωσης, της εθελοντικής ένωσης  
δεκαπέντε σοσιαλιστικών κρατών με τη σημερινή 
Ρωσία. Είναι δύο διαφορετικά, δύο αντίθετα  
κοινωνικό-οικονομικά συστήματα. 
▪� Οι στυγνοί, κυνικοί νατοϊκοί ιμπεριαλιστές,  
με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 
αποδεδειγμένοι φονιάδες των λαών, προκάλεσαν 
την  Ρωσία, που εισέβαλε στην Ουκρανία, πα-
ραβιάζοντας την εδαφική ακεραιότητα και την  
κυριαρχία της χώρας αυτής και το διεθνές δίκαιο. 
Η προοδευτική δημοκρατική ανθρωπότητα είναι 
ενάντια σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που 
διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Η προ-
οδευτική δημοκρατική ανθρωπότητα  είναι δίπλα 
στα  έθνη και τους λαούς που αγωνίζονται ενα-
ντίον των ιμπεριαλιστών, παλιών και νέων, δυτι-
κών και ανατολικών, για κρατική ανεξαρτησία, 
ελευθερία και κοινωνική αλλαγή. 
▪� Απέλπιδες, απεγνωσμένες προσπάθειες στο 
διηνεκές είναι όλες οι ανιστόρητες εξισώσεις. 
▪� Οι λαοί της υφηλίου πάλεψαν ηρωικά στο  
Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, που, με την εισβολή 
της Γερμανίας στη Σοβιετική Ένωση, πήρε αντι-
φασιστικό αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα. Η Σο-
βιετική Ένωση σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος. 
Πάνω από 20 εκατομμύρια έδωσαν τη ζωή τους 
για ν’ απαλλαγεί η ανθρωπότητα από τον φασι-
σμό.  
▪� Ο κυπριακός λαός, ύστερα από την ιστορική 

απόφαση του ΑΚΕΛ, πήρε μαζικά μέρος στο  
Μεγάλο Αντιφασιστικό Πόλεμο των Λαών. 
▪� Στην Ελλάδα, το ΚΚΕ που ήταν παράνομο, 
πρωτοστάτησε πρώτα  στην απόκρουση της  
ιταλικής εισβολής και ακολούθως στην αντίσταση 
κατά της γερμανικής εισβολής και κατοχής. 
Το ΚΚΕ ήταν  η κυρία δύναμη της Εθνικής Αντί-
στασης. Η ψυχή του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. 
▪� Το Ανατολικό Μέτωπο αποδείχθηκε ο τάφος της 
Γερμανίας. Εκεί αποφασίστηκε εν πολλοίς η  
πορεία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και  
η ήττα του άξονα Γερμανίας Ιταλίας και Ιαπωνίας 
από τις συμμαχικές δυνάμεις. Η Γερμανία  
δέχθηκε ανεπανόρθωτα στρατιωτικά και ηθικά 
πλήγματα από τον Κόκκινο Στρατό στις ιστορικές 
μάχες του Κουρσκ (καλοκαίρι ηττήθηκαν τα γερ-
μανικά στρατεύματα!) και του Στάλινγκραντ. 
▪� Μετά το Κουρσκ και το Στάλινγκραντ, ο Κόκκινος 
Στρατός περνά στην αντεπίθεση. Προελαύνει 
ακάθεκτος με προορισμό το Βερολίνο, την καρδιά 
της ναζιστικής Γερμανίας, την καρδιά του γερμα-
νικού φασισμού. Καθ’ οδόν συνδυάζει τη δράση 
του με τα αντιστασιακά κινήματα και οργανώσεις 
των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, καθοδη-
γητές των οποίων ήταν οι κομμουνιστές και συμ-
βάλλει στην απελευθέρωση των σκλαβωμένων 
λαών. 
▪� Αποφασιστική σημασία για την έκβαση του  
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου είχε η συμμετοχή 
της παγκόσμιας εργατικής τάξης και όλων των 
εργαζομένων, με επικεφαλής τα κομμουνιστικά 
και εργατικά κόμματα, πρωτομάχους και εμψυ-
χωτές στο Μεγάλο Πατριωτικό Αντιφασιστικό  
Πόλεμο των Λαών. 
▪� Η συντριβή του φασισμού απέδειξε ότι ο  
σοσιαλισμός είναι το πιο σίγουρο στήριγμα για 
την υπόθεση της πραγματικής ειρήνης, της διαρ-
κούς ειρήνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας 
και της κοινωνικής προόδου. Ακόμα, ο σοσιαλι-
σμός δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες στην πάλη 
των λαών για κοινωνική απελευθέρωση.  
Δημιουργήθηκε το σοσιαλιστικό στρατόπεδο στην 
Ανατολική Ευρώπη. Λίγο μετά η Νέα Κίνα.  
Δυνάμωσε το εργατικό και το ευρύτερο προοδευ-
τικό δημοκρατικό κίνημα στις ανεπτυγμένες  
καπιταλιστικές χώρες της Δύσης. Από τη μια άκρη 
της γης ίσα με την άλλη ξεκίνησαν αντιαποικιακοί 
αγώνες. Φούντωσε και απλώθηκε πέραν της 
ασιατικής ηπείρου η φλόγα της ένοπλης αντίστα-
σης των ανυπότακτων ηρωϊκών λαών της Ινδο-
κίνας. 

▪� Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώ-
πων του πλανήτη ζει σε συνθήκες Κοινωνικού 
Μεσαίωνα. Αποτέλεσμα της βασικής αντίθεσης 
του καπιταλισμού (κοινωνική είναι η παραγωγή, 
μα τα μέσα παραγωγής είναι  ατομική ιδιοκτησία 
στα  χέρια  μιας χούφτας παρασίτων, σε Δύση 
και Ανατολή) είναι οι κρίσεις υπερπαραγωγής 
που φέρνουν οικονομική κρίση, ύφεση και  χρη-
ματοπιστωτική κρίση που πλήττει τις τράπεζες, 
τα οικονομικά των κρατών και τα χρηματιστήρια. 
 ▪� Δοκιμάζονται εκατομμύρια άνθρωποι. 
Πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι και αμέτρητοι 
είναι οι πρόσφυγες από τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους που προκαλούνται από το κυνήγι του 
μεγάλου και ως επί το πλείστον παρασιτικού  
κεφαλαίου, για ορυκτό πλούτο, πηγές ενέργειας, 
φτηνά εργατικά χέρια κ.λπ. με κύριο στόχο το 
μέγιστο κέρδος. 
▪� Με τον τρόπο που αντιμετώπισαν και συνεχί-
ζουν  να αντιμετωπίζουν την πανδημία, οι αστι-
κές, καπιταλιστικές κυβερνήσεις, ξεσκεπάζεται  
η ασπλαχνία και η παλιανθρωπιά του ξεπερα-
σμένου  κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. 
▪� Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη μεγάλη  
αλλαγή, για μια πραγματική Αναγέννηση, που θα 
λύσει και τη βασική αντίθεση, κοινωνική η παρα-
γωγή από τη μια και ατομική η ιδιοκτησία των 
μέσων παραγωγής από την άλλη.  
▪� Η συλλογικότητα στην ημερήσια διάταξη.  
Ο ατομικισμός στον κάλαθο των αχρήστων. Είναι 
όλα έτοιμα. Καθυστερεί η ανάπτυξη και οργά-
νωση του υποκειμενικού παράγοντα. Όμως θα’ 
ρθουν μέρες που θα συμβούν αλλαγές που δεν 
συνέβησαν για δεκαετίες. 
Πρώτα και κύρια αλλαγές στις συνειδήσεις  
και στην ψυχολογία εκατομμυρίων ανθρώπων.  
▪�  Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών είναι ανεκτί-
μητη κληρονομιά στο οπλοστάσιο της πραγματι-
κής αριστεράς που δεν χωρίζει τον κόσμο  
σε Δύση και Ανατολή! 
Ο κόσμος είναι ήδη χωρισμένος σε ανταγωνιστι-
κές κοινωνικές τάξεις.Από τη μια άκρη του πλα-
νήτη ίσαμε με την άλλη, ασυμφιλίωτες παραμέ-
νουν οι ταξικές αντιθέσεις.Και συνεχώς οξύνονται. 
Η  ταξική πάλη σπρώχνει την ιστορία μπροστά! 
Η Αντιφασιστική Νίκη των Λαών φωτίζει άπλετα 
τους αγώνες των λαών  και εδυναμώνει την  
ελπίδα και την πίστη τους στο Αύριο που αστρα-
ποβολά!
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Του Βασίλη 
Κωστή

Η ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ            Επετειακό 

Τα αδέσποτα κανόνια, που καταστρέφουν το Συντηρητικό Κόμμα

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Θέλω να σου πω κάτι που ξέρω από την αρχή ότι μπορεί να μην σε αγγίξει. 
Παρόλα αυτά θα επιχειρήσω να σου το πω: «Να μην στεναχωριέσαι υπερβολικά 
γι΄αυτά που περνάς στη ζωή σου!» Ένας φυσικά που στενοχωριέται και διαβάζει 
αυτά που γράφω θα νευριάσει περισσότερο και θα πει: «Χαίρω πολύ, μην στενο-
χωριέσαι… Μα είναι δυνατό να μην στενοχωριέμαι;» Ή θα πει το άλλο: «Ευχαριστώ 
πολύ για την συνταγή αλλά δεν την αγοράζω… άκου να μην στενοχωριέμαι.  
Μα είναι δυνατόν;» Άρα το θέμα είναι, τι να κάνουμε, για να μην στενοχωριόμαστε! 

 Ωραία… ξέρω ότι δεν γίνεται να μην στενοχωριέσαι γιατί είσαι σε μια δύσκολη κα-
τάσταση. Αυτό που βασικά θέλω να κάνω είναι να είμαι ένας νους, έξω από τον δικό σου και να σου 
τραβήξω την προσοχή και να σου πω: «Αν θέλεις άκουσε με λίγο για να σου πω δυο πράγματα, 
γιατί εσύ τώρα είσαι ζαλισμένος στο πρόβλημά σου…είσαι εμπλεκόμενος στο πρόβλημα που σε βα-
σανίζει αυτήν την στιγμή  και το πρόβλημά σου το μεγαλοποιεί ο νους σου. Φυσικά και υπάρχει το 
πρόβλημα αλλά ο νους  σου, το παρουσιάζει πολύ πιο έντονο από αυτό που είναι. «O νους που δη-
μιουργεί το πρόβλημα δεν μπορεί ο ίδιος αυτός ο νους να λύσει το πρόβλημα». Κατάλαβες; Αυτό το 
λέει και ο Αιστάιν…Τώρα εσύ με το δικό σου το μυαλό  αν αρχίσεις και σκέφτεσαι δεν θα βρεις λύση. 
Πώς θα βρεις λύση αφού είσαι ανακατωμένος,  είσαι μεθυσμένος με το πρόβλημά σου, είσαι μπερ-
δεμένος, οπότε τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή; Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς… αυτήν την στιγμή. 
Ζητάς από ένα άλλο άνθρωπο να έρθει για λίγο στη ζωή σου, να είναι έξω από το πρόβλημα σου και 
να σου παρουσιάσει το πρόβλημα σου δίνοντας σου όμως και κάποια ελπίδα. Δεν είναι όλα μαύρα 
κατάμαυρα όπως εσύ τα βλέπεις. Το σίγουρα είναι ότι υπάρχει λύση. Γιατί όσο και να μην το παρα-
δέχεσαι αυτό τώρα,  θα έρθουν κάποιες αλλαγές σύντομα που τώρα δεν μπορείς να το πιστέψεις. 
Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται δύο μήνες, τρεις μήνες για να συνέλθουν από το πρόβλημα 
τους. Ας πούμε ένα χρόνο όμως θα περάσει γρήγορα αυτός ο καιρός  και σου εύχομαι να περάσει 
σε σένα σε λίγες ώρες λίγα λεπτά και να μην κρατήσεις μήνες και χρόνο και να συνέλθεις. Και ξέρεις 
τι  θα πεις στο τέλος; «Πραγματικά ρε φίλε… δεν μπορώ να πιστέψω, πόσο χάλια ήμουνα τότε! Και 
χαράμισα τόσο χρόνο από τη ζωή μου για κάποιον ή κάτι που δεν άξιζε τελικά τίποτα!»  

Το πρόβλημα, όποιο και να είναι, δεν θα κρατήσει για πάντα. Κι αν δεν μπορείς να το πιστέψεις 
τώρα, θα το δεις αργότερα. Θα ξεπεράσεις το πρόβλημά σου γιατί μέσα σου έχεις μια δύναμη και 
μπορείς. Πάρε πίσω τις δυνάμεις σου… Έχεις απλωθείς παντού με το πρόβλημα σου αλλά συγκε-
ντρώσου στον πυρήνα σου. Έχεις θέληση.  Και θα θυμηθείς τότε αυτά που διαβάζεις τώρα… Όλα τα 
ψυχολογικά  ξεπερνιούνται τελικά. Στα  θέματα υγείας είναι που  χρειαζόμαστε τη βοήθεια και των 
γιατρών και των Αγίων. Και λέω ξανά… αξιοποίησε τη δύναμη που έχεις μέσα σου… 

Τα θέματα που βασανίζουν όλους μας είναι διαφορετικά. Μπορεί νάναι η φτώχεια, η απόλυση από 
τη δουλειά, μια αρρώστια, οι ανθρώπινες σχέσεις… κάτι που χάνεις, κάτι που σου κλέβουν, το 
σκυλάκι σου που πέθανε είναι πολλά πράγματα…Γι΄ αυτό πρέπει να δείξεις πίστη στον Θεό ή σε ό,τι 
εσύ πιστεύεις και βγες από το τέλμα. Βάλει λίγη μουσική, βάλε ένα ωραίο άρωμα, φάε ένα φαγητό.  
Κάνε ακόμη και κάτι απαγορευμένο. Φάε μια σοκολάτα ή ένα γλυκό ενάντια στη δίαιτά σου. Κάνε 
κάτι που θα σε κάνει να νοιώσεις καλύτερα. Μην πεις όμως αυτό που δεν γίνεται. Ό,τι θες να κάνεις 
κάντο, απλά σκέψου κάτι θεμιτό… Θέλω να σου πω απλά να μην παραδίδεσαι. Κάνε μια προσευχή. 
Ακόμα κι αν βγάλεις μια φωνή και πεις: «Δεν αντέχω άλλο». Κι αυτό προσευχή είναι. Πες κάτι 
απλό… Έστω: «Θεέ μου με ακούς;» Εκφράσου, κλάψε… κάνε κάτι. Και το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα 
της ψυχής. Πολλοί δεν μπορούν καν να κλάψουν αν το σκεφτείς ή δεν θέλουν. Κάνε τον πόνο σου 

λόγο. Μίλα για αυτόν. Ξεμπουμπούκιασε τον, ξεφτίλισε τον… Να λες τον πόνο σου και να εκφράζεσαι.  
Από όλα αυτά που λες, εκείνο που παίρνω από εσένα είναι το  «νοιώθω ανίκανος, αβοήθητος…» 

Κι εγώ επειδή σε ακούω τώρα και είμαι έξω από το πρόβλημά σου ότι οι λέξεις νοιώθω, φαντάζομαι, 
νομίζω που αναφέρεις … είμαι ανάξιος, είμαι αδύναμος κλπ σου λέω ότι τίποτα δεν είσαι από αυτά 
που ανάφερες. Η φαντασία σου είναι στο φουλ … είσαι πολύ συναισθηματικό άτομο και ευαίσθητο. 
Και να ξέρεις ό,τι το ευαίσθητο άτομο βασανίζεται υπερβολικά. Γι΄αυτό προσπαθώ να σου πω: 
«Είσαι ένα χαρισματικό πλάσμα και σταμάτα… όλα αυτά. Απλά πίστεψε στον εαυτό σου. Μην γίνεσαι 
ερείπιο για οποιοδήποτε λόγο…Μην στενοχωριέσαι όταν ο άλλος δεν σου κάνει ένα κομπλιμέντο  
για το ωραίο χαμόγελό σου, το καινούριο χτένισμά σου. Δεν σου λέει… άρα ξέχνα το. Εσύ ξέρεις ό,τι 
τρελαίνεσαι για το χτένισμα  σου και νοιώθεις ωραία. Άρα γιατί να χολοσκάς τι έκανε ή τι δεν έκανε ο 
άλλος. Δεν σου είπε μπράβο για το υπέροχο φαγητό που έφτιαξες; Μην το σκέφτεσαι καθόλου! Εσύ 
όμως ξέρεις πόσο το πέτυχες, άρα αναγνωρίζεις την επιτυχία σου και δεν χρειάζεσαι κανένα άλλο 
να στην αναγνωρίσει. Πίστεψε στον εαυτό σου και δώσε του τα εύσημα που του αναλογούν. Αυτό 
προσπαθώ να σου πω. Μην κολλά σε αυτό το άτομο, σε αυτήν την ιδέα και μην γίνεσαι ένα με αυτό. 
Ξεκόλλα που λέμε! Τράβηξε αυτό το έμπλαστρο από επάνω σου και πέταξε το . Πονάει, αυτό είναι 
σίγουρο, ιδιαίτερα αν έχεις τρίχες στο χέρι ή στην πλάτη. Θα πρέπει να το τραβήξεις όμως να φύγει, 
θα πονέσεις θα φωνάξεις, θα δακρύσεις αλλά έτσι θα πρέπει να κάνεις. ΤΕΛΟΣ! Αν δεν ξεκολλήσεις 
από το πρόβλημα σου δεν θεραπεύεσαι με ΤΙΠΟΤΑ!  Όποια κακά μας έρχονται απλά θεώρησέ τα 
ότι είναι περαστικά, όπως τα χελιδόνια που κάνουμε μια στάση και φεύγουνε. Έτσι να δεις και το 
πρόβλημά σου. Περαστικό είναι... Ποτέ μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να βλέπει τη ζωή του μέσα 
από τη ζωή κάποιου άλλου προσώπου ή το χειρότερο να ζεις τη ζωή σου μέσα από την ζωή κάποιου 
άλλου. Έχεις τη δική σου οντότητα και αξιοπρέπεια και γενικά τις δικές σου αξίες . Μην επιτρέψεις 
σε κανένα να σε εξευτελίσει είτε αυτός έχει λεφτά και τίτλους που αγοράζονται με χρήμα ή ο,τιδήποτε 
άλλο. Ανθρωπάκι είναι! Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που θάβουνε με λόγια και με πράξεις και τους 
ζωντανούς. Να ξέρεις ένα πράγμα. Μέσα από αυτά που περνάς ωριμάζεις και γίνεσαι πιο σοφός… 
γίνεσαι πιο πνευματικός και μαθαίνεις πολλά πράγματα που δεν ήξερες.  Έχεις κλάψει…έχεις 
πονέσει αλλά στο τέλος έρχεται ένα δωράκι… Σκέφτομαι τελικά αυτό το δάκρυ που στάζει και στάζει 
και τελικά γίνεται μαργαριτάρι. Ο πόνος του κογχυλιού που γεννά ένα μαργαριτάρι. Ο έρωτας με τον 
πόνο θα σε κάνει σοφό και σοφή. Η σχέση αυτή με τον πόνο… Δεν γίνεται αλλιώς!  

 Και ένα τελευταίο. Να λες μονάχος σου: «Για να μου στείλει ο Θεός όλο αυτό που περνάω θα πει 
ότι μπορώ να το αντέξω. Θα πρέπει να πιστεύει σε εμένα ότι θα το ξεπεράσω. Διαφορετικά δεν θα 
μου το έστελνε». Είναι για να σε ανεβάσει σε πιο ψηλό επίπεδο. Και μετά θα σου δώσει και τα πα-
ράσημα που σου αξίζουν. Γιατί απλά εσύ δεν είσαι του γλυκού νερού. Είσαι ένα ξεχωριστό άτομο 
γιατί δοκιμάστηκες κατεβαίνοντας στον πάτο της θάλασσας, πίνοντας το αλμυρό νερό της και εκεί 
που αφέθηκες για να τελειώσει η ζωή σου κάτι μέσα σου σε ξύπνησε και άρχισες να κουνάς τα χέρια 
και τα πόδια για να βγεις από εκεί μέσα και να μην πνιγείς. Και τι κάνεις τώρα; Κολυμπάς για την στε-
ριά! Κι εσύ τώρα διαλέγεις στην παραλία που θα βγεις. Το καινούριο μέρος που θα ζήσεις! 

Γι΄αυτό επανασυγκροτήσου και ξεθόλωσε! Μίλησε με κάποιον που σε καταλαβαίνει και έχει κι 
αυτός περάσει δύσκολα. 

 
(Αφιερωμένο στην φίλη μου Μαρία που περνάει πολύ δύσκολα αυτήν την περίοδο).
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Όταν είσαι χάλια… τι κάνεις;

Το κυπριακό, κατά κοινή ομολογία, βρίσκεται 
σε στασιμότητα εδώ και πολύ καιρό, γιατί η τουρ-
κική πλευρά προβάλλει επίμονα απαράδεκτες 
αξιώσεις για αναγνώριση δύο ανεξάρτητων κρα-
τών και παραβιάζει καθημερινά την εδαφική ακε-
ραιότητα, τον εναέριο χώρο και τις θαλάσσιες 
ζώνες της Ελλάδας και της Κύπρου. Με δεδο-
μένη την άρνηση της Τουρκίας και των Τουρκο-
κυπρίων να προσέλθουν στο τραπέζι των συνο-
μιλιών, αν δεν γίνουν αποδεκτές εκ των 
προτέρων οι απαιτήσεις τους, που αντιβαίνουν 
όλες τις πρόνοιες των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για 
την Κύπρο, το αδιέξοδο διαιωνίζεται. Η κατά-
σταση φαίνεται πολύ δύσκολη μέχρι και απελπι-
στική. Δυστυχώς δε ο χρόνος που περνά εδραι-
ώνει την κατοχή και απομακρύνει την ελπίδα για 
σύντομη λύση. 

Επιβάλλεται επομένως να ενταθούν πολύ πε-
ρισσότερο οι προσπάθειες όλων των εμπλεκο-
μένων στην ελληνική και κυπριακή πολιτική 
σκηνή προς την κατεύθυνση της επανέναρξης 
των συνομιλιών με στόχο την προώθηση προς 
ορθή λύση του κυπριακού. Ενόψει των προεδρι-
κών εκλογών τον προσεχή Φεβρουάριο ο Κύ-
πριος πολίτης αναμένει από κάθε υποψήφιο να 
θέσει ενώπιόν του το δικό του σαφές πρό-
γραμμα, που σκοπεύει να εφαρμόσει εφόσον 
εκλεγεί, προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο, 
ώστε να οδηγηθούμε ξανά σε τροχιά αναζήτησης 
δίκαιης και λειτουργικής λύσης του προβλήματος. 
Χωρίς την άμεση ανάληψη αποτελεσματικών 
πρωτοβουλιών και τη λήψη πολύ πιο  ουσιαστι-
κών μέτρων σε σύγκριση με το παρελθόν από 
μέρους των δικών μας ηγετών, με στήριξη φυ-
σικά του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, η 
δρομολόγηση λύσης στο κυπριακό δεν μπορεί 
να διαφανεί στον ορίζοντα, όσο κι αν αυτό απο-
τελεί σήμερα μια επείγουσα όντως αναγκαιό-
τητα...   

Το μέγα αίνιγμα, που τίθεται ενώπιόν μας, είναι 
ποιος από τους υποψηφίους Προέδρους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας μπορεί να βρει τη μαγική 
συνταγή και να προχωρήσει σε νέες καινοτόμες 
προσεγγίσεις, ώστε θα λύσει τον γόρδιο δεσμό 
του κυπριακού προβλήματος, αν εκλεγεί. Η Τουρ-
κία πάντως δεν επείγεται ούτε και επιζητεί λύση, 
γιατί δεν πιέζεται από πουθενά. Γνωρίζει ότι ο 
χρόνος, που παρέρχεται ανεκμετάλλευτος, ευ-

νοεί τις δικές της άνομες και άδικες επιδιώξεις. 
΄Εχει μάθει καλά το μάθημά της: Να προβάλλει 
συνεχώς μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, να συνεχίσει 
τη στείρα άρνηση και να κωλυσιεργεί καθυστε-
ρώντας εσαεί τη διαδικασία των συνομιλιών...  
Τι κι αν εμείς βιαζόμαστε; Με την αρνητική 
εμπλοκή της στο κυπριακό η Τουρκία ελέγχει 
πλήρως τα πάντα στα κατεχόμενα και σαμποτά-
ρει τη θέληση των ορθώς σκεπτομένων συμπα-
τριωτών μας Τουρκοκυπρίων για συνεργασία. 
Δυστυχώς, η νέα τους ηγεσία έχει ταυτίσει τις 
διεκδικήσεις της με εκείνες της κατοχικής Τουρ-
κίας, η οποία παραμένει εντελώς αδιάλλακτη στις 
αξιώσεις της. Ξέρουμε όλοι ότι για να γίνει ένας 
γάμος πρέπει να υπάρχουν δύο άτομα, που να 
θέλουν να συνάψουν ειλικρινή σχέση μεταξύ 
τους. Δεν είναι αρκετό να επιζητούμε εμείς μόνο 
μια δίκαιη και λειτουργική λύση. Πρέπει να θέλει 
κι άλλη πλευρά... Τα ερωτήματα επομένως πα-
ραμένουν αμείλικτα: Πώς θα μπορέσουμε εμείς 
να επαναφέρουμε το κυπριακό σε πορεία λύσης 
έχοντας απέναντί μας την πλήρη άρνηση της 
Τουρκίας και των Τουρκοκυπριων για συνεργα-
σία;  

Για πόσο ακόμα θα βαδίζουμε «με βάρκα την 
ελπίδα»; Θα μπορέσουμε ποτέ να σπάσουμε το 
αδιέξοδο ή θα συνεχίσουμε να αναλωνόμαστε 
σε διαξιφισμούς αφήνοντας αναξιοποίητες έστω 
και τις ελάχιστες ευκαιρίες, που παρουσιάζονται 
κατά καιρούς στο διεθνές πολιτικό σκηνικό, οι 
οποίες θα μπορούσαν, ίσως, να συμβάλουν κά-
πως στην προώθηση του κυπριακού προς κά-
ποια αποδεκτή λύση; Θα υπάρξει άραγε κάποιος 
από τους υποψηφίους Προέδρους, που θα ανοί-
ξει νέους δρόμους και θα δημιουργήσει τις ανα-
γκαίες ευκαιρίες, ώστε να βρεθεί το μαγικό κλειδί, 
το οποίο θα ανοίξει την πόρτα της στασιμότητας 
στο κυπριακό; 

 
Σάββας Παυλίδης, 

πρώην Σύμβουλος Εκπαίδευσης της Κυ-
πριακής Υπάτης Αρμοστείας στο Λονδίνο, 
Επιθεωρητής-Προϊστάμενος της Κυπρια-

κής Εκπαιδευτικής Αποστολής  
Μ. Βρετανίας 

Η Τουρκία έμαθε καλά το  
μάθημά της. Εμείς τι κάνουμε;Έχουν περάσει 48 τόσα χρόνια 

και έχω συνειδητοποιήσει ότι 
κάνω κάθε χρόνο τα ίδια πρά-
γματα.  Μόλις έρθει ο Ιούλης τα-
ξιδεύω νοερά εκεί αγγίζοντας τις 
μνήμες και αναστατνοντας τον 
εσωτερικό μου κόσμο. Περνούν 
οι μέρες των επετείων, φωνά-

ζουμε, διαδηλώνουμε, υψώνουμε σημαίες, ελπί-
ζουμε, και ξανά απ’ την αρχή! Για σαράντα οκτώ 
τώρα χρόνια η ίδια ιστορία. Όλοι μας να αναμέ-
νουμε και να ελπίζουμε ότι θα πάμε και πάλι 
πίσω. Τίποτα όμως δεν άλλαξε. Οι αγώνες οι 
ίδιοι, οι υποσχέσεις οι ίδιες, το αποτέλεσμα το 
ίδιο! Τίποτε δεν γίνεται! Οι παππούδες και οι για-
γιάδες έφυγαν, εμείς που τότε μπήκαμε στην 
μάχη για να γλυτώσουμε την Κερύνεια, φύγαμε 
μετά την προσφυγιά και ξενιτευτήκαμε  για ένα 
καλύτερο μέλλον.  
 
Τα παιδιά μας που γεννήθηκαν σε ξένο τόπο, 
ακούνε για τον τόπο των γωνιών, και αναρωτι-
ούνται.. μα γιατί δεν βρίσκεται μία λύση; Αυτό 
τον Ιούλιο κάνω και πάλι το ταξίδι μου προς τα 
εκεί. Θυμάμαι το πραξικόπημα, που τότε οι δια-
φορές των κομμάτων ήταν πολύ έντονες, και σή-
μερα αναρωτούμε. Έλληνες εναντίον Ελλήνων! 
Και στο νου μου έρχεται ο φίλος μου ο Θεολόγος 
που τον αδελφό του τον σκότωσαν οι αγωνιζό-
μενοι για την ένωση της μικρής μας πατρίδας με 
την μητέρα Ελλάδα. Και ποιο ήταν το πρόβλημα 
τους; Ο αδελφός του Θεολόγου ήταν ένας από 
τους αστυνομικούς του προέδρου της Δημοκρα-
τίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Τον θεωρούσαν 
εχθρό  των αγωνιζόμενων για την ένωση με την 
Ελλάδα. Στις 15 του Ιούλη η Λευκωσία έκλεγε 
για τον άδικο χαμό των υπερασπιστών της  
δημοκρατίας. Και οι “μάγκες” ψευδό αγωνιστές 
με την συνοχή τους και με την αδιαφορία της 
Ελλάδας, έφεραν τον Τούρκο εισβολέα, ο οποίος 
άρπαξε το δικό μου το σπίτι, σκότωσε, βίασε, 
και έδιωξε τους νόμιμους ιδιοκτήτες χιλιάδων κα-
τοίκων από τις πατρογονικές τους εστίες. Και 
εγώ έτρεξα να πολεμήσω τον Αττίλα. Έτρεξα να 
ρίξω τον εχθρό στη θάλασσα. 
Και οι αγωνιστές της ένωσης πήραν τα “καλασ-
νίκωφ” και πήγαν στα θέρετρα της Κακοπετριάς.     
Και εγώ άφησα το χωριό μου και το σπίτι μου 
και πήγα στην πρώτη γραμμή. Και πολέμησα 
τον εισβολέα. Είδα να πέφτουν νεκροί μπροστά 

μου αθώοι νέοι άνθρωποι που πίστευαν ότι πρα-
γματικά υπήρχε ελπίδα να σταματήσουμε τον 
Αττίλα. Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Μας 
εγκατέλειψαν οι υπεύθυνοι και εμείς μείναμε ανυ-
περάσπιστοι. Η μόνη διέξοδος ήταν να τρέξουμε 
μέσα στα καμένα δάση διψασμένοι και καμένοι 
από την κάψα του καλοκαιριού, για να γλυτώ-
σουμε τον θάνατο. Ήταν πραγματικά μια κόλαση!  
Και την Τρίτη ημέρα μετά την εκεχειρία βρεθή-
καμε , οι λίγοι που τα καταφέραμε, εκεί σε ένα 
χωριό έξω από τη μοιρασμένη πιά Λευκωσία,  
ψάχνοντας για τους δικούς μας. Αφήνοντας πίσω 
τα πάντα. Σπίτια, και ότι άλλη περιουσία είχαμε.  
-Πέρασαν τα χρόνια και ακόμα κάνουμε τα  
μακρινά ταξίδια μες’ το νου, αναπολώντας τους 
παλιούς καλούς καιρούς.  Σαράντα οκτώ χρόνια 
και η μνήμη πάλι εκεί! Στο χωριό μου και το σπίτι 
μου. Εκεί που διαμόρφωσα τον χαρακτήρα μου. 
Με παλιές καλές συνήθειες. Γιατί ο χαρακτήρας 
έτσι φτιάχνεται. Με τον πατέρα να είναι ο στύλος 
του σπιτιού, και την μητέρα να ετοιμάζει το  
φαγητό, να τρέχει να προλάβει τις δουλειές στα 
χωράφια, στην αυλή, στην κουζίνα. Να ξενοδου-
λεύει πολλές φορές για να τα καταφέρει.  
 
 Με τα απογεύματα να μαζευόμαστε στις γειτο-
νιές για να ακούσουμε τα νέα για τους ερωτευ-
μένους, για το ποιος πήγε σήμερα στη χώρα, 
για το ποιος ήρθε απ’ τα ξένα, και με το κουτσο-
μπολιό να παίρνει και να φέρνει. Σήμερα όλα 
τούτα μας λείπουν τόσο πολύ! Είναι όμως Ιούλης 
και κάθε Ιούλη ταξιδεύουμε στις μνήμες. Τις ανα-
κατεύουμε για να τις φέρουμε στην επιφάνια. 
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε ακόμα να ελπίζουμε. 
Γιατί το μόνο που μας μένει είναι η ελπίδα.  
Την κρατάμε και σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και 
προχωρούμε.  Και ανακατεύοντας τις μνήμες  
θυμάμαι τον αγαπημένο μου σκύλο τον Αζούρ.  
Τότε που τον έχασα τον είχα θάψει με τιμές, και 
μετά την  εισβολή όταν τα κατάφερα, πήγα και 
τον γύρεψα. Ούτε ίχνος όμως δεν υπήρχε. 
 Επέμενα όμως και ξαναπήγα εκεί. Ο Τουρκοκύ-
πριος κάτοικος του σπιτιού μας, την πρώτη φορά 
με ρώτησε τί έψαχνα. Τον σκύλο μου .  Του είπα. 
Όταν ξαναπήγα πάλι εκεί, ο ξενόφερτος, που 
ήταν καλά φτιαγμένος χαρακτήρας, είχε κόψει  
την άγρια βλάστηση, και φανερώθηκε ο τάφος 
του ΑΖΟΥΡ! Έλα μου λέει. Έλα να δεις τον τάφο 
του σκυλιού σου! Έχουν και αισθήματα οι άν-
θρωποι, είπα μέσα μου! 

Του Βασίλη 
Παναγή

 Αγγίζοντας τις μνήμες!
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9-14 Ιουλίου 1821:  
Οι διωγμοί των Ελλήνων στην Κύπρο

Οι διωγμοί των Ελλήνων στην Κύπρο το 1821, κατά 
τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης κορυφώθηκαν 
το διάστημα 9 - 14 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να επέλθει 
ο απαγχονισμό του αρχιεπισκόπου Κυπριανού 
ανάμεσα με άλλους 433 εξέχοντες Κύπριους. 
Μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στις 25 

Μαρτίου 1821, οι Τούρκοι είχαν λάβειαριθμό από 
προληπτικά μέτρα στις περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορία, όπου κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί 
και δεν είχαν επαναστατήσει. Από τον Ιούνιο μέχρι τον 
Δεκέμβριο διατάχθηκαν διωγμοί σε περιοχές της 
Μικράς Ασίας (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Κυδωνίες 
και Έφεσος) και της Κύπρου, που αποσκοπούσαν στην 
τρομοκράτηση των ραγιάδων και εν τέλει στην 
εξόντωση των ηγετών τους. 
Η Κύπρος με τη στρατηγική της θέση να τοποθετείται 

ανάμεσα στη Μικρά Ασία και την Εγγύς Ανατολή, δεν 
αποτέλεσε εξαίρεση. Στη μεγαλόνησο εκείνη την εποχή 
κατοικούσαν 80.000 Έλληνες και 20.000 Τούρκοι.  
Ο σουλτάνος Μαχμούτ Β’ γνώριζε ότι οι Έλληνες της 
Κύπρου δεν είχαν την πρόθεση να εξεγερθούν παρά 
την αριθμητική τους υπεροχή. Για πολλά χρόνια είχαν 
επιδείξει νομιμοφροσύνη, όπως αναφέρει το τουρκικό 
διάταγμα που στάλθηκε στη νήσο για τον αφοπλισμό 
τους. 
Άλλωστε και η Φιλική Εταιρεία είχε εξαιρέσει την 

Κύπρο από την Επανάσταση, επειδή βρισκόταν μακριά 
από τις εστίες των πολεμικών επιχειρήσεων και το 
ελληνικό ναυτικό δεν είχε τα μέσα να υποστηρίξει τον 
ξεσηκωμό του νησιού. Η συνεισφορά της Κύπρου 
συνίστατο σε χρήμα και έμψυχο δυναμικό, όπως 
μαρτυρά επιστολή του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τον 
αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Κυπριανό, στις 8 
Οκτωβρίου 1820. Στο γράμμα που του έστειλε τον 
ευχαριστεί θερμά για τα χρήματα που συγκέντρωσε 
από εράνους στους οποίους δώρισαν χρήματα οι 
κάτοικοι του νησιού. 
Παρόλα αυτά, για καθαρά προληπτικούς λόγους, στις 

3 Μαΐου 1821, αποβιβάστηκαν στην Κύπρο 4.000 
τούρκοι στρατιώτες από τη Συρία και την Παλαιστίνη. 
Μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού των Ελλήνων, 
ο μουτεσελίμης Κιουτσούκ Μεχμέτ συνέταξε ένα 

κατάλογο 486 επιφανών Κυπρίων με επικεφαλή τομ 
αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και διαμήνυσε στον σουλτάνο 
ότι σε τίποτα δεν ωφελεί ο αφοπλισμός ενόσω μένουν 
στη ζωή οι αναφερόμενοι στον κατάλογο. Εξήγησε πως 
με τον πλούτο που παραχωρόυν και τις διασυνδέσεις 
που επέτυχαν στην Ευρώπη μπορούν να 
προμηθευτούν όπλα και εφόδια και να προκαλέσουν 
εξέγερση στο νησί. Η Υψηλή Πύλη έδωσε τη 
συγκατάθεσή της στη σφαγή όλων των προσώπων του 
καταλόγου και τη δήμευση της περιουσίας τους, εκτός 
κι αν αποφάσιζαν να γίνουν αλλόθρησκοι. Το σχέδιο 
τέθηκε αμέσως σε εφαρμογή. Οι πρόκριτοι κλήθηκαν 
στη Λευκωσία με το πρόσχημα πως ήρθαν για 
διαβουλεύσεις και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι 
περισσότεροι συνελήφθησαν στους τόπους διαμονής 
τους, στις 12 Ιουνίου 1821, κατά τη διάρκεια της 
κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας. Από τους 486 
προγραμμένους Ελληνοκύπριους μόνο 16 
κατόρθωσαν να δραπετεύσουν. Οι υπόλοιποι ρίχτηκαν 
στα μπουντρούμια και περίμεναν την ημέρα που θα 
αντίκριζαν το θάνατο τους. Οι εξελίξεις πιθανόν 
επιταχύνθηκαν από την κυκλοφορία επαναστατικών 
προκηρύξεων στη Λάρνακα από τον αρχιμανδρίτη 
Θεόφιλο Θησέα και από την εμφάνιση ελληνικών 
πλοίων δυτικά της Κερύνειας, με επικεφαλή, σύμφωνα 
με μία παράδοση, τον Κωνσταντίνο Κανάρη. 
Στις 9 Ιουλίου 1821, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Κυπριανός απαγχονίστηκε στην πλατεία Διοικητηρίου 
της Λευκωσίας κάτω από μία μουριά, ενώ την ίδια 
ημέρα καρατομήθηκαν οι τρεις μητροπολίτες της 
Κύπρου, ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κιτίου Μελέτιος και ο 
Κυρηνίας Λαυρέντιος, καθώς και άλλοι κληρικοί.  
Την επομένη και μέχρι τις 14 Ιουνίου αποκεφαλίστηκαν 
και οι υπόλοιποι του καταλόγου, εκτός από τους 36 
Κύπριους οι οποίοι αποφάμθηκαν να αλλάξουν 
θρησκεία.. 
Χρόνια αργότερα, μεταξύ το 1884 και 1895, ο εθνικός 

ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης (1849-1917) 
έγραψε το επικό ποίημα «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν 
Λευκωσία Κύπρου», όπου αναφέρεται στα τραγικά 
γεγονότα εκείνων των ημερών.

7 ΙΟΥΛΊΟΥ

11 ΙΟΥΛΊΟΥ

9 ΙΟΥΛΊΟΥ

Θεόφιλος, Θεοφιλία,  
Προκόπιος, Προκοπία

8 ΙΟΥΛΊΟΥ

Αμαλία

Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς, 
Οδύσσεια

Επέτειοι: 
Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού

Θεόφιλος, Θεοφιλία, 
Προκόπιος,  Προκοπία 

12 ΙΟΥΛΊΟΥ
 Βερονίκη 

13 ΙΟΥΛΊΟΥ
Επέτειος: 
Σύναξη του Αρχαγγέλου Γα-
βριήλ 
 

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

 

7 ΙΟΛΙΟΥ 
1989-144 βουλευτές της 
Νέας Δημοκρατίας καταθέ-
τουν πρόταση κατά του  
Ανδρέα Παπανδρέου και  

άλλων πέντε υπουργών του 
ΠΑΣΟΚ, για παράβαση του 
νόμου περί ευθύνης υπουρ-
γών, ανοίγοντας το δρόμο 
για τη λεγόμενη Κάθαρση. 

 
8 ΙΟΛΙΟΥ 

1921- Ο Ελληνικός Στρατός 
σημειώνει μεγάλη νίκη στο 
Εσκί Σεχίρ της Μικράς Ασίας 
και προελαύνει προς την 

Άγκυρα. 
 

1963- Οι ΗΠΑ επιβάλλουν 
εμπάργκο στην Κούβα του 

Φιντέλ Kάστρο. 
 

9  ΙΟΛΙΟΥ 
1877- Αρχίζει το τουρνουά 
τένις του Γουίμπλεντον, που 
αργότερα θα αποκτήσει  
διεθνή φήμη, καθώς είναι 

μία από τις τέσσερις διοργα-
νώσεις του Γκραν Σλαμ. 

 
 

10 ΙΟΛΙΟΥ 
1940- Κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,  

αρχίζει η Μάχη της Αγγλίας, 
που θα διαρκέσει 114 ημέ-
ρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να 
εκμηδενίσει τη βρετανική  
αεροπορία, με τελικό στόχο 
τη γερμανική απόβαση στα 

βρετανικά νησιά. 
 

1964- Η Μαίρη Κουάντ προ-
καλεί επανάσταση στη μόδα 
με τη μίνι φούστα στην  

Αγγλία. 
  

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 
2004- Ο πρωθυπουργός 
Κώστας Καραμανλής πα-
ρευρίσκεται ως μάρτυρας 
στο γάμο της κόρης του 
τούρκου ομολόγου του,  
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 

εντείνοντας τις προσπάθειες 
για την προσέγγιση των  
σχέσεων των δυο χωρών. 

 
2011- 12 άτομα σκοτώνονται 
και 62 τραυματίζονται από 
έκρηξη στη Ναυτική Βάση 
«Ευάγγελος Φλωράκης» 
στη Λεμεσό, λόγω φωτιάς  
σε 98 εμπορευματοκιβώτια 
πυρομαχικών. Παραιτούνται 
ο υπουργός Άμυνας Κώστας 
Παπακώστας και ο διοικητής 

της Εθνικής Φρουράς  
Πέτρος Τσαλικίδης. 

 
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 

1827- ΗΟ τσάρος Νικόλαος 
Α’ αποδέχεται την παραί-
τηση του Ιωάννη Καποδί-
στρια από τη θέση του 

υπουργού Εξωτερικών της 
Ρωσίας, προκειμένου να 
αναλάβει κυβερνήτης της 

Ελλάδας. 
 

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1908- Γυναίκες αθλήτριες 

αγωνίζονται για πρώτη φορά 
στους σύγχρονους  

Ολυμπιακούς Αγώνες,  
στο Λονδίνο. 

 
1789- Πέφτει η Βαστίλη,  

σηματοδοτώντας την έναρξη 
της Γαλλικής Επανάστασης. 
(Εθνική εορτή της Γαλλίας)

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

10 ΙΟΥΛΊΟΥ

14 ΙΟΥΛΊΟΥ
Ακύλας, Νικόδημος, Νικοδήμη

9 Ιουλίου 1959: Η δίκη του Μανώλη Γλέζου, πρωτοπόρος της Αριστεράς

Από τις 9-14 Ιουλίου 1821 τα τραγικά γεγονός συ-
γκλόνισαν την Κύπρο όταν ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός 
και 433 επιφανείς Κύπριοι απαγχονίστηκαν. 
Μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης στις 

25 Μαρτίου 1821, οι Τούρκοι έλαβαν προληπτικά 
μέτρα στις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορία, 

όπου κατοικούσαν ελληνικοί πληθυσμοί και δεν είχαν 
επαναστατήσει. Η Κύπρος με την ευνοϊκή της στρα-
τηγική θέση ανάμεσα στη Μικρά Ασία και την Εγγύς 
Ανατολή, δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο σουλτάνος Μα-
χμούτ Β’ γνώριζε ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν 
είχαν την πρόθεση να εξεγερθούν παρά την αριθμητική 

υπεροχή που είχαν πάνω από τους Τούρκους στην 
Κύπρο. Η συνεισφορά της Κύπρου συνίστατο στο 
χρήμα και το έμψυχο δυναμικό. 
Παρόλα αυτά, για προληπτικούς λόγους, στις 3 

Μαΐου 1821, αποβιβάστηκαν στην Κύπρο 4.000 τούρκοι 
στρατιώτες. Μετά την ολοκλήρωση του αφοπλισμού 
των Ελλήνων, ο μουτεσελίμης Κιουτσούκ Μεχμέτ συ-
νέταξε ένα κατάλογο 486 επιφανών Κυπρίων με επι-
κεφαλής τον αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και διαμήνυσε 
στον σουλτάνο ότι σε τίποτα δεν ωφελεί ο αφοπλισμός 
ενόσω μένουν στη ζωή οι αναφερόμενοι στον κατάλογο, 
επειδή με τον πλούτο και τις διασυνδέσεις τους στην 
Ευρώπη μπορούν να προμηθευτούν όπλα και εφόδια 
και να προκαλέσουν εξέγερση στο νησί. 
Η Υψηλή Πύλη έδωσε τη συγκατάθεσή της στη 

σφαγή όλων των προσώπων του καταλόγου και τη 
δήμευση της περιουσίας τους, εκτός κι αν αποφάσιζαν 
να αλλαξοπιστήσουν. Το σχέδιο τέθηκε αμέσως σε 
εφαρμογή. 
Στις 9 Ιουλίου 1821, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυ-

πριανός απαγχονίστηκε στην πλατεία Διοικητηρίου 
της Λευκωσίας ενώ την ίδια ημέρα καρατομήθηκαν οι 
τρεις μητροπολίτες της Κύπρου, ο Πάφου Χρύσανθος, 
ο Κιτίου Μελέτιος και ο Κυρήνειας Λαυρέντιος, καθώς 
και άλλοι κληρικοί. Την επομένη και ως τις 14 Ιουνίου 
αποκεφαλίστηκαν και οι υπόλοιποι του καταλόγου, 
εκτός από 36 κρατούμενους που αλλαξοπίστησαν. 
Χρόνια αργότερα, μεταξύ 1884 και 1895, ο εθνικός 

ποιητής της Κύπρου Βασίλης Μιχαηλίδης (1849-1917) 
έγραψε το επικό ποίημα «Η 9η Ιουλίου του 1821 εν 
Λευκωσία Κύπρου», όπου αναφέρεται στα τραγικά 
γεγονότα εκείνων των ημερών.



Οι Αμερικανοί γνώριζαν για το επικείμενο ▪
πραξικόπημα 

 
Σύμφωνα με τον Τομ Μπόγιατ  που ήταν υπεύ-
θυνος του Γραφείου για την Κύπρο στο Αμερικα-
νικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπήρχαν ενδείξεις 
από τα τέλη του 1973 ότι η Χούντα στην Αθήνα 
επεδίωκε την ανατροπή του Μακαρίου. Ο Ιωαν-
νίδης ενημέρωνε τον υπεύθυνο της CIA στην 
Αθήνα ότι θα προχωρούσε στην απόφαση του 
να ανατρέψει τον «φιλοκομμουνιστή» Μακάριο 
όπως τον αποκαλούσε γιατί τον θεωρούσε ως 
το κύριο εμπόδιο για την μη επίλυση του κυπρια-
κού.  
Η CIA με τη σειρά της ενημέρωνε το Υπουργείο 
Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον και όπως αναφέρει 
ο ίδιος ο Τομ Μπόγιατ, είχε ετοιμάσει ένα μνημό-
νιο  για να σταλεί στον Αμερικανό πρέσβη Χένρι 
Τάσκα στην Αθήνα για να πείσει τον Ιωαννίδη να 
μην προχωρήσει στην απόφαση του αλλά αυτό 
απορρίφτηκε από τους ανωτέρους του. Αργό-
τερα, στις 29 Ιουνίου 1974 στάληκε τηλεγράφημα 
από τον Τζόσεφ Σίσκο (διπλωμάτη και υφυ-
πουργό του Κίσσιγκερ) στον Αμερικανό πρέσβη 
στην Αθήνα που του δίνονταν οδηγίες να πει 
στον Ιωαννίδη ότι «οι ΗΠΑ ήταν αντίθετες σε 
κάθε περιπέτεια στην Κύπρο». Σύμφωνα με τον 
Μπόγιατ ο πρέσβης αρνήθηκε να συμμορφωθεί 
χρησιμοποιώντας το επιχείρημα ότι «η ελληνική 
κυβέρνηση θα αποξενωθεί και δεν θα έχουμε  
καμιά επιρροή πάνω της». (Βλ. Τ. Boyatt: Front-
line Diplomacy, The U.S. Foreign Affairs. Sept. 
30, 1992). 

 Ο Μακάριος επιρρίπτει τις ευθύνες στο ▪
καθεστώς της Αθήνας 

 
Στις 2 Ιουλίου 1974 ο Μακάριος έστειλε μια μα-
κροσκελή επιστολή στον Στρατηγό Φαίδωνα  
Γκιζίκη, «Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας» 
όπου αναφέρεται στα πραγματικά αίτια για την 
ανωμαλία στην Κύπρο. Στην επιστολή αυτή ανα-
φέρει ότι από την άφιξη του Στρατηγού Γρίβα τον 
Σεπτέμβριο 1971 υπήρχαν βάσιμες ενδείξεις ότι 
ο Γρίβας έφτασε στην Κύπρο με την προτροπή 
και ενθάρρυνση του καθεστώτος της Αθήνας και 
ότι αμέσως μετά την άφιξη του έτυχε της βοήθειας 
από την Εθνική Φρουρά. Στην επιστολή ο Μα-
κάριος αναφέρει ανάμεσα στ’ άλλα  και τα ακό-
λουθα:  

 
Η Αθήνα και η Εθνική Φρουρά τροφοδο-▪

τούν την ΕΟΚΑ Β’ 
 
1. «Η στελεχουμένη και ελεγχομένη υπό Ελλή-
νων αξιωματικών Εθνική Φρουρά υπήρξεν  
εξ αρχής ο εις έμψυχον και άψυχον υλικόν κυ-
ριώτερος τροφοδότης της «ΕΟΚΑ Β΄» της οποίας 
τα μέλη  και οι υποστηρικταί έλαβον τον εύφημον 
τίτλον και αυτοαπεκλήθησαν «ενωτικοί» και   
«ενωτική παράταξις».  

 
2. Λυπούμαι να είπω, κύριε Πρόεδρε, ότι η ρίζα 
του κακού είναι πολύ βαθεία και φθάνει μέχρις 
Αθηνών. Εκείθεν τροφοδοτείται και εκείθεν  
συντηρείται και απλούται αναπτυσσόμενον το 
δένδρον του κακού, του οποίου τους καρπούς 

γεύεται σήμερον ο Κυπριακός Ελληνισμός.  
Έγγραφα της ΕΟΚΑ Β΄ ενοχοποιούν το ▪

καθεστώς της Αθήνας 
 
3. Περί της ενοχής κύκλων του στρατιωτικού 
καθεστώτος καταμαρτυρούν έγγραφα, τα οποία 
ευρέθησαν προσφάτως εις την κατοχήν ιθυνό-
ντων στελεχών της «ΕΟΚΑ Β΄». Εκ του Εθνικού 
Κέντρου απεστέλλοντο αφθόνως χρήματα δια 
την συντήρησιν της  οργανώσεως, εδίδοντο εντο-
λαί δια την αρχηγίαν μετά τον θάνατον του Γρίβα 
και την ανάκλησιν του μετ’ αυτού ελθόντος εις 
Κύπρον ταγματάρχου Καρούσου, γενικώς δε εξ 
Αθηνών κατηυθύνοντο τα πάντα. 

 ▪
«Όλες οι Κυβερνήσεις της Ελλάδας είναι ▪

Κυβερνήσεις της Μητέρας Πατρίδας» 
 
4. Οιαδήποτε και αν ήτο η Κυβέρνησις της  
Ελλάδος, ήτο δι εμέ η Κυβέρνησις της Μητρός 
Πατρίδος και έπρεπε να συνεργάζομαι μετ’ αυτής. 
Δεν δύναμαι να είπω ότι τρέφω ιδιαιτέραν  
συμπάθειαν προς στρατιωτικά καθεστώτα και  
μάλιστα εις την Ελλάδα, την χώραν, η οποία εγέν-
νησε και ελίκνισε την δημοκρατίαν. Αλλά και εις 
αυτήν την περίπτωσιν δεν παρεξέκλινα της αρχής 
μου περί συνεργασίας.  

 
5. Ουχί άπαξ μέχρι τούδε ησθάνθην, και εις  
τινάς περιπτώσεις σχεδόν εψηλάφησα, εκτεινο-
μένην αοράτως εξ Αθηνών χείρα, αναζητούσαν 
προς αφανισμόν την ανθρωπίνην ύπαρξιν μου. 
Χάριν, όμως, εθνικής σκοπιμότητος ετήρησα σι-

γήν. Και αυτό ακόμη το πονηρόν πνεύμα, υπό 
του οποίου εκυριεύθησαν οι τρεις καθαιρεθέντες 
Κύπριοι Μητροπολίται, οι μεγάλην κρίσιν προ-
καλέσαντες εν τη Εκκλησία, είχεν πηγήν εκπο-
ρεύσεως του τας Αθήνας. Ουδέν, όμως, εν προ-
κειμένω είπον. 

 
Η ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης 
 
6. Εις την προσπάθειαν διαλύσεως της κρατικής 
υποστάσεως της Κύπρου μεγάλη είναι  η ευθύνη 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Το Κυπριακόν  
κράτος πρέπει να διαλυθή μόνον εις περίπτωσιν 
Ενώσεως. Μη καθισταμένης, όμως, εφικτής της  
Ενώσεως επιβάλλεται η ισχυροποίησις της κρα-
τικής υποστάσεως της Κύπρου. Η Ελληνική  
Κυβέρνησις δια της όλης στάσεως της έναντι του 
θέματος της Εθνικής Φρουράς, ασκεί καταλυτικήν 
πολιτικήν επί του Κυπριακού κράτους.  

   
συνεχίζεται...

Το Σεπτέμβριο του 1973 ο Κα-
βαλιεράτος, ο Έλληνας Υπουργός 
Εξωτερικών, συμβούλευσε τον 
Κληρίδη να μειώσει το ρυθμό των 
διακοινοτικών συνομιλιών, εν όψει 
των Κοινοβουλευτικών εκλογών 
στην Τουρκία, που είχαν προ-

γραμματιστεί για τις 14 Οκτωβρίου 1973.  
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του κ. Μπουλέντ  Ετσεβίτ 
είχε κερδίσει εκείνες τις εκλογές και ο Ετσεβίτ 
έγινε Πρωθυπουργός. Οι διακοινοτικές συνομι-
λίες καθυστερούσαν ακόμη περισσότερο, επειδή 
ο Ντενκτάς ήθελε να έχει διαβουλεύσεις με τη 
νέα Τουρκική Κυβέρνηση.  

 
Διαβουλεύσεις Ντεκτάς με την Άγκυρα ▪

 
Στις 26 Μαρτίου 1974, ο Ντενκτάς είχε συνομι-
λίες στην Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό Ετσεβίτ, 
τον Υπουργό Εξωτερικών Gunes και τον 
Υπουργό Άμυνας Hasan Ishik. Μετά από αυτές 
τις συνομιλίες, ο Ετσεβίτ έκανε μία δήλωση,  
λέγοντας: «Η Τουρκική Κυβέρνηση θα καταβάλει 
κάθε προσπάθεια, για να εξασφαλίσει μία ειρη-
νική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα εντός του 
πλαισίου ενός ανεξάρτητου και ομοσπονδιακού 
κράτους. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένας 
λόγος για τους καλόπιστους ανθρώπους, να 
έχουν οποιαδήποτε υπόνοια σχετικά με τις προ-
θέσεις μας». 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκική 
Κυβέρνηση εισήγαγε τον όρο «ομοσπονδιακό 
κράτος» και η αναφορά αυτή και μόνο είχε εξορ-
γίσει και τον Μακάριο και τον Κληρίδη. Ο Κληρί-
δης είπε στον Ντενκτάς κατά τη διάρκεια της  
συνάντησής τους στις 3 Απριλίου 1974, ότι θα 
αρνιόταν να τον συναντήσει για οποιεσδήποτε 
περαιτέρω συνομιλίες, μέχρις ότου αυτή η ανα-
φορά ξεκαθαριστεί. Ο Μακάριος σχολίασε ότι  
η αναφορά αυτή υποθάλπει τις διακοινοτικές  
συνομιλίες αλλά μετά από μία συμβιβαστική συμ-
φωνία που υποστηρίχθηκε από το Γενικό Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ, οι συνομιλίες ξανάρχισαν τον 
Ιούλιο του 1974.  

 
Η Επιστολή Μακαρίου στον Στρατηγό Γκι-

ζίκη: «Δεν δεν είμαι διορισμένος νομάρχης  
ή τοποτηρητής εν Κύπρω της Ελληνικής Κυβερ-
νήσεως,  αλλ’ εκλελεγμένος ηγέτης μεγάλου τμή-
ματος του Ελληνισμού και απαιτώ  ανάλογον 
προς εμέ συμπεριφοράν  του Εθνικού Κέντρου». 
Η κλιμάκωση της βίας από την ΕΟΚΑ Β΄ υπο-
στηριζόταν ενεργά και χρηματοδοτούνταν από 
τους υπέρ του Ιωαννίδη διακείμενους Έλληνες 
αξιωματικούς στην Κύπρο. Χρησιμοποιούσαν τις 
θέσεις τους στην Εθνοφρουρά, για να κάνουν 
προπαγάνδα υπέρ της Ένωσης και να κατηγο-
ρήσουν τον Μακάριο ότι ακολουθούσε μία πολι-
τική ανεξαρτησίας με σκοπό να κρατηθεί στην 
εξουσία. Ήταν κοινός τόπος ότι οι Έλληνες αξιω-
ματικοί που υπηρετούσαν στην Εθνοφρουρά, 
βοηθούσαν την ΕΟΚΑ Β΄ να αποκτήσει με  
στημένες κλοπές, όπλα από στρατόπεδα στα 
οποία υπηρετούσαν ή τα οποία διοικούσαν. Εκ-
παιδευόμενοι αξιωματικοί επιλέγονταν προσε-

κτικά από στρατιώτες που ήταν αντίθετοι με τον 
Μακάριο, αντίθετοι με την ανεξαρτησία και υπέρ 
της Ένωσης. 

 Στις 2 Ιουλίου 1974, ο Μακάριος έστειλε την 
επιστολή του στο Στρατηγό Γκιζίκη, τον Πρόεδρο 
της Χούντας στην Ελλάδα. Η επιστολή δημοσι-
εύθηκε στις εφημερίδες της 7ης Ιουλίου. Σε αυτή 
την επιστολή ο Μακάριος είπε μεταξύ άλλων και 
τα ακόλουθα:  

 
1. Η Εθνοφρουρά, η οποία διοικείται και ελέγ-
χεται από Έλληνες αξιωματικούς, ήταν ευθύς  
εξ αρχής ο κύριος προμηθευτής και ανδρών και 
υλικών προς την «ΕΟΚΑ Β΄», μέλη της οποίας 
κατ΄ ευφημισμόν αποκαλούσαν τους εαυτούς 
τους «Ενωτικούς» και «Ενωτική Παράταξη».  

 
2. Η ρίζα του κακού είναι πολύ βαθιά και φτάνει 
μέχρι την Αθήνα… Αποδείξεις για την ενοχή του 
κύκλου του στρατιωτικού καθεστώτος μπορούν 
να βρεθούν σε έγγραφα, τα οποία βρέθηκαν  
πρόσφατα στην κατοχή ηγετικών στελεχών της 
«ΕΟΚΑ Β΄». Το Εθνικό Κέντρο έστελνε χρήματα 
κατά σωρεία για τις ανάγκες της οργάνωσης.  

 
3. Στην προσπάθεια να διαλυθεί το Κυπριακό 
κράτος η ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι 
μεγάλη. Το Κυπριακό κράτος μπορεί μόνο να 
διαλυθεί στην περίπτωση της Ένωσης. Καθώς 
όμως η Ένωση δεν είναι εφικτή, είναι απόλυτη 
ανάγκη να ενδυναμωθεί το κράτος της Κύπρου. 
Η Ελληνική Κυβέρνηση με την όλη στάση της 
σχετικά με το θέμα της Εθνοφρουράς, εφαρμόζει 
μία αθέμιτη πολιτική επί της Κυπριακής πολιτείας.  

4. Η Εθνοφρουρά, η οποία διοικείται από  

Έλληνες αξιωματικούς θα επαναδιοργανωθεί σε 
μία νέα βάση. Έχω μειώσει το χρόνο υπηρεσίας, 
έτσι ώστε να μειωθεί το ταβάνι της Εθνοφρουράς 
και η έκταση του κακού …   
Θα ζητούσα, οι Έλληνες αξιωματικοί που υπη-
ρετούν στην Εθνοφρουρά να ανακληθούν.  
Η συνεχιζόμενη υπηρεσία τους και διοίκηση της 
Εθνοφρουράς θα ήταν καταστροφική στις σχέ-
σεις μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας.  

 
5. Δεν επιθυμώ να διακόψω τη συνεργασία μου 
με την Ελληνική Κυβέρνηση. Παρ΄ όλα αυτά,  
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είμαι ένας 
διορισμένος απεσταλμένος ούτε επιστάτης της 
Ελληνικής Κυβέρνησης στην Κύπρο αλλά ένας 
εκλεγμένος ηγέτης ενός μεγάλου μέρους του  
Ελληνισμού και απαιτώ την ανάλογη συμπερι-
φορά προς εμένα από το Εθνικό Κέντρο.  

 
6. Τα περιεχόμενα αυτής της επιστολής δεν 
είναι μυστικά.  
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς.  
Ο Κύπρου Μακάριος.  
 
Στις 5 Ιουλίου 1974, ο Μακάριος έστειλε το 

Χάρη Βωβίδη, Διευθυντή του Προεδρικού του 
Γραφείου, στο Λονδίνο και στο Παρίσι για να  
συναντηθεί με τον εξόριστο βασιλιά Κωνσταντίνο 
και τον πρώην Πρωθυπουργό Καραμανλή και 
να ζητήσει τη βοήθειά τους, ζητώντας τους να 
κάνουν κάποιες δημόσιες δηλώσεις. Τους έστειλε 
επίσης ένα αντίγραφο της επιστολής που είχε 
απευθύνει προς το Στρατηγό Γκιζίκη. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Μέρος 37ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

TO ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 Μέρος 38ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:35 Ο 
Αστραπόγιαννος (1963). 
Δραματική ταινία με τους Νίκο 
Κούρκουλο, Νίκη Τριανταφυλ-
λίδη. Μετά την απελευθέρωση 
από τους Τούρκους ο Αστρα-
πόγιαννος γυρίζει στο χωριό 
του. Το όνομα του έχει γίνει 
θρύλος και τα κατορθώματά 
του τραγούδια. Η κατάσταση 
που αντικρίζει τον γεμίζει πί-
κρα. Ο τσιφλικάς του χωριού 
έχει αντικαταστήσει τον 
Τούρκο Αγά και τυραννεί τους 
χωριανούς.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 23:25 Ο 
Θύμιος τα ‘κανε Θάλασσα 
(1959). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Ορέστη 
Μακρή, Βούλα Χαριλάου, Αν-
δρέα Μπάρκουλη και Νίτσα 
Τσαγανέα. Ο Θύμιος έρχεται 
στην Αθήνα από το χωριό του, 
την Βλαχοκερασιά. Στο δρόμο 
θα σώσει την Λίζα, στην από-
πειρα της να αυτοκτονήσει. 
Στην διάρκεια του ταξιδιού 
τους με το τρένο, η Λίζα θα 
του διηγηθεί όλη την ιστορία 
που την οδήγησε σε αυτήν την 
τραγική κατάσταση.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 
21:25  Άντε γεια... (1991). 

Κοινωνικό δράμα με την Καίτη 
Παπανίκα, Άλκη Κούρκουλο, 
Νίκο Δημητράτο, Τάνια Τρύπη, 
Βάνα Μπάρμπα. Ο Χρήστος, 
ένας 22χρονος νέος, θέλει να 
πετύχει, να γίνει διάσημος και 
να βγάλει λεφτά. Τα λεφτά 
όμως τα έχει ο Μιχάλης που 
είναι άντρας της Μαρίνας και 
πατέρας της Φανής.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 
22:55 Εραστής για  Έντεκα 
Νύχτες (1999). Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Μουστάκα, Μα-
ρία Μπονέλου, Θάνο Παπα-
δόπουλο, Μιχάλη Μουστάκα, 
Γιώργο Λουκάκη, Σοφία Γιαν-
νίκου. Ο κυβερνήτης ενός 
κρουαζιερόπλοιου έχει πληρο-
φορίες ότι μια σπείρα από 
κλέφτες θα δράσει στο πλοίο 
του και προσλαμβάνει ένα 
ιδιωτικό ντετέκτιβ για να τους 
προλάβει.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 
00:10 Ερωτική Έκρηξη 
(1988). Αισθηματική ταινία με 
την Πέγκυ Σταθακοπούλου, 
Παύλο Ευαγγελόπουλο, 
Γιώργο Λουλάκη και Νίκο Ρε-
νίιφη. Η Λούλη είναι ένα 
όμορφο κορίτσι που δουλεύει 
γκαρσόνα σ’ ένα μπαρ ενός 

Αμερικάνου. Εκεί θα γνωρίσει 
τον Αντώνη και θα μπλέξει 
άγρια μαζί του χωρίς να ξέρει 
ότι είναι τρομοκράτης.  
 
 ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:10 
Της μιας Δραχμής τα Γιασε-
μιά (1962). Μελόδραμα με 
τους Ορέστη Μακρή, Κατερίνα 
Βασιλάκου, Έφη Οικονόμου, 
Κώστα Δούκα. Ένα αυτοκινη-
τιστικό ατύχημα θα γίνει η αι-
τία να γνωριστούν ο πλούσιος 
επιχειρηματίας Αλέξης, με την 
Άννα Μαρία, μια νεαρή σπου-
δάστρια του Ωδείου. Η Άννα 
Μαρία είναι εγγονή ενός διά-
σημου, κάποτε μαέστρου που 
τώρα γυρίζει τις ταβέρνες παί-
ζοντας μουσική και ζητιανεύο-
ντας.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:35 
Ένας Τρελός Αεροπειρατής 
(1974). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Καίτη Παπανίκα, 
Νίκο Ρίζο, Γιάννη Βογιατζή. Ο 
Στέφανος και ο Φάνης είναι 
παντρεμένοι με δύο αεροσυ-
νοδούς, τη Μυρτώ και την Τα-
τιάνα. Καθώς από την εταιρία 
απαγορεύεται οι υπάλληλοι να 
είναι παντρεμένοι κρατούν το 
γάμο τους κρυφό. Στα γενέ-
θλια της Μυρτώς θα δεχτούν 

την επίσκεψη του διευθυντή 
των γραφείων της εταιρίας στο 
Παρίσι Μισέλ Σαραντίδη και 
τα πράματα γίνονται δύσκολα. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30 
Σ' Αυτή την Χώρα Κανείς 
δεν  Ήξερε να Κλαίει (2018). 
Ρομαντική κωμωδία με τους 
Μπάμπη Χατζηδάκη, Μαργα-
ρίτα Πανουσοπούλου. Κάτι 
μαγικό συμβαίνει σε ένα αχαρ-
τογράφητο νησάκι κάπου στο 
Αιγαίο. Δύο ανυποψίαστοι ξε-
νομερίτες, ένας Γάλλος ευρω-
βουλευτής και μία νεαρή οικο-
νομολόγος, φτάνουν με καΐκι 
στο ειδυλλιακό Αρμενάκι και 
έρχονται σε επαφή με τον αλ-
λόκοτο τρόπο ζωής και τις 
ανατρεπτικές ηθικές αξίες των 
κατοίκων του.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00 
Η Έξωση (1987). Το Θέατρο 
της Δευτέρας. Κοινωνικό 
δράμα με τους Κώστα Ρηγό-
πουλο, Βασίλη Τσάγκλο, Τάκη 
Βουλαλά. Γείτονες για χρόνια 
έχουν περάσει μια ζωή μέσα 
στα μικρά διαμερίσματα που 
νοικιάζουν. Οι ανέσεις μηδα-
μινές, οι συνθήκες συχνά φτά-
νουν τα όρια της αθλιότητας 
κι όμως έχουν συνηθίσει και 

δεν θέλουν να φύγουν.  
 
 
ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:30 
Αυτό το Κάτι Άλλο! (1963). 
Κωμωδία με την Άννα Φόν-
σου, Γιώργο Πάντζα, Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Κατερίνα Γιου-
λάκη, Μάρθα Καραγιάννη. Ο 
Τέλης είναι ένα επιπόλαιος 
νέος που περνά τον καιρό του 
με γλέντια, ζώντας σε βάρος 
της αδελφής του Έλλης και 
της θείας του Τζούλι. Για να 
μπορέσει να επιστρέψει το 
χρήματα που χρωστάει στο 
Στέλιο και να μην χάσει το ερ-
γοστάσιο, τη μοναδική περι-
ουσία που τους έχει απομείνει 
δέχεται... 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:55 
Ραντεβού με μια Άγνωστη 
(1968). Μελόδραμα με την 
Έλενα Ναθαναήλ, Γιάννη Βό-
γλη, Δημήτρη Μυράτ, Anne 
Lonnberg.. Έφθασε η στιγμή 
που η Χριστίνα θα πρέπει να 
απολογηθεί για τον φόνο που 
διέπραξε. Όμως όλη η αλή-
θεια βρίσκεται κλεισμένη στο 
προσωπικό ημερολόγιό της. 
Εκεί γράφει για τις ατέλειωτες 
ώρες μοναξιάς και πλήξης. 
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ΠΕΜΠΤΗ 7/07 
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)  
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 8/07 
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 9/07 
05.30 Λούνα Παρκ  (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.05 PlayList 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/07 
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 11/07 
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 12/07 
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 13/07 
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 7 ΙΟΥΛΙΟΥ   
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: Ο Αστραπό-
γιαννος (1963) 
23:25 Ελληνική Ταινία: Ο Θύμιος τα 
‘κανε Θάλασσα (1959) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 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: Άντε γεια... 
(1991) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Εραστής για  
Έντεκα Νύχτες (1999) 
00:10  Ελληνική Ταινία: Ερωτική 
Έκρηξη (1988) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 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:  
Διαδήλωση που έλαβε χώρα στο Βρε-
τανικό Μουσείο για την επανένωση των 
Γλυπτών του Παρθενώνα.  
21:10 Ελληνική Ταινία: Της μιας Δρα-
χμής τα Γιασεμιά (1962) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Ένας Τρε-
λός Αεροπειρατής (1974) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 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: Σ' Αυτή την 
Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει 
(2018)  
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 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): 
Η Έξωση (1987) 
23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 12 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:  
Συναυλία με θέμα από τα Θυάτειρα 
της Μικράς Ασίας στα Θυάτειρα της 
Μεγάλης Βρετανίας. Για τα 100 χρό-
νια από την ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής, και για τα 100χρόνια από 
την καταστροφή της Σμύρνης. 
21:30 Ελληνική ταινία: Αυτό το Κάτι 
Άλλο! (1963) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 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: Ραντεβού με 
μια Άγνωστη (1968) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Απόψε θα 
τη Βρούμε (1985)
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Πρωταθλήτρια της Αγγλίας για το έτος 2021 
ανακηρύχθηκε η Κύπρια Μαίρη Λουκά ενώ τη 
περίοδο 2021/2022, πέτυχε ακόμη 4 επαρχιακά 
και ένα εθνικό ρεκόρ. Μέχρι στιγμής, όπως δή-
λωσε στο ΚΥΠΕ, κατέχει τον τίτλο της Πρωτα-
θλήτριας Αγγλίας και είναι κάτοχος του εθνικού 
ρεκόρ τοξοβολίας.  
Βρίσκεται στην κατηγορία Master Bowman δη-

λαδή στο 4% των καλύτερων τοξοβόλων του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Στόχος της, σημείωσε, εί-
ναι να κατατακτεί Grand Master Bowman, δη-
λαδή μέσα στο 1,5% των καλύτερων τοξοβό-
λων του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η Μαίρη Λούκα ανέφερε πως ξεκίνησε την το-

ξοβολία το 2012 στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ 
στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου φοιτούσε, αφού 
ήθελε να δοκιμάσει ένα διαφορετικό άθλημα από 
εκείνα που διδάσκονταν στο σχολείο. Αρχικά 
παραδέχτηκε ήταν αρκετά δύσκολο αλλά με την 
καθοδήγηση του προπονητή της κατάφερε να 
πάρει αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Novice 
Barebow στον Βρετανικό διαγωνισμό πανεπι-
στημίων και κολλεγίων (BUCS). 
Την ίδια χρονιά κατάφερε επίσης να πάρει first 

class κατάταξη στην Αγγλία. Συνέχισε να λαμ-
βάνει μέρος σε διαγωνισμούς και να παίρνει με-
τάλλια σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ακολούθως, 
όπως είπε, το 2014 αποφάσισε να σταματήσει 
για να αφοσιωθεί στις σπουδές της και όταν 

αποφοίτησε, ξανάρχισε την τοξοβολία στον το-
πικό της όμιλο.  
Εκεί, συνέχισε να αγωνίζεται στην περιφέρειά 

της όπου μετά απο επιτυχίες της, κατάφερε να 
κατατακτεί σαν Bowman την ίδια χρονιά, δίνο-
ντας της την δυνατότητα να λαμβάνει μέρος σε 
εθνικούς αγώνες.  

Ακολούθησαν αρκετές συμμετοχές και μετάλ-
λια σε διάφορους αγώνες που διοργανώνει η 
Ομοσπονδία σε διαφορετικές πόλεις. Οι μεγάλες 
νίκες , ωστόσο της  Μαίρης άρχισαν το 2018 
όταν πέτυχε 2 περιφερειακά ρεκόρ και κατάκτηκε 
σαν Master Bowman μέσα στους καλύτερους 
4% τοξοβόλους του Ηνωμένου Βασιλείου παίρ-
νοντας την  δωδέκατη θέση στην γενική σειρά 
κατάταξης του Ηνωμένου Βασιλείου για την 

υπαίθρια τοξοβολία.  
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ, το 2019 έλαβε μέ-

ρος στο Βρετανικό πρωτάθλημα εσωτερικής το-
ξοβολίας, αυτή την φορά με διαφορετικό είδος 
τόξου, στην κατηγορία Longbow στο οποίο κα-
τάφερε να πάρει την έβδομη θέση. Την ίδια χρο-
νιά, στην κατηγορία Barebow, έλαβε μέρος στο 
διαγωνισμό UK Masters όπου πήρε χρυσό στην 
ομαδική τοξοβολία και αργυρό στην ατομική. Το 
2021 όταν τα αθλήματα επανήρχισαν  μετά απο 
τα lockdown και την υποχρεωτική αποχή από 
τις προπονήσεις, ο πρώτος της εθνικός διαγω-
νισμός ήταν και πάλι το UK Masters όπου εξα-
σφάλισε ακόμη ένα αργυρό. 
Ο επόμενος εθνικός διαγωνισμός ήταν ο Brit-

ish Indoor Championships, σύμφωνα με τον 
οποίο, αθλητές απ' όλο το Ηνωμένο Βασίλειο 
ταξιδεύουν στην έδρα της Βρετανικής Ομοσπον-
δίας τοξοβολίας για να διαγωνιστούν. Ο διαγω-
νισμός δεν είναι ατομικός αλλά είναι μεταξύ των 
χωρών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τότε ζητήθηκε 
από τη Μαίρη να αντιπροσωπεύσει την Αγγλική 
Ομοσπονδία που ήδη ήταν απο μόνη της μια 
τεράστια αναγνώριση. Στον διαγωνισμό αυτό, η 
Μαίρη θριάμβευσε και πήρε το χρυσό στην ατο-
μική τοξοβολία παίρνοντας τον τίτλο της Πρω-
ταθλήτριας Αγγλίας. 
Την σεζόν 2021/2022, πέτυχε ακόμη 4 επαρ-

χιακά και ένα εθνικό ρεκόρ. 

Λόγω δουλειάς και άλλων υποχρεώσεων, η 
Μαίρη προπονείται μια φορά την εβδομάδα χω-
ρίς προπονητή, στον τοπικό της όμιλο. Λαμβάνει 
μέρος σε περίπου 15-20 αγώνες τον χρόνο 
και έχει πάνω από 70 μετάλλια, τα περισσότερα 
χρυσά ενώ της έχει απονεμηθεί τιμητικά για την 
μέχρι τώρα πορεία της το Blue Rose Award. 

 
ΚΥΠΕ / Κική Περικλέους

Κύπρια πρωταθλήτρια Τοξοβολίας και κάτοχος του εθνικού ρεκόρ στο ΗΒ
ΠΡΩΤΑΘΛΗ�ΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Η ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΙΣΣΑ ΜΑΣ ΜΑΙΡΗ ΛΟΥΚΑ

Βρήκε νέα ποδοσφαιρική στέγη ο πρώην άσος της ΑΕΛ. 
Ο 25χρονος διεθνής αριστερός φουλ μπακ, για πολλούς το 
καμάρι της παροικίας μας, αγγλοκύπριος Άντονι Γεωργίου, 
υπέγραψε συμβόλαιο με τη Leyton Orient για την επόμενη 
σεζόν, αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία από δοκιμαστικά 
τους τελευταίους μήνες (από το Φεβρουάριο). 
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα ότι έκανε 

το ντεμπούτο του στην Τότεναμ σε αγώνα Champions 
League εναντίον του ΑΠΟΕΛ το Σεπτέμβριο του 2017. 

«Ήθελα από την αρχή να υπογράψω μόνιμη συμφωνία 
με τη Leyton. Είναι ένα υπέροχο σύνολο. Tα δοκιμαστικά 
που είχα εδώ ήταν πραγματικά ευχάριστα, οι προπονήσεις 
ήταν υπέροχες και ένιωθα ότι μάθαινα κάτι. Μου άρεσε πολύ 
να έρχομαι στη δουλειά κάθε μέρα και ανυπομονώ να συ-

νεχίσω τη βελτίωσή μου.», είπε για τη μεταγραφή του. 
Ο προπονητής της ομάδας Richie Wellens έκανε λόγο 

για παγκόσμιο ρεκόρ (!), λόγω του ότι ο Άντονι πέρασε από 
δοκιμαστικά για αρκετό καιρό. 

«Πιστεύω ότι μάλλον έχει καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ 
για τον μεγαλύτερο χρόνο δοκιμής σε κλαμπ!. 
Είναι ένας παίκτης με εξαιρετική διάθεση. Στα παιχνίδια 

που παίξαμε κεκλεισμένων των θυρών κόντρα στην Μπρέ-
ντφορντ και την Άρσεναλ, ήταν εξαιρετικός. 
Είναι γρήγορος, έχει καλή ενέργεια και καλή τεχνική ικα-

νότητα, είναι ο τύπος του παίκτη που ψάχναμε. 
Μου αρέσουν οι παίκτες που είναι ευέλικτοι και μας το 

δίνει αυτό».

Μεταγραφικό DEAL με Άντονι Γεωργίου και... «παγκόσμιο ρεκόρ!»

Ο γνωστός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται 
σε ομάδα του Βορείου Λονδίνου στην Premier 
League και συνελήφθη για βιασμό, κατηγορείται 
για δύο ακόμη. 
Η «Telegraph» έριξε… βόμβα τη Δευτέρα σχε-

τικά με τη σύλληψη ενός ευρέως γνωστού πο-
δοσφαιριστή, ο οποίος κατηγορείται πως βίασε 
μια γυναίκα. Ωστόσο, η γνωστή βρετανική ιστο-
σελίδα επανήλθε την Τρίτη με νέο σοκαριστικό 
κείμενο! 
Συγκεκριμένα, το νέο δημοσίευμα υποστηρίζει 

πως ο ποδοσφαιριστής κατηγορείται για δύο 
ακόμη βιασμούς και επιθέσεις σε δύο διαφορε-
τικές γυναίκες την περσινή χρονιά. 

«Ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, συνελήφθη 
περαιτέρω ως ύποπτος για δύο περιστατικά βια-
σμού που φέρεται να διαπράχθηκαν τον Απρίλιο 
και τον Ιούνιο του 2021 εναντίον μιας άλλης γυ-
ναίκας στα 20 της. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύ-
θερος με εγγύηση μέχρι τον Αύγουστο. Οι έρευ-
νες για τις συνθήκες συνεχίζονται», ανέφερε η 
αστυνομία για τις άλλες δύο περιπτώσεις. 
Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν μπορεί να 

κατονομαστεί για νομικούς λόγους, αφέθηκε 
ελεύθερος υπό εγγύηση μέχρι τον Αύγουστο, 
αφού πέρασε περίπου 30 ώρες υπό κράτηση 
και ελέγχεται για τρεις φερόμενες επιθέσεις.

Αποκαλύψεις για ακόμη δύο βιασμούς

Άρχισε την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί στις 
31 Ιουλίου το 13ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυ-
ναικών, που θα φιλοξενηθεί στην Αγγλία. 
Από το ξεκίνημα κιόλας της διοργάνωσης, με 

την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αυστρία στο 
«Ολντ Τράφορντ», όλα τα βλέμματα ήταν στραμ-
μένα στο αν οι Αγγλίδες θα μπορέσουν επιτέλους 
να τερματίσουν την εποχή της «ξηρασίας» τους, 
επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό τους ως ένα 
από τα φαβορί, με επικεφαλής τη -νικήτρια του 
2017 με την Ολλανδία- προπονήτρια Σαρίνα Βί-
γκμαν. Το τουρνουά, το οποίο αναβλήθηκε πέ-
ρυσι λόγω της Covid-19, αναμένεται να είναι ένα 
από τα πιο «ανοιχτά» στην ιστορία, με κορυφαίες 

ομάδες, όπως η Σουηδία και η Γερμανία, να 
αγωνίζονται με ανερχόμενες δυνάμεις, όπως η 
Ισπανία και η κάτοχος του τροπαίου Ολλανδία.  
Βίγκμαν, το «μυστικό» της Αγγλίας 
Η Βίγκμαν οδήγησε την Ολλανδία στον πρώτο 

τίτλο της πριν από πέντε χρόνια και ανέλαβε 
την Αγγλία τον περασμένο Σεπτέμβριο, προ-
σπαθώντας να πετύχει το ίδιο επίτευγμα για μια 
ομάδα που έχει φτάσει δύο φορές σε τελικό στο 
Euro (1984, 2009) αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ 
το τρόπαιο. Η 52χρονη έχει ήδη κάνει τα… μα-
γικά της σε μια ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2019.

Άρχισε η μεγάλη διοργάνωση στην Αγγλία
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An avalanche of resignations 
leaves government in chaos

Boris Johnson has suf-
fered further ministerial 
resignations as his loose 

grip on the keys for Number 10 
continues to weaken after losing 
two of his most senior Cabinet 
colleagues. 

Several more Tory MPs walked 
out of government on Wednes-
day, following the eight - includ-
ing former chancellor Rishi Sunak 
and ex-health secretary Sajid 
Javid - who quit on Tuesday. 

Despite 28 walkouts (and 
counting), Johnson told MPs at 
PMQs that he is determined to 
remain prime minister. Asked by 
a Tory MP whether there was any 
circumstance in which he would 
quit, the PM said: "The job of a 
prime minister in difficult circum-
stances when he has been han-
ded a colossal mandate is to keep 
going and that's what I'm going 

to do." 
Robin Walker and Will Quince, 

both formerly education minis-
ters, quit on Wednesday morning, 
followed by former economic sec-
retary to the Treasury John Glen. 

Victoria Atkins also walked out 
from her ministerial role within the 
justice department and Jo Churchill 
quit as an environment minister. 

Felicity Buchan quit as a parlia-
mentary private secretary in the 
business department at almost 
the exact same time. 

Laura Trott quit as the parlia-
mentary private secretary to the 
Department of Transport. 

Three Tory MPs used their time 
at Prime Minister's Questions to 
ask Johnson to quit, including Gary 
Sambrook: "He always tries to 
blame other people for mistakes. 
There's nothing left for him to 
do other than take responsibility 

and resign." 
Javid delivered a stinging attack 

on Mr Johnson immediately after 
PMQs, in which he said "enough 
is enough." He told the PM that 
being one of his ministers meant 
he was having to choose between 
"loyalty and integrity" and said he 
"will never risk losing my integrity." 

Johnson appeared downtrod-
den as he listened to his former 
ally tear him apart in front of a 
packed House of Commons. 

One MP shouted "bye Boris" 
as the PM swiftly left the Com-
mons immediately after Javid's 
speech, and a chorus of MPs 
repeated the farewell. 

He's immune for a year from 
another vote on his leadership, 
but there is talk among back-
benchers about changing the 
rules to allow another attempt 
to oust him. 

Sunak and Javid were swiftly 
replaced with Nadhim Zahawi 
promoted to be the new chancel-
lor and Steve Barclay becoming 
health secretary. 

In their resignation letters, 
Sunak and Javid, both potential 
leadership rivals, offered sharp 
criticisms of the prime minister. 

Sunak said, “the public rightly 
expect government to be conduc-
ted properly, competently and 
seriously”, adding: “I believe these 
standards are worth fighting for 

and that is why I am resigning.” 
Javid said the British people 

“expect integrity from their gov-
ernment” but voters now believed 
Mr Johnson’s administration was 
neither competent nor “acting in 
the national interest.” 

The resignations come after 
months of scandals and missteps, 
with Johnson so far weathering 
criticism over a damning report 
into parties at his Downing Street 
residence and office that broke 
strict COVID-19 lockdowns and 
saw him fined by police. There 
have been other policy U-turns, 
an ill-fated defence of another 
lawmaker who broke lobbying 
rules and he has also come under 
fire for not doing enough to 
tackle a cost-of-living crisis, with 
many Britons struggling to cope 
with rising fuel and food prices. 

Sunak and Javid resigned  just 
minutes after Johnson went on 
television to apologise for appoin-
ting lawmaker Christopher Pincher 
to a role involved in offering pas-
toral care in the Conservative 
Party, his latest public expression 
of contrition for his mistakes. 

Opposition Labour leader Keir 
Starmer said those who had 
backed Johnson were complicit 
in how he had performed his job. 

“After all the sleaze, the scan-
dals and the failure, it’s clear that 
this government is now collaps-
ing,” he said.

The Cabinet decided on 
Wednesday to make 
face masks mandatory 

again in all indoor and closed 
spaces in Cyprus, following a 
hike in COVID cases and hos-
pitalisations the last few days. 

Health Minister Michalis 
Hadjipantela said the measure 
will be put in effect July 8th. He 
added that for now, there are 
no thoughts for more measures. 

The Minister said there was 
a rise in all epidemiological      
indices and hospitalisations 
which prompted them to decide 
on the mandatory use of face 

masks for all persons 12 years 
of age and over. He said he is 
optimistic that citizens will follow 
the measure and said that by 
doing so they protect themselves 
and their loved ones. 

Replying to a question he said 
that authorities realised that a 
lot of people were visiting closed 
places without a mask while 
having symptoms and therefore 
there was a spread of the virus 
in recent days. Hadjipantela 
said that we are now trying to 
stop the spread while at the 
same time not restricting the 
freedoms of the people. 

He said that the situation       
in all public hospitals is under 
control and that right now 
around 92 people are receiving 
treatment. He added that if 
there is a need for additional 
measures, “we will take them.” 

Cyprus: Face masks 
mandatory in indoor 
and closed spaces

UN Secretary General urges leaders to encourage more 
direct contact and cooperation

UN Secretary General 
Antonio Guterres has 
urged the leaders in 

Cyprus, President Nicos Anas-
tasiades and Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar to encourage 
more direct contact and cooper-
ation between the two commu-
nities, expressing his concern 
about the likelihood that the 
already difficult climate between 
the parties could worsen.  

In his report on UNFICYP, 
Guterres recommends that the 
Security Council extend the man-
date of the mission for six months, 
until 31 January, 2023. 

As is pointed out, an unsettled 
internal political landscape on 
both sides of the island created 
additional challenges. Actions 
taken in and adjacent to the buffer 
zone by both parties, persistent 
obstacles to intercommunal trade 

and contact, ongoing provocative 
rhetoric, and lack of progress on 
addressing Security Council reso-
lutions related to the fenced-off 
part of Varosha contributed to a 
further deepening of the mistrust. 

The report urges the leaders 
to encourage more direct contact 
and cooperation between the two 
communities and to provide con-
crete support to people-to-people 
initiatives, as called for by the 
Security Council and as evidence 
of their genuine commitment to 
a solution. 

"I note with concern that this 
situation can lead to systematic 
brinkmanship that would only wor-
sen the already difficult climate 
between the parties," he stresses. 

He also calls on both sides to 
respect and observe the demar-
cation of the buffer zone by the 
United Nations. 

The report mentions a lack of 

progress in resolving the Cyprus 
issue, which has affected the work 
of the United Nations Peacekeep-
ing Force. 

In relation to the status of     
Varosha, the mission and the 
Secretariat have repeatedly ex-
pressed concern over the devel-
opments in the fenced-off part 
of the town. The United Nations 
continues to hold the Government 
of Turkey responsible for the  
situation in Varosha. 

The report also refers to the 
work of the Committee on        
Missing Persons in Cyprus (CMP) 
noting that as of 26 April 2022, 
the Committee has identified 56 
potential burial sites that are 
ready to be excavated.  

To date, of 2,002 missing  per-
sons, 1,026 have been formally 
identified and their remains        
returned to their families for     
dignified burials.

The government reiterated 
on Tuesday that it would 
not water down the rules 

relating to the manufacturing 
and content specifications for 
halloumi cheese, as codified in 
the Protected Designation of 
Origin (PDO) approved by the 
European Union. 

“The president made it clear 
that full and faithful implementa-
tion of the regulation establishing 
halloumi as a PDO, is non-nego-
tiable,” Agriculture Minister Costas 
Kadis said after a broad meeting 
on the matter at the presidential 
palace chaired by President Nicos 
Anastasiades. 

The main aim of the meeting 
was to discuss cow farmers’ con-
cerns over unused cow milk as a 
result of the new specifications 
for halloumi. 

Kadis said the president will 
soon be holding a meeting with 
all stakeholders in the dairy busi-
ness. Certain decisions would be 
taken at that meeting, he added, 
but qualified that whatever those 
decisions may be, they would not 
deviate from the PDO-related 
regulation. Rather, they would 
concern procedural matters. 

Queried on this, Kadis said that 
from now on, checks on brand 
names would be carried out by 
the ministry of agriculture in  
association with Bureau Veritas 
– a French company specialising 
in testing, inspection and certi-
fication services. 

Kadis stressed the government 
would like all the milk produced in 
Cyprus to be made use of “with all 
the alternative ways available, 
while at the same time safeguard-
ing halloumi as a purely Cypriot pro-
duct which no one can question.” 

The ministry of commerce  
remains at the disposal of the 
cow farmers to help promote 
their products overseas. 

PDO identifies products that 
are produced, processed and pre-
pared in a specific geographical 
area, using the recognised know-
how of local producers and ingre-
dients from the region concerned. 

Halloumi got PDO certification 
from the European Commission 
in October 2021. Up until then, 
80% cow’s milk was used and 
20% sheep and goat’s milk. 

The PDO specifications, how-
ever, stipulate that 51% of milk 
used would have to be sheep and 
goat, which cheesemakers believe 
will hurt their interests by reducing 
production and changing the taste 
of halloumi, making it unappeal-
ing to European consumers.

Halloumi production will 
not deviate from PDO



On 15th November 2021, 
the 38th anniversary of 
the illegal ‘unilateral dec-

laration of independence (UDI)’ 
by the secessionist regime in the 
occupied area of Cyprus, a few 
individual Councillors raised the 
flag of the illegal and so-called 
“TRNC” outside Waltham Forest 
Town Hall.  

At the time, the National Fede-
ration of Cypriots in the UK issued 
a statement condemning the flag-
raising, and the flag was swiftly 
taken down. A subsequent inves-
tigation by a solicitor appointed 
by Waltham Forest’s Monitoring 
Officer found that the Councillor 
responsible, Nick Halebi, did not 
act in accordance with the London 
Borough of Waltham Forest Code 
of Conduct in organising the  
flag-raising.  

Since the local elections in 
May 2022, Mr Halebi is no 
longer a Councillor so further 
disciplinary action could not be 
taken against him. 

Reactions to the flag-raising 
 
The flag-raising incident caused 

significant upset and outrage 
amongst the UK Cypriot diaspora. 
Many UK Cypriots fled to Britain 
as refugees after Turkey’s illegal 
invasion of the northern third of 
Cyprus in 1974, so witnessing the 
secessionist flag being raised on 
a Council building was particularly 
hurtful and offensive.  

The Federation immediately 
issued a statement condemning 
the flag-raising, describing it as 
“deplorable, insensitive and 
deeply provocative to Cypriots.” 
The statement also highlighted 
that the action contradicts the 
long-standing position of succes-
sive British Governments of non-
recognition of the “TRNC”. The 
Federation went on to explain that 
the flag-raising undermines UN 
Security Council resolutions on 
the Cyprus issue including 541 
(1983) and 550 (1984), and under-
mines prospects for reunification, 

by encouraging secessionists. 
The Federation submitted a    
formal complaint to the London 
Borough of Waltham Forest. The 
Solicitors Report found that 163 
individuals also submitted com-
plaints. 

The flag-raising incident promp-
ted rapid condemnation from 
local politicians. The Leader of 
Waltham Forest Council, Grace 
Williams, apologised for “the     
offence caused by the raising of 
the flag” and offered reassurance 
that it would not happen again.  

North London MP Theresa 
Villiers condemned the flag-rais-
ing and described it as “irrespon-
sible and culturally insensitive.” 
Ms Villiers added, “hoisting this 
flag over a town hall in north 
London will have caused pain 
and distress to people who had 
to flee their homes as a result 
of the Turkish invasion.”  

Two of the three MPs for the 
Waltham Forest area, John Cryer 
(Leyton and Wanstead) and 
Stella Creasy (Walthamstow), 
also “condemned” the flag-rais-
ing describing it as a “seemingly 
calculated attempt to sow division 
and distress.” 

Unfortunately, the local      
Waltham Forest Liberal Demo-
crat Association criticised the 
response of Council Leader 
Grace Williams, which they des-
cribed as “reactionary as well 
as inflammatory.” Following this 
intervention, the Federation and 
Anton Georgiou, a Liberal Demo-
crat Councillor in Brent, responded 
by saying that the Waltham    

Forest Liberal Democrat Asso-
ciation statement is “extremely 
disappointing, unacceptable, 
and disregards international law.” 

 
Solicitor’s Investigation 

 
Following the incident and 

strong reactions, the Monitoring 
Officer of Waltham Forest Council 
appointed an independent solici-
tor to investigate the complaints 
and establish the facts of the situ-
ation. The investigation obtained 
evidence from Federation Presi-
dent Christos Karaolis, Waltham 
Forest Chief Executive Martin 
Esom, Mr Halebi, and an anony-
mous officer employed by Wal-
tham Forest Council. 

In his evidence, Mr Karaolis 
highlighted the large volume of 
correspondences he had received 
from UK Cypriots of all back-
grounds expressing their oppo-
sition to the flag-raising. He also 
said that the vast majority of 
Cypriots want to see Cyprus      
reunified and that the “TRNC” flag 
is a secessionist symbol used  
for political means by groups who 
want to permanently partition 
Cyprus, something that has no 
basis in international law. Mr 
Karaolis pointed out that the UK 
does not recognise the “TRNC” 
and, as the penholder on Cyprus 
at the UN Security Council, has a 
specific, historical duty to uphold 
UN Security Council resolutions 
with one of the obligations being 
“not to facilitate, or in any way 
assist the aforesaid secession-
ist entity.” 

Report Conclusions 
 
By the time the solicitor’s inves-

tigation was concluded, Waltham 
Forest Council had entered pre-
election period and the London 
Borough of Waltham Forest were 
unable to publish their report. 

After the election period had 
passed, the Federation submitted 
a Freedom of Information request 
to Waltham Forest Council to 
obtain a copy of the Solicitors      
investigation. The report conclu-
ded that Mr Halebi “has failed to 
comply with the Code [of Conduct] 
in respect of his actions regarding 
the event at the town hall”, speci-
fically paragraphs 3.1 f) and k). 

Waltham Forest Code of Con-
duct 3.1 f) prevents councillors 
from using Waltham Forest       
resources for political purposes. 
The report concludes that Mr 
Halebi “knew exactly the political 
significance of what he was doing” 
and selected “a day which was 
bound to further provoke the emo-
tions [15 November]”. 

In relation to 3.1 k), the report 
finds that Mr Halebi did not   
“promote and support high stan-
dards of conduct when serving 
in their office.” It goes on to say 
that “he knowingly used LBWF’s 
resources for a purpose which 
was furthering his political agenda 
and which he must have known 
would have been contentious 
and controversial. He states that 
his aim was to promote commu-
nity cohesion but his actions did 
not do that and in my view he 
was fully aware that the actions 

would be divisive. If he had truly 
intended to promote community 
cohesion he would have consi-
dered the interests of all commu-
nities. In my view his aim was not 
to promote cohesion but rather to 
further his own political agenda.” 

Prior to the local elections on 
5th May 2022, Mr Halebi had 
confirmed that he was not seek-
ing re-election. Therefore, it was 
not possible for any action to be 
taken against Mr Halebi despite 
his breaches of the Code of 
Conduct. 

 
“Report affirms the 
 widespread condemnation 
of the flag-raising” 

 
Responding to the release of 

the report, Mr Karaolis said, “on 
behalf of the UK Cypriot commu-
nity I am still deeply upset that 
the flag-raising incident ever 
happened, however I welcome 
the swift action that was taken 
by Waltham Forest Council at the 
time. I also welcome the impor-
tant investigation and report on 
the incident. The report affirms 
the condemnation from local 
politicians because Mr Halebi’s 
actions were clearly in breach 
of the Waltham Forest Code of 
Conduct, as well as international 
law and the relevant UN Security 
Council resolutions. I sincerely 
hope that Councillors in Waltham 
Forest and across the UK will 
respect the unequivocal con-
clusions of the report and learn  
lessons, so that this is not       
repeated in future.”
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Waltham Forest Solicitor’s report concludes that Nick Halebi 
broke Code of Conduct in illegal “TRNC” flag-raising incident

Greece’s ION chocolate sold to Cypriot company
The buyout of one of 

Greece’s major chocolate 
and confectionery manu-

facturers, ION, has been           
approved by the Hellenic Com-
petition Commission (HCC). 

ION is being bought by         
Bespoke SGA Holdings, which 
is controlled by Cypriot private 
limited liability company SAG 
Invest & Holdings Limited. 

For more than 85 years, the 
chocolate producer has been 
associated with the most famous 
chocolate of Greece. People 
have associated its name with 
their most enjoyable experiences 
for many generations. Many 
Greeks of diaspora would always 
bring back the ION chocolates 
with them after their summer in 
Greece.   

The business was formally 
founded in 1930, despite the fact 
that the first chocolate recipe 
has been produced since 1927. 
The main factory is located in 
Neo Faliro, Pireaus.  

As time went on, ION intro-
duced other chocolate-flavoured 
confectionary items, including 
croissants and spreadable choco-
late. However, its almond milk 

chocolate variant is its best-
known product.  

With yearly sales of more than 
€110 million, the company has 
expanded to become one of 
Greece’s 50 largest companies. 
24.5% of the company’s inter-
ests were purchased by Kraft 
Jacobs Sushard (KJS) in 1988; 
the principal shareholders then 
bought them back in 1998. 
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Singer-songwriter Nathalie Miranda: 
Greek music sets my soul on fire!

With an EP and six genre-
bending singles under 
her belt, singer-song-

writer Nathalie Miranda brings 
powerhouse vocals, unbridled 
passion and a stellar octave range 
to every new release.  

Known for her unique,           
soulful voice and high energy 
performances, Nathalie delights 
in engaging her numerous fans 
on Patreon with live streams and 
exclusive online performances.  

Born in London to Greek     
Cypriot parents, Nathalie speaks 
Greek and English and is fiercely 
proud of her roots.  

Here she speaks to Parikiaki 
about her latest release Χίλια 
Σημάδια… 

 
Your new single Χίλια Σημάδια 

is your first ever in the Greek 
language. Tell us what the song 
is about, who you worked with 
and why you chose to record 
in Greek. 

It's the first Greek song I've 
ever written, but I've always sung 
in Greek since I was little. The 
song is ultimately about passion, 

revenge, and a woman scorned!  
I knew that I'd need to get it 

produced by someone who is an 
expert in Greek music production, 
and the first person I thought of 
was my old friend, Harry K. Harry 
recorded my very first demo for 
me when I was 16, and we’ve kept 
in touch for many years since 
then. I initially approached Harry 
to see if he had any songs ready 
to go that needed vocals, but after 
some thought, I decided it would 
mean so much more to me to 
write the song myself. 

I chose to record in Greek  
because being a British born 
Cypriot, it’s important to me that 
my audience knows about my 
heritage. I’m fiercely proud of 
being Greek Cypriot, and have 
always considered myself a  
British born Cypriot, as opposed 
to a Brit. So this song means a 
great deal to me. 

 
You’ve also released an      

accompanying music video. 
Where was this filmed? 

The video was filmed at Mill 
Hill Music Complex, which is my 

favourite place to rehearse and 
film videos. I’ve been a regular 
there for many years. It was filmed 
on two separate days in two of 
the studios on the premises. We 
had zero budget for this, so we 
filmed it on an iPhone! 

  
How is this single different 

to previous releases? 
The main difference is that it 

is in Greek, but in reality, Χίλια 
Σημάδια is the Greek version of 
my 2021 release Battle Scars, 
which is an empowering song 
about a woman coming back 
stronger after a break up. Every-
thing sounds so much more  
dramatic in Greek though, which 
is what I like! 

  
Do you hope to record 

more singles in Greek? 
Yes, most definitely. My main 

focus has always been the  
English speaking market, but I 
really enjoyed the process of 
creating Χίλια Σημάδια and I’d 
love to work with Harry K again, 
so who knows! 

  
How passionate are you 

about Greek music? Do you 
listen to Greek artists?  

I love Greek music. It sets my 
soul on fire! When I hear Greek 
music, I feel at home. I’m very old 
school in my music tastes, for 
example, I love Antonis Remos, 
Anna Vissi, Kaiti Garbi, and     
Natassa Theodoridou. 

  
Tell us about your journey 

into music. 
Music has always been in my 

life. I was quite shy growing up, 
and it wasn’t until I was 15 that 
I sang in public for the first time, 
despite the fact that I’d be writing 
songs since I was 9. I knew that 
I wanted to make music my career. 

I had no idea how hard it would 
be though! All these years later, 
I’m still here standing my ground 
and I refuse to give up on my 
dreams, no matter how many 
obstacles I may find in my way. 

  
The pandemic and specifi-

cally the lockdown period was 
a difficult time for many in the 
entertainment industry. How 
did you keep busy? 

It was so tough, for sure. I was 
furloughed from my day job at the 
time, so I chose to completely 
immerse myself in music 24/7,  
so I spent time practising every   
single day, learning how to play 
the guitar, learning to record my 
own vocals, collaborating with 
other artists and writing more than 
I’ve ever done before. It was prob-
ably the most productive I’ve ever 
been purely because I suddenly 
had so much free time. 

  
Are there any further music 

projects in the pipeline? 
Yes, always! I’m planning a 

follow up to my February release 
Is This Love towards the end of 
July or early August. There are 
also various House music projects 
that roll along throughout the 
year which I co-write with inter-
national producers, so expect to 
hear many of these being rolled 
out too. 

  
Where can someone keep 

up to date with your latest 
news? 

The best place is my website 
www.nathaliemiranda.com. 
You can access all my social 
media via the site and if you sub-
scribe to my mailing list, you’ll 
be sent a free download of my 
latest single Is This Love. 

 
Interview by Andrea Georgiou 

#HandsOffCyprus campaign 
reaches over 50% of MPs

In June, the National             
Federation of Cypriots in     
the UK launched its annual 

#HandsOffCyprus campaign, 
asking people to email their 
local MP about the latest devel-
opments on the Cyprus issue 
and Turkey's illegal partition 
plans for the island. Since then, 
thanks to our community's parti-
cipation, over 50% of UK MPs 
have heard from their own con-
stituents about the Cyprus issue. 

This means that over 325 MPs 
have received emails from con-
stituents containing timely and 
important messages about the 
need for reunification, Turkey's 
illegal opening of Varosi, and 
the rights of the 200,000 Cypriot 
refugees.  

If you haven’t yet emailed 
your MP, it’s not too late to do so. 
YOUR voice needs to be heard, 
and our community needs you 
to play your part. Visit 
https://cypriotfederation.org.uk/mp 
to email your MP in less than 
30 seconds.  

Federation President Christos 
Karaolis thanked the community 
for supporting the #HandsOff-
Cyprus campaign so far and 

added, "the best way to engage 
MPs on the Cyprus issue is to 
demonstrate that they have 
constituents that care about the 
issue. I'm pleased that over 50% 
of MPs have heard from their 
constituents about the Cyprus 
issue. Let's continue to spread 
the #HandsOffCyprus message 
even further. 20th July 2022 
marks 48 years since Turkish 
invasion troops first landed in 
Cyprus, so let's make sure that 
MPs inboxes are full by the time 
that anniversary comes around, 
by ensuring that each of us con-
tacts our MP via the campaign." 

There’s been a large number 
of positive responses from MPs 
reiterating their unequivocal sup-
port for a reunited Cyprus, show-
ing just how effective emailing 
your MP is. If you've received a 
response from your MP about 
the Cyprus issue, please share it 
by emailing; enquiries@cypriot-
federation.org.uk 

Our message is simple: reuni-
fication in line with UN resolutions 
is the only solution for Cyprus 
to end Turkey's continued illegal 
occupation. We want peace not 
partition.

Renowned for putting on 
a great show, Cyprus’ 
Larnaka region has a 

packed programme of festivals 
and events embracing the          
region’s rich culture and customs.  

Summer highlights include: 
 
• Fengaros Music Festival - 

July 28-30 – Taking place in the 
mountain village of Kato Drys, 
this festival brings together over 
40 international and local live 
performers and DJs on stages 
dotted across the village, with 
the opportunity to camp in idyllic 
natural surroundings. Three day 
tickets are €36. Full artist line-
up and ticket info can be found 
at https://www.fengaros.com 

 
• Kiti Cultural Summer –  

August 8-15 – This is a rich  
programme of local music, dance 
and theatre at the historic   
Angeloktisti church in Kiti. There 
will be traditional, folkloric dance 

performances, alongside a ‘Pani-
gyri’ (fete with stalls) and admis-
sion is free.  

 
• Pervolia Cultural Festival 

– August 26 & 27 – This festival 
takes place in the coastal      
community, famous for its Faros 
Beach, at the open-air stage in 
the village square with local  
and traditional entertainment. A 
variety of well-known singers will 
perform with a concert by pop-
ular artist Michalis Hadjiyiannis 
on the second night. Admission 
is free.  

 
• Zygi Fish Festival – August 

27 – The festival takes place 
around Zygi’s idyllic harbour with 
the opportunity to sample tradi-
tional fish recipes and other local 
products, along with music, 
dance, boating, stalls, children’s 
entertainment and information 
on fishing and the preservation 
of the sea. Admission is free.  

Virtual Diving Routes 
 
Larnaka Virtual Diving Routes 

is an interactive way for divers 
to prepare for an expedition, or 
non-divers wanting to enjoy a 
glimpse of the world beneath the 
waves.  

Six of Larnaka’s most popular 
dive sites are mapped out in 3D 
form, with the ability to navigate 
and view from all angles. It also 
includes a tour through under-
water footage at different parts 
of dives; suggested dive routes, 
and other useful, practical infor-
mation and statistics.  

Visit larnakaregion.com/en/ 
virtual-diving-routes for more      
information. 

 
Water sports in Larnaka 
this summer 
 

The crystal-clean waters of the 
Larnaka region are consistently 
rated as ‘excellent’ and aside 

from swimming and diving, a large 
array of different water sports 
can be enjoyed at licenced water 
sports operators found along 
Larnaka’s coastline, as well as 
the hugely popular ‘King of Kite’ 
Cyprus kitesurfing champion-
ships returning in July.   

The Cyprus kitesurfing cham-
pionships ‘King of Kite’ returns 
from 22-24 July with guest judge 
Valentino Rodgriguez and a pro-
gramme of races, air acrobatics, 
pop-up stores, live DJ sets and 
family entertainment, organised 
by Kahuna Surfhouse.  

The newest trend for 2022       
is Wing Foil, whilst SUP, jet 
bikes, and fun inflatables remain 
ever-popular. All water sports 
are available along the Larnaka 
coastline. 

 
“Summer 2022 is going to be 

one where we celebrate the 
season by our shores and in our 
quaint, traditional villages with 

enthusiasm and joy,” commented 
Nana Asmeni-Pavlou for Larnaka 
Tourism Board. 

“The UK travel trade have sup-
ported our region and we look  to 
the mainstream tour operators, 
as well as the specialists, to 
highlight our plethora of interest-
ing places to visit and activities 
to engage with, which appeal  to 
all ages and offer a balance bet-
ween contemporary and authen-
tic experiences,”  

“Agents who wish to have      
additional information can fami-
liarise themselves with our com-
prehensive website that was  
upgraded for 2022 and features 
a host of information and ideas, 
and are also welcome to get in 
touch if they need any additional 
information or guidance,” she 
added. 

For information on the above 
and the Larnaka Tourism Board, 
visit www.larnakaregion.com

Things to do in Larnaka, Cyprus this Summer
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The Eurovision Song 
Contest has revealed it is 
unlikely to stage the event 

in the winning country of Ukraine 
next year, and has said it is dis-
cussing with the BBC to "poten-
tially host the 2023 Eurovision 
Song Contest in the UK." 

The organisation's statement 
reads: "Following their win at the 
Eurovision Song Contest (ESC) 
in May the EBU has been explor-
ing options for the hosting of next 
year's competition with Ukraine's 
public broadcaster UA:PBC, who 
previously staged the event in 
2017 and 2005. It has become 
a well-known tradition that the 
winner of the Eurovision Song 
Contest hosts the competition the 
following year, providing certain 
criteria including ensuring the 
viability of staging the event and 
the safety of all stakeholders, 
including the public, are met. 

"Given the ongoing war since 
the Russian invasion of this 
year's winning country, the EBU 
has taken the time to conduct a 
full assessment and feasibility 
study with both U:PBC and third-
party specialists including on 
safety and security issues. The 
Eurovision Song Contest is one 
of the most complex TV produc-
tions in the world with thousands 
working on, and attending, the 
event and 12 months of prepa-
ration time needed. 

"Following objective analysis, 
the Reference Group, the ESC's 
governing board, has with deep 
regret concluded that, given the 
current circumstances, the secu-
rity and operational guarantees 
required for a broadcaster to host, 
organize and produce the Euro-
vision Song Contest under the 
ESC Rules cannot be fulfilled by 
UA:PBC.... 

“As a result of this decision, 
in accordance with the rules and 
to ensure the continuity of the 
event, the EBU will now begin 
discussions with the BBC, as this 
year's runner up, to potentially 
host the 2023 Eurovision Song 
Contest in the United Kingdom. 

"It is our full intention that     
Ukraine's win will be reflected in 
next year's shows." 

Eurovision reveals plans 
to host event in UK in 2023

For every Manc a religion: Biblical language 
in Manchester’s music scene

‘I am the resurrection  
and I am the life’ 

– Stone Roses 
 
Between 1976 and 1994, the 

music scene in Manchester 
grew in prominence, and biblical 
language was used extensively.   

The beginning was very differ-
ent to the end. Biblical allusions 
and quotations were used at first 
in the name of dark introspection, 
cynical observation, nihilism and 
pessimism. By the end, such lan-
guage was about self-congratu-
lation, self-importance, hedonism, 
and optimism.  

Easter 2006 saw the Manches-
ter Passion, a public re-enactment 
of the gospel story, featuring the 
music of The Smiths, Joy Division, 
New Order, Stone Roses, and 
Happy Mondays. The distinctive 
use of biblical sensibility occurs 
throughout the work of these big 
five. 

The Smiths also used religious 

language and imagery in their 
effervescent and rumbunctious 
songs. The Vicar in a Tutu may cut 
a tragic figure, but just wants to 
live his life that way. Lead singer 
Morrissey himself would make 
a mini-industry from his sacred 
heart kitsch poses. His solo       
single I Have Forgiven Jesus, 
highlights personal angst with 
quintessential irony and humour. 

A crucial influence in these 
trends is Manchester’s cityscape. 
The city had a long cultural history 
of being portrayed as the arche-
typical, dour working class city, 
from the emergence of the hugely 
popular soap opera Coronation 
Street and black and white films 
such as A Taste of Honey.  

The regeneration that Manches-
ter would undergo, from the sky-
scraping dominance of the Hilton 
hotel to countless trendy bars, led 
to the rave scene of the ‘80s and 
‘90s. These urban changes were 
led by pioneering figures – like 

producer and night club owner 
Anthony H. Wilson – by taking 
over cheap old buildings for the 
sake of leisure.  

The popular underground 
Northern Soul movement of the 
1960s and 1970s pretty much 
single-handedly created dance, 
rave and DJ culture. It spread the 
Detroit and Motown soul sounds 
– with their deep roots in slave 
spiritual songs and gospel music 
– throughout clubs in Wigan, 
Burnley, Blackpool, Stoke-on-
Trent, Blackburn, Preston, Bolton, 
Rochdale, Runcorn, Warrington, 
Crewe and Manchester.  

Joy Division were influenced 
by the drum-beats and uncon-
ventional sounds in 1970s disco 
music. They took the guitar riff 
from Nolan Porter’s Northern 
Soul classic, ‘Keep on Keeping 
on’, for their own ‘Interzone’.  

Ian Brown of the Stone Roses 
spoke about his spiritual life, a 
belief in a higher force, and using 
‘natural’ psychedelic drugs for 
spiritual insights. He goes to diffe-
rent religious places of worship, 
and is an avid reader of the Koran 
and the Bible. He counts the 
book of Exodus as an important 
influence and is obsessed with 
the figure of Moses. 

Religion, particularly Catholi-

cism, forged the identities of 
Manchester families. Manches-
ter is a city that rose up with the 
industrial revolution and was 
built on the cotton trade and im-
migration, both Jewish and Irish. 
Catholic immigrants from Ireland 
contributed to the availability the 
Bible and its related imagery and 
language. It’s notable that the 
major players of this scene all 
had Catholic and Irish Catholic 
upbringings, from Tony Wilson 
through to The Smiths, Happy 
Mondays, and Oasis’s Gallagher 
brothers.  

There was a prominent Jewish 
population in Prestwich, which 
Mark E. Smith of independent 
band The Fall had encountered 
in his youth. Smith formed a multi-
faith gang consisting of Protes-
tants, Catholics and Jews as a 
youngster. The anger and cyni-
cism of 1970s punk music laid the 
foundation for the more uplifting 
music of the 1980s and 1990s.  

 
(Source: Professor James 

Crossley, ‘For Every Manc a 
Religion: Biblical and Religious 

Language in the Manchester 
Music Scene, 1976-1994.’  

Department of Biblical 
Studies, University of Sheffield) 

 
James Neophytou 



George Michael’s grand piano 
sells for £200k at charity auction 

George Michael's grand piano has been snapped up at a 
charity auction for a whopping £200,000 by a music boss who 
will put it in his recording studio so that "bands of the future" 
continue the hitmaker's legacy. 

The piano was donated by George’s family and estate and 
auctioned off to raise money for Nordoff Robbins, the music 
therapy charity that the former Wham! singer supported through-
out his life.  

Recently restored, the piano previously resided at George’s 
home in Highgate, London, but now Jon Ellery, managing director 
of the famous amplifier maker Marshall, will move the instrument 
to their new state-of-the-art studio in Milton Keynes. 

Speaking to the Sunday Express, he said, “It’s going to be some-
thing really special because we have a really amazing recording 
studio, so to have that and for the people who will be coming 
through there over the next ten years… it will be incredible. It is 
important that we bring it into a working studio to carry on playing 
it like George Michael used it.” 

A deluxe, limited-edition boxset of George’s 1996 iconic album 
Older is set for release on Friday (8 July). A treasure for fans, it 
includes Older, newly mastered from original tapes and pressed 
on 180gsm vinyl across 2LPs, Upper for the first time ever on 
vinyl, as well as Older and Upper on CD.  

Also included is a 12x12” 48-page book, The Story of Older, 
and three 12x12” art prints of George.
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Andrea Georgiou 

Sarbel revealed 
as the Baby on 
The Masked 
Singer Greece 

 
The first season of The Masked 

Singer Greece, the Greek version 
of The Masked Singer, concluded 
on Saturday 2 July. 

The show, hosted by Greek 
singer Sakis Rouvas, saw 14 pop-
ular Greek celebrities compete 
against each another shrouded 
from head-to-toe in an elaborate 
costume, complete with full face 
mask to conceal his/her identity.  

The judging panel, made up 
of TV presenter/actor Nikos 
Moutsinas, actresses Elisavet 
Konstantinidou and Athina Oiko-
nomakou, and singer Thodoris 
Marantinis, had to guess which 

celebs were behind the masks. 
Two contestants made it to 

the final; Minotaur and Baby. 
Unmasked on stage before the 
winner was announced, the judges 
were left gobsmacked after it was 
revealed Sarbel was the Baby! 

The London-born Cypriot-  
Lebanese singer impressed 
judges week after week perform-
ing songs such as Britney Spears’ 
Baby One More Time, Stephanos 
Pitsiniagka’s Dinata Ta Ta Ta, 
Ricky Martin’s Livin’ La Vida Loca, 
Vasilis Tsitsani’s Apopse Stis 
Akroyialies, Dua Lipa’s Physical, 
Ishtar’s Last Kiss, The Weather 
Girls’ It’s Raining Men, Nino’s 
Eimai Enas Allos, Conchita Wurst’s 
Rise Like A Phoenix and Eleni 
Foureira’s Fuego. 

The winner of The Masked 
Singer however, was Minotaur, 
whose true identity was revealed 
as actor Renos Charalambidis.

Last Friday saw the season   
finale of the Louis Night Show, 
with special guest Konstantinos 
Argiros. Following a chat with 
host Louis Patsalides, the Greek 
singer had a touching surprise 
in store for his Cypriot fans. 

During a live performance of 
his latest single Eleftheros, and 
with the help of Maria Iakovou, 
Headteacher of Latsia 4th Primary 
School, Konstantino changed the 

lyrics of the second verse, making 
reference to our occupied island 
and to a free, united Cyprus. 

The lyrics translated read: "From 
Paphos to Kyrenia and from Varosi 
to Limassol, may our island be uni-
ted, without weapons and the army. 
Towards Pentadaktylos’ castles 
we’ll head again, and freely we will 
sing, Cyprus, my sweet homeland." 

The crowd responded with a 
rapturous applause. 

Konstantinos Argiros moves audiences 
with reference to occupied Cyprus



 22      | Thursday 7 July 2022

Unoccupied Property -  
Do I need insurance?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

An important responsibility 
executors have is to en-
sure that the deceased’s 

estate is protected during the 
estate administration until it is 
distributed to beneficiaries.  

An executor who fails to do 
this could be held personally  
liable for any losses suffered 
by the estate if its felt they failed 
to take the necessary care by 
making sure the property was 
adequately insured. 

When an estate includes a 
house, which later become un-
occupied, this changes the in-
surance position and you should 
be wary of relying on any existing 
policy. Whilst the deceased would 
have had adequate insurance 
on the property, for an unoccupied 
property, insurers will require 
that the policy is either updated 
or a new policy is purchased. 

Even if an insurer does con-
tinue to provide insurance, it is 
likely that the premium will be 
higher and it is possible that the 
coverage may be restricted;      
insurers are known to restrict 
damage to an unoccupied pro-
perty to only damage caused 
by fire, lightning, aircraft and 
explosion. 

What this could mean for you. 
If the property was, for example 
broken into and vandalised, there 
would be no cover in place to 
rectify the damages. In such cir-
cumstances, as an executor you 
may be held liable for the cost 
of repairs or any difference in 
the property valuation. 

Any amended or new policy 
should be in the name of the 
executors. Having the executor’s 
interest ‘noted’ does not neces-
sarily entitle them to make a claim 
or receive the benefit of any 
claim proceeds payable under 
the policy; it may only mean 
that they are notified if a policy 
cover is cancelled or lapsed. 

The risks of  
working from home 

 
You may be aware of the  

potential problems with staff 
working from home and the in-
creasing issues of cyber-crimes 
with criminals taking advantage 
of the lack of Firewalls and 
launching various fraud and 
phishing campaigns etc at this 
present time. 

Since February 2020, the 
National Fraud Intelligence  
Bureau (NFIB) has identified 
over 100 reports of fraud where 
coronavirus or COVID-19 was 
mentioned, with victim losses 
totalling over £950,000. 

Several of the reports are  
related to online shopping frauds 
where people have ordered pro-
tective face masks, hand sani-
tiser and other products which 
never arrived. One victim repor-
ted losing over £15,000 when 
they purchased face masks that 
were never delivered. 

They have also received over 
200 reports of coronavirus themed 
phishing emails attempting to 
trick people into opening mali-
cious attachments or revealing 
sensitive personal and financial 
information. 

Make sure you protect your-
self during this time, do not click 
on the links or attachments in 
suspicious emails, and never 
respond to unsolicited messa-

ges and calls that ask for your 
personal or financial details.  
Always install the latest software 
and app updates to protect your 
devices from the latest threats. 

When we think of ‘cyber-crime’, 
we might imagine sophisticated 
plots by highly skilled computer 
experts, designed to wreak havoc 
against the state and big busi-
ness. We may assume it is some-
thing that happens to other people 
and that we, as individuals or 
small businesses, are unlikely to 
attract the interest of a cyber-
criminal. 

However, the reality is that 
cybercrime is not the preserve 
of the technical expert. Many 
attacks are unsophisticated  
and are carried out by people 
with only basic technical know-
ledge.  

It only takes a hacker, virus or 
system glitch to cause a cyber 
event or data breach to diminish 
a company’s financial results 
or potentially shut a business.  

Cyber insurance can help  
protect your business against a 
range of cyber threats, including 
Ransomware, which is malicious 
software designed to block    
access to your computer system 
until a ransom is paid (the most 
prominent issue being faced 
today). The average cost of the 
worst security breach in the UK 
for small businesses is between 
£65,000 and £115,000. This  
includes cleaning up affected 
systems and date breach fines.  

Cover is available for busi-
nesses of all sizes as either a 
stand-alone policy or as part  
of a management Liability pack-
age and protects companies 
pre-breach, mid breach and 
post breach.  

For a free review of your      
existing policy or a free quota-
tion, please call us on 020 7691 
2409. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Barnet maintained nursery 
schools to receive funding boost
The campaign by Chipping Barnet MP 

Theresa Villiers to save local maintained 
nursery schools has taken a big step          

forward, after the Government announced extra 
money to help them. 

Theresa has worked for several years to help 
the maintained nursery schools in Barnet that have 
not been fairly funded, and which often have extra 
costs to meet because they look after many        
children with special needs. 

Children’s Minister Will Quince has now          
announced there will be an extra £10m nationally 
in addition to the existing supplementary funding 
which supports maintained sector. 

The money looks set to help Brookhill, Hampden 
Way and St Margaret’s nurseries, which together 
make up the Barnet Early Years Alliance (BEYA). 

Along with Moss Hall in North Finchley, they do 
not presently receive even the limited supplemen-
tary funding from the Government that supports 
such schools in other areas. 

The extra £10m is accompanied by a consulta-
tion on a fairer distribution between schools. This 
opens the door to Barnet schools getting a share 
of supplementary funding for the first time. 

The consultation states that "we are investing an 
additional £10m into MNS supplementary funding 
from 2023-24 to ensure that the vast majority of 
local authorities see their supplementary funding 
hourly rate increase, with a more generous increase 
for the lowest funded." 

A consultation will look at ways to reform how 
early years funding is distributed around England, 
to ensure the system is "fair, effective, and respon-
sive to changing levels of need," Minister Will Quince 
said.  

“I am really pleased the Government has agreed 
to extra money for schools like BEYA and it will 
consult on a fairer allocation of funding between 
schools," Theresa said. 

“The extra money, the minimum funding level, 
and the consultation, are big steps forward, and 
very much what I have asked for. If the proposals 
in this consultation are implemented, this should 
save our local maintained nursery schools." 

“The issue we have now is that the extra money 
looks like it will not be available until at least Sep-
tember 2023. It is no understatement to say the 
need of the BEYA nurseries is acute and we need 
a solution that tides them over until the funding 
lifeline announced today comes through." 

Theresa is secretary of the All-Party Parliamen-
tary Group (APPG) for Nursery Schools, Nursery 
& Reception Classes, which has been working 
to tackle the funding crisis for maintained nursery 
schools. She has raised this issue in Parliament 
several times to urge the Government to act. She 
has met the Chancellor of the Exchequer a number 
of times to discuss it, as well as the Chief Secre-
tary to the Treasury, and successive Education 
Secretaries.

Royal Mail managers to strike this month
Managers at Royal Mail 

will go on strike later 
this month in a dispute 

over job cuts and pay, the Unite 
trade union has said. 

Unite warned that this would 
immediately impact the postal 
and parcel service across the 
country. 

Some 2,400 managers will 
take industrial action from 20 July 
to 22 July. They will also work 
to rule from 15 July and 22 July. 

Their ballot was a response 
to what the union says are plans 

to cut 700 jobs and slash pay 
by up to £7,000. 

Unite said Royal Mail was      
reliant on thousands of unpaid 
hours provided by managers to 
maintain its service. 

The union said that during the 
strike and work to rule action, 
some key services such as next 
day delivery and tracked items 
would be delayed. 

Deliveries and weekend volun-
teer operations would not be 
covered and managers would 
stop working extra unpaid hours, 

the union said. 
Some postal staff could refuse 

to cross picket lines or work in 
buildings without a manager 
present.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Brian And 
Charles 
 

Jim Archer’s little gem of a movie 
arrives triumphantly in cinemas 
following its recent success at the 
Sundance Film Festival London 
where it won the Audience Favou-
rite Award. Archer tells the story 
of Brian (David Earl), a lonely man 
living in a small Welsh village, 
whose only comfort are his crea-
tions - an egg carrying belt or a fly-
ing cuckoo clock which are basically 
quite useless until he decides to 
build a robot. He names his artifi-
cially intelligent creation Charles 
(Chris Hayward) - made from odds 
and ends with a machine as his 
tummy… 

It is an eccentric film which 
starts like a documentary but soon 
enough develops into one of the 
most original and affectionate films 
about finding friendship in the 
most unexpected places. Archer 
originally made this into a short and 
he now expands his 12 minute film 
into a delightful feature.  

Earl is terrific as the eccentric 
inventor battling depression but 
since he built his robot he becomes 
a new person and is ready to put 
his life on the line in order to pro-
tect his new friend. It reminded me 
of Larry Abramson’s equally eccen-
tric FRANK as well as ROBOT & 
FRANK with Frank Langella. One 
of the most enjoyable films currently 
on release guaranteed to put a 
smile on your face. 

 

Minions 2: The 
Rise Of Gru 
 

This eagerly awaited sequel 
takes place in 1976 - eight years 
after the events of the first film - the 
time when JAWS was breaking 
box office records. 11-year-old Gru 
(Steve Carell) has allowed the 
MINIONS to work with him but 

still dreams of becoming one of 
the most despicable villains of all 
time. The perfect opportunity arises 
when he receives an invitation to 
audition for the Vicious 6 - the  
supervillain group founded by 
Wild Knuckles (Alan Arkin) but 
now led by the equally vile Belle 
Bottom (Taraji P. Henson)… 

The voice work is terrific particu-
larly by Pierre Coffin who plays all 
the minions – Kevin, Stuart, Bob 
and newcomer Otto, a minion with 
braces desperate to please espe-
cially after he trades a precious 
stone for a pet rock. Michelle Yeo 
also lends her voice as Kung Fu 
expert Master Chow, while Julie 
Andrews returns as the voice of 
Gru’s mother. There are many fun 
set pieces especially the one 
where the minions take control of 
a plane but there are also a lot of 
hit and misses.  

The Worst Person 
In The World 

Joachim Trier’s outstanding 
feature is one of the most acclaimed 
films of the year winning multitude 
of awards along the way especially 
for Renate Reinsve, who was first 
named Best Actress at last year’s 
Cannes Film Festival. She plays 
Julie, a fiercely independent woman 
on the verge of turning thirty but 
still uncertain about her future     
regarding career and relationships.  

The story takes place in contem-
porary Oslo and spans four years 
in the life of Julie and offers the 

remarkable Reinsve the role of a 
lifetime in a multi-layered, intelli-
gent screenplay written by Trier 
along with Eskil Vogt, the director 
of the recent THE INNOCENTS. 
This is one of those rare films where 
everything, from performances to 
production values, effortlessly gels 
together. Worth seeing not just for 
Reinsve’s luminous and star making 
performance. (MUBI) 

 

Futura 

This intelligent documentary by 
Pietro Marcello, Francesco Munzi 
and Alice Rohrwacher paints a 
clear picture of young people’s 
aspirations for the future. They 
travel across Italy from Rome to 
Venice and from Palermo to Milan 
where they interview a plethora of 
youths aged between15-20. Most 
of the boys want to be become 
football players, others want to be 
cooks and chefs and as someone 
enthusiastically claims, “It is the 
most important job in the world 
because food provides life.”  

The film is inspired by Pier 
Paolo Pasolini’s ground-breaking 
documentary LOVE MEETINGS 
made in 1964, where people talk 
honestly about sex and marriage. 
Here the youths talk openly about 
their dreams and fears especially 
during the pandemic where their 
future is now more uncertain than 
ever. A film worth discovering! 

 

Ten Percent 
 

The much loved French tele-  
vision series CALL MY AGENT 
(Netflix) is now remade into Eng-
lish but sadly during the channel 
crossing it lost its charm and wit. 
Jack Davenport, Lydia Leonard, 
Maggie Steed and Prasanna      
Puwanarajah are the Soho talent 

agents and the guest stars include 
Helena Bonham Carter, Olivia 
Williams, Kelly MacDonald and 
Dominic West.  

It is a good premise and the 
British stars do a good job but over-
all the project lacks the glamour 
of the original French cast with 
mega stars like Juliette Binoche, 
Isabelle Hubert, Monica Belucci 
and Jean Dujardin. See the origi-
nal instead! (Sundance Now) 

 

The Actress 

Andrew Ondrejcak’s brilliant 
short offers the magnetic Isabel 
Sandoval the opportunity to shine 
as an aspiring actress who trans-
forms herself into some of Holly-
wood’s most iconic roles in her 
quest to find her own voice. One 
minute she becomes Jane Wyman 
from MAGNIFICENT OBSESSION, 
the next she is Marlene Dietrich 
from MOROCCO before she be-
comes Isabella Rossellini in BLUE 
VELVET. A magnificent celebra-
tion! (MUBI) 

 
PUSH: This dynamic documen-

tary, originally released in February 
2020, is back in cinemas in support 
of the Grenfell Foundation. The film 
follows Leilani Farha, an Adequate 
Housing UN representative as she 
travels across the globe struggling 
to comprehend the unfair system 
that pushes the poor out of cities. 
She attends meetings around the 
world about this increasing crisis 
and in London she gets to know 
some of the Grenfell survivors who 
are still waiting to be re-housed 
following the tragedy over two years 
ago and there are now suggestions 
that they may be re-housed in other 
cities against their will. A film that 
needs to be seen especially by 
politicians and corporate busines-
ses that abuse their powers!  

FEVER DREAM: This psycho-
logical thriller from Peru by Claudia 
Llosa follows the story of two 
mothers and their relationship with 
their children. Meanwhile, Amanda 
and a young teenager named 
David struggle to piece together 
the terrifying events before tragedy 
hits upon them…It is suitably     
atmospheric that will keep you 
guessing till the devastating finale. 
Try and see the original Spanish 
version instead of the badly dubbed 
one! (Netflix)  

George Savvides 

This week I give pride of 
place to Marquinhos 
Galogerino who, together 

with his belle of the ball wife, 
revelled in the wonderful world 
of Disney. Take it away MG… 

Spectacular. There I’ve said 
it. Last week at The London 
Palladium the showiest show 
that I ever did see hit town in 
an explosion of colour and 
special effects that would give 
film CGI a run for its money. 
Only this is Disney’s Beauty 
and the Beast live onstage 
without the luxury of extra 
takes. So you all know the 
story - girl meets beast, they 
fall in love, beast turns out to 
be an Adonis from another 
world – simple and cheesy 
enough, but when done like 
this, you don’t worry about that 
detail and lose yourself in the 
wondrous technicolour design. 
It washes away the miasma of 
everyday life – the cost of living 
and misbehaving politicians - 
and takes you into the unreal 
but magical world of gorgeous 
Belle.  

This Belle is no blushing bride 
who swoons for her hunky guy. 
Disney princess maybe, a  
material girl living in a material 
world, but also one who looks 
out for her ‘sisters’ as she fights 
for her rights, acknowledges 
her mistakes and then gives 
the men a kick up the ‘jacksie’ 
when they do wrong. Mind she 
could have been a Tomboy or 
Barbie and we still would have 
loved her, such is the produc-
tion’s splendour. Stanley A. 
Meyer’s design is almost too 
big in imagination and execution 
for the Palladium, stunning 3D 
sets and backdrops and the 
tunnel of pink roses that appear 
to blossom as night falls has 
the wow factor. Jim Steinmeyer 
is the man responsible for the 
incredible illusions and Darrel 
Maloney for the spellbinding 
projections. 

Courtney Stapleton is terrific 
as Belle, as is Gavin Lee, an 
exuberant and charismatic  
Lumière who brings the house 
down when he sings Be Our 

Guest. A reminder of Alan 
Menken’s super melodies and 
sometimes schmaltzy but fitting 
lyrics by Howard Ashman and 
Tim Rice. And we both loved 
Tim Gascon’s quintessentially 
Disneyesque villain Gaston. 
The icing on the cake is having 
the voice of the adorable 
Angela Lansbury as Prologue 
Narrator.  

Director and choreographer 
Matt West makes the whole 
thing gel and throws in some 
cracking dance routines, some-
times just for the hell of it. It’s 
a Disney fairytale after all. 
Spectacular. 

In Guildford, at The Yvonne 
Arnaud, my one word for     
the week is hilarious. It’s Paris 
1962 and Bernard, a successful 
architect, has three fiancées 
who work for different airlines. 
His long suffering and witty 
maid, Bertha, has kept all three 
blissfully unaware of the others. 
Then an old friend, Robert, 
turns up and soon after all 
three stewardesses are in the 
city simultaneously. Chaos and 
catastrophe loom on Bek 
Palmer’s brilliantly simple and 
effective set of seven individual 
doorways. Marc Camoletti’s 
Boeing Boeing is a French 
farcical romp that had me in 
tears such was the hilarity of 
the writing and the en pointe 
performances. The timing and 
interplay is slick and when the 
pace abates it soon builds into 
yet another scene of revolving 
doors and uproarious fun. 
Looking and sounding as if 
she wouldn’t be out of place in 
Coronation Street Jo Castle-
ton’s Bertha is a comic gem. 
Droll as droll can be she is a 
scene stealer. Michael Cabot’s 
fabulous production continues 
to tour so catch it while you 
can. Hilarious. 

 
‘Beauty and the Beast -  

www.beautyandthebeast-
musical.co.uk 

 
Boeing Boeing – on tour 

– www.londonclassictheatre. 
co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

One word,  
all you need 
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Holidays are here and our 
hair often tolerates a lot, 
but if we want healthy 

looking, flowing locks, you have 
to take good care of it. Where 
do we even start? Most hairdres-
sers would say 'a good haircut' 
which is in fact true. Eliminating 
any split ends and damaged hair 
helps prevent further damage 
that can creep up even more so, 
aided by sunshine, chlorinated 
pools and those jacuzzi spas. 

If you’re planning to colour hair 
and go out in the sun, the chances 
of the hair going shades much 
lighter than you originally chose, 
is almost inevitable. The more 
porosity the hair has after chemi-
cal treatments applied, the more 
likely the hair is open to colour 
change in sun exposure, pools 
etc. This goes for any chemical 
treatments such as chemical hair 
straightening or curling, including 
the traditional perming procedure.  

All these chemical treatments, 
be it colour, bleaching, perming 

or straightening, will definitely 
leave the hair vulnerable with 
its increased porosity. So any 
added exposure to sun and 
chlorine may almost definitely 
strip the hair further of its usual 
hydrated condition and elasticity, 
therefore leaving it ready for dry 
damage and breakage. 

If you get your tint or bleach 
choice perfect to your satisfac-
tory and don't want to lose that 
colour shade, along with all the 
natural hair oils, then wearing a 
protective barrier of some sort 
whilst going out in the sun or 
being in pools is essential for 
protection. The barriers can be 
in spray or cream form, and can 
be obtained from many pharma-
cies and supermarkets pretty 
much everywhere.  

Products like Aqua Guard is 
a pre-swim hair defence, pre-
venting chlorine damage before 
it starts, containing moisturising 
ingredients like shea butter,       
almond oil and Aloe at the same 

time. One that protects from 
sun and chlorine is Phyto Place 
Protective Sun Veil - it is made 
from calendula extract which      
is said to form an invisible pro-
tective shield on hair without      
leaving it greasy. 

If ever caught out without any 
such product barriers, a little 
SPF lotion that is for the face 
and body, mixed in with some 
leave-in hair conditioner can 
still be far more protective than 
nothing at all. 

Of course there is always a 
hair scarf or hat which works for 
the sunshine, although not for 
chlorinated water.  

Another trick is to braid or 
French braid the hair into a 
style so that no hair tip ends   
are exposed, since they will get 
tucked into style. Braiding with 
leave-in protection is great, 
weave in a scarf also, and care-

fully covering the top visible 
layer of hair is an ideal way to 
get the best out of summer hair 
protection and style in one. 

Using shampoos especially 
designed to wash out the      
chlorine as soon as you can after 
exposure is a good idea and 
really helps the chlorine stop 
breaking down the natural oiled 
hair structure. 

 
Home hair protection  
barrier recipe 

1/4 cup shea butter  
1/4 cup coconut oil 
1/4 cup pure Aloe Vera gel 
1/4 cup SPF oil 

20 drops walnut extract oil 
 
Mix and keep in a jar, apply  

to hair whilst exposure to sun  
or chlorine.  

Wash out by applying sham-
poo neat first before applying 
any water, lather up and rinse, 
re-apply shampoo and rinse till 
oil is out.  

 
Always have a great hair day! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Holiday hair

Cooking with Loulla Astin 
Pistachio & mastic gum ice cream

This is without a doubt one 
of my favourite ice creams 
after Triantafilo (rose). In 

Greece, pistachios are known 
as ‘fistikia’ and in Cyprus as 
‘hallepiana.’ 

Mastic gum is a resin from a 
tree grown on the islands of 
Chios and Cyprus. It’s used as 
a flavouring in many dishes such 
as bread, cakes, ice cream and 
stews. There are also mastic 
flavoured spirits and liqueurs. It 
can also be mixed with wax to 
make a chewing gum; my mother 
used to do this with candle wax 
for us! 
 
Ingredients: 

1/2 cup unsalted, toasted  
pistachios, without shells 

3/4 cup caster sugar 
2 cups full fat milk 
1/2 teaspoon almond extract 
4 large egg yolks 
1 cup double cream 
1 tablespoon ground mastic 

gum 
2 tablespoons rosewater 
Few drops of green food     

colouring (optional) 
3/4 cup unsalted, toasted  

pistachios, coarsely chopped 
 

Method: 
Finely grind the 1/2 cup pista-

chios in a food processor. 
Place milk and ground pista-

chio powder in a heavy sauce-
pan, bring to the boil and then 
remove from the heat. 

In a bowl, whisk the egg yolks 
and sugar, and gradually whisk 
in the hot milk mixture to make 
a custard. 

Return custard to saucepan. 
Cook over a low heat, stirring 
constantly until custard thickens 
and leaves a path on the back 
of a wooden spoon when finger 
is drawn across – it will take 
about 10 minutes – do not boil. 

Mix in the mastic powder and 
place in a large bowl. Chill until 
cold, about 2-3 hours. 

Whisk the cream until lightly 
thickened and stir the whipping 
cream, chopped pistachios,     
almond extract, rosewater and 
green food colouring, if using, 
into the cold custard. 

Process the mixture in an ice 
cream maker according to manu-
facturer’s instructions. Transfer 
to container with a lid and freeze. 
If you don’t have an ice cream 
machine, pour into a metal bowl 
or tray and freeze for 3 hours until 
3/4 set, beat with a hand stick 
blender, repeat this a couple of 
times. Transfer to container with 
a lid and freeze. 

NB: Homemade ice cream can 
be stored up to 6 months. For 
dinner parties, prepare icecream 
balls using a scoop in advance 
and freeze on trays lined with 
greaseproof paper. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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UK Cypriot Anthony Georgiou 
signs for Leyton Orient

Anthony Georgiou, who came through the 
ranks at Tottenham Hotspur, being at the 
club from the age of 13, was on the books 

in North London until 2021.  
He made his Tottenham debut in a Champions 

League tie versus APOEL Nicosia in September 
of 2017. 

Loan spells at Levante, Ipswich Town and         
Bolton Wanderers followed, before a permanent 
switch to AEL Limassol in January 2021. 

Georgiou left the Cypriot club in early 2022, 
and joined the O’s on trial in February of this 
year.  

After a successful trial period with the club,        
including several reserve matches and adjusting 

to the first team environment at the club, it is with 
delight that we can announce that the eight-time 
capped Cypriot international has signed a one-
year contract in E10. 

Anthony’s grandparents origins are from      
Gypsou, Limassol and Kyrenia, Cyprus. 

Georgiou was keen to express his delight         
in signing a permanent deal in E10, stating, “I’m 
buzzing. I’ve been on trial here for a while, but 
I’ve wanted to sign a permanent deal from the 
start.  

“It’s a great set of lads. The new gaffer has 
come in and done a really good job. His style 
suits the players, and I’m really looking forward 
to working with him.”

Temur Ketsbaia is the new 
head coach of the Men’s 
National Football Team, as 

the Cyprus Football Association 
announced an agreement in 
principle with the Georgian man-
ager. 

According to the CFA, the 
agreement foresees a contract 
until the completion of the 2026 
World Cup qualifiers. 

As noted, Temur Ketsbaia has 
extensive experience and has 
had a lot of success at club and 
national level as a coach and 
as a footballer. 

Ketsbaia was born in Georgia 
on 18 March 1968 and first came 
to Cyprus as a footballer for      
Anorthosis 30 years ago in 1992.  

He returned to Cyprus and 
Anorthosis in 2002 and after 
having played for AEK Athens, 
Newcastle, Wolves and Dundee 
United in the meantime. 

He started his coaching career 
in 2004 at Anorthosis while still 
a player of the club. He won two 
championships with Anorthosis 
in 2005 and 2008, and in the 
same year became the first 
coach to lead a Cypriot team to 

the group stages of a European 
competition (Champions League). 

From 2009 to 2014 he 
coached the Georgian national 
team and also worked at         
Olympiacos Piraeus, APOEL, 
AEK Athens and Orenburg  
Russia. 

In 2019 he returned to         
Anorthosis with which he won 
the 2021 Coca-Cola Cup,   
while leading the team to the 
UEFA Conference League group 
stages.  

He left Anorthosis in May 
2022. 

Temur Ketsbaia new manager of 
Cyprus National football team

Aussie Nick Kyrgios and Greek opponent Stefanos Tsitsipas      
both fined after fiery Wimbledon match
Nick Kyrgios and Stefanos Tsitsipas have both been fined 

following their fiery third-round match at Wimbledon on  
Saturday. 

World No. 5 Tsitsipas was handed a $10,000 fine for unsportsman-
like conduct - the joint-highest single fine of the tournament so far. 
After the match, he apologized for hitting a ball into the stands, 
which is deemed a separate offense in the grand slam rulebook. 

Kyrgios, who won the match in four sets and faces USA’s Brandon 
Nakashima in the fourth round on Monday, was fined $4,000 for 
an audible obscenity. That means the Australian has been fined 
$14,000 so far this tournament, having been sanctioned for spitting 
in the direction of a spectator he said was disrespecting him during 
his first-round match against Britain’s Paul Jubb. 

Following Saturday’s heated contest, Tsitsipas and Kyrgios          
continued to trade barbs off the court - the Greek fourth seed 
calling his opponent “evil” and a “bully,” while Kyrgios said Tsitsipas 
is “not liked” in the locker room. “I did nothing towards Stefanos 
today that was disrespectful,” he added. “I was not drilling him with 
balls. To come in here and say I bullied him, that’s just soft.” 

Kyrgios has attracted controversy for his on-court behaviour 
throughout his career, but at this year’s Wimbledon, he has also 
played some of his best tennis - notably as he swept past Filip 
Krajinovic is just an hour and 25 minutes in the second round. The 
27-year-old has reached the quarterfinals of a grand slam on two 
previous occasions - a record he could equal by beating Nakashima 
when the pair meet on Centre Court.
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Another successful ‘Festival of Football’ at the 
Omonia Youth FC 2022 Summer Tournament

Community football club 
Omonia Youth FC, spon-
sored by Spector, Con-

stant & Williams, Vas Barbers 
and V Jewellers, last weekend 
hosted another successful Sum-
mer 6-a-side Tournament. The 
tournament this year was spon-
sored by AGK Partners.   

Over the weekend, the Radio-
marathon Centre in Enfield was 
transformed into an arena where 
young footballers from near and 
far competed for Cup and Plate 
competitions in the club’s ever 
popular, annual 6-a-side summer 
youth football tournament.  

With the Women’s 2022         
European Championships being 
held in England this summer, 
the tournament organisers again 
held a girls-only sessions which 
was brilliantly attended. There 
were Under 11 Girls Under 12 
Girls and Under 14 Girls compe-
titions on Saturday afternoon.   

Football at the professional 
level perennially faces criticism 
due to the growing frustration of 
high ticket prices, preposterous 
transfer fees and salaries. How-
ever, at grassroots level at least, 
this little corner of the footballing 
world again showed what can be 
done with a few pitches, goals, 
footballs and willing volunteers 
to offer children the chance to 
play the game they love in a 
tournament setting. As the 2021 
National Grassroots Club of the 
Year, Omonia Youth FC take 
their role in the community very 
seriously and ensure that youth 
football in the community conti-
nues to thrive and offers oppor-
tunities to youth. Last weekend 
again proved that football can 
indeed, still be considered the 
beautiful game.  

Split over two days to accom-
modate the popularity of the 
event, clubs from five counties 
arrived at the Radiomarathon 
Centre in Enfield, North London 
for what was described as a well-
run, well-organised and brilliant 
tournament.   

There were 11 categories in all 
from Under 7 all the way through 

to Under 14 including three       
all-girl categories to cater for the 
explosion in girls’ football over 
the last few years. In total over 
100 teams took part encompass-
ing over 1000 young footballers 
in what was a genuine festival 
of football.  

The number of spectators over 
the two days exceeded 3000 
people, which included scouts 
from professional clubs who were 
very complimentary of the whole 
set-up as well as the quality of 
the football they witnessed. What 
spectators, coaches, referees 
and players experienced over 
the two days was a tournament 
that was meticulously organised 
and credit goes to the Omonia 
Youth FC Management Commit-
tee and the volunteer helpers 
who spent months ensuring that 
logistically the two days ran 
seamlessly.  

The weather certainly helped 
as did the opportunity to              
savour the various food on offer 
as Omonia Youth FC managers, 
coaches, parents and friends 
made sure visitors were well fed 
with traditional Cyprus souvlakia 
as well as a variety of burgers all 
washed down with a wide range 
of drinks. Thanks to the tourna-
ment sponsors ‘AGK Partners’ 
for their donation and help.   

As an England Football           
Accredited Club, Omonia Youth 
FC takes pride in a status granted 
clubs who are rigorously judged 
to be well-run and sustainable, 
and who prioritise the wellbeing 
and safeguarding of their young 
patrons, quality coaching and 
the implementation of the FA’s 
‘For All’ initiative. This was clearly 
in evidence during the tourna-
ment with the club organising 
the pitches to ensure that only 
coaches, managers and players 
could enter the ‘designated 
coaches zone’ with a cordoned 
off area behind a respect barrier 
on the outside for parents and 
spectators to enjoy the action. 
Every team was given a ‘Coaches 
ID Badge’ to identify the only 
adults permitted in the coaching 

area. This was appreciated by 
visiting coaches and was regu-
larly commented on as an exam-
ple of good practice that ensured 
the coaches were given the time 
and space to coach and be with 
their teams without the distrac-
tion of supporters. This provided 
the opportunity for players and 
teams to show their best and the 
1000+ young footballers who 
descended on the Radiomara-
thon Centre certainly enjoyed      
the excellent playing surface and 
revelled in a positive, competitive 
atmosphere.   

A big thank you to the referees 
over the weekend: Kam Mehmet, 
Luke Morgan, Harry Demosthe-
nous, Alex Pieri, Charlie Mousi-
cos and Nicolas Shiamishis. Of 
these, four are former players of 
the club and who have continued 
their football journey in a different 
way.  

Club Chairman Myri Demetriou 
had this to say: “This weekend, 
we at Omonia Youth FC, held our 
annual Summer 6-a-side tour-
nament, which was a fantastic 
success, with over 100 teams, 
nearly 1000 young players from 
U7 to U14, including three girls 
only tournaments. As a commu-
nity club, we pride ourselves in 
offering the best we can for all 
that enter our tournament. A 
fun-filled day of football, with a 
variety of food on offer from 
Mediterranean kebabs to the 
traditional burgers, as well as 
the ever-important slushies.  

“The atmosphere was fantastic 
on both days with plenty of 
smiles and matches played in a 
good spirit. This year for the first 
time, we had an inflatable foot-
ball shoot-out game courtesy of 
bubblesbounceandplay.co.uk, 
which many children from all 
teams loved taking part in.  

“We would like to thank all the 
teams that took part and apolo-
gise to the teams we had to turn 
away due to the high demand. 
We look forward to seeing you 
all next summer.  

“Thank you to all for the very 
positive comments throughout 

both days and a special mention 
to the Radiomarathon Centre for 
the use of their facility, Polyteck 
Group for donating skips, porta-
loos and generator, AGK Partners 
for their financial contribution as 
well as providing the pitta bread 
and Halloumi. Trent Primary school 
and Chris Koumourou for lending 
us their BBQs, Eleftheriou & Co 
accountants for donating the char-
coal, Vas barbers and Premium 
Convenience Store in Firs Lane 
for donating ice, Angus Butchers 
and Hydra Capital. Finally, a big 
thanks to our sponsors of the 
last two years, SCW Legal, Vas 
Barbers and V Jewellers. How-
ever, the most important people 
were the ones who gave their 
time to help pull this tournament 
together and volunteer their help 
over the two days and beyond. 
It is always much appreciated.”  

Omonia Youth FC was founded 
in 1994, and with 30 teams in all 
age groups plus a Men’s Team 
set to compete next season, the 
club continues to grow. The heri-
tage bestowed on the current 
committee is an important one, 
and last weekend showed again 
that Omonia Youth FC continues 
to flourish and lead the way as 
a community football club. The 
club has a fine traditional and 
positive reputation in providing 
a positive environment for young 
footballers to develop their foot-
ball education within a setting 
where they also mature as indi-
viduals and in friendship groups. 
Last weekend was a football     
fiesta, which promoted commu-
nity spirit and positive feeling. 
What a way to prepare for the 
summer and laying the founda-
tions for another successful 
season next year. Well done all 
and all involved deserve a long, 
relaxing summer break!  

Should you feel enthused  
and want to know more about       
Omonia Youth FC, you can con-
tact the club by email omonia-
youthfootballclub@hotmail.com, 
or via the contact page on the 
club’s website www.omonia-
youthfc.com 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Θεανώ Νίκου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς Θεανώ Νίκου, στις 28 Ιουνίου 2022,  
σε ηλικία 97 ετών. Η Θεανώ αφήνει πίσω της τα παιδιά της 

Βούλα, Γιώργο, Χρήστο και Θέλμα, νύφες Ανδρούλλα και Lyn, 
11 εγγόνια, 22 δισέγγονα, 9 τρισέγγονα, οικογένεια και φίλοι.  
Η Θεανώ ήταν μια εγκάρδια και στοργική κυρία που αγαπούσε 

την οικογένειά της. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη  
14 Ιουλίου 2022, στις 10 π.μ., στην εκκλησία της Παναγιάς, 
Trinity Rd, London N22 8LB, Wood Green και η ταφή στο 

 κοιμητήριο του Edmonton Cemetery Church St, London N9 9HP, 
στις 12 μ.μ. Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. 

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved mother and grandmother Theano Nicou, on the 28th  

of June 2022, at the age of 97. Theano leaves behind her  
children Voulla, George, Chris and Thelma,  

daughters-in-law Androulla and Lyn, 11 grandchildren,  
22 great grandchildren, 9 great great grandchildren,  

family, and friends. Theano was a warm-hearted and loving lady 
who cherished her family. Her funeral will take place on Thursday 

14 July 2022, at 10am, at the St Mary’s church, Trinity Rd, 
 London N22 8LB, Wood Green, and burial at Edmonton  

Cemetery Church St, London N9 9HP, at 12pm.  
The wake will also take place at the cemetery.  

(από Βαρώσι Αμμοχώστου)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Theano Nicou
(from Varosi, Famagusta)

Τελούμε την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022,  
στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και  
Ιωάννου Βαπτιστού, 1 Sussex Way, Holloway,  

Islington, London N7 6RT, το 3μηνο μνημόσυνο 
 της αγαπημένης μας Μαρίας Ιωακείμ και καλούμε 
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραβρεθούν.   

 
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους 

όσους παραβρέθηκαν στην κηδεία και έστειλαν  
συλλυπητήρια μηνύματα. Χάρις στη γενναιοδωρία  
σας καταφέραμε να μαζέψουμε το ποσό των £1600 
όπου μοιράστηκε μεταξύ του Cancer Research UK  

και την εκκλησία σε έργα της κοινότητας. 

† 3ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μαρία Ιωακείμ 

14.06.1941 - 27.06.2022

(από την Γιαλούσα Κύπρου)

01.02.1925 – 28.06.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Margarita Gould  
(formerly Margarita Loizidou)

(from Yeri, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Μαργαρίτα Γκουλντ  
(πρώην Μαργαρίτα Λοϊζίδου)

(από το Γέρι, Κύπρος)

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

Margarita Gould, on 27 June 2022, aged 81. Margarita was a wonderful, 
kind, and devoted lady who loved and was loved by her whole family.  

She will be dearly missed and will forever be in our hearts.  
She leaves behind her husband Stephen, her children Harry and Elena,  

son-in-law John, grandchildren Christopher, Stephanie, Thomas,  
Matthew and Liam and great grandson Henry.  

The funeral will take place on Wednesday 13 July 2022, at St Anthony  
and St John Greek Orthodox Church, 1 Sussex Way, Holloway, N76RT,  
at 12 noon and burial at 2pm, at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 
9HP  Flowers can be sent to the office of Demetriou & English 131-133  
Middleton Road, Wood Green N22 8BY. All donations to Marie Curie. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης και πολύτιμης 
μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Μαργαρίτα Γκουλντ, στις 27  
Ιουνίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Η Μαργαρίτα ήταν μια υπέροχη, ευγενική  
και αφοσιωμένη κυρία που αγαπούσε και αγαπήθηκε από όλη την οικογένεια 
της. Θα μας λείψει πολύ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Αφήνει πίσω 
τον σύζυγο της Stephen, τα παιδιά της Χάρης και Έλενα, τον γαμπρό της John, 

τα εγγόνια της Κρίστοφερ, Στέφανη, Θωμάς, Ματθαίος και Liam και τον  
δισέγγονο της Henry. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, 

στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου Βαπτιστού, 1 Sussex 
Way, Holloway, N76RT, στις 12 το μεσημέρι και η ταφή στις 2 μ.μ.,  
στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP.  

Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία του Demetriou & English  
131-133 Middleton Road, Wood Green N22 8BY.  

Όλες οι δωρεές στη Marie Curie.

08.06.1943 - 26.04.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

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)  

Photoulla Andreous 
(from Kalopsida, Cyprus)
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Savvas Ioannis Mastrides
It is with a heavy heart that we announce the sudden  

passing of Savvas Mastrides on Thursday 23rd June 2022 
which has left us all in shock.  

He leaves behind his wife Constantina, brothers Kyriakos 
and Lefteris, his children Joanna, Simon and Lisa,  

son in law’s Peter and Terry, daughter in law Chantel,  
his much-loved grandchildren, Alexandra, Evangelia,  

Savannah, Nicholas, and Sophia, as well as his extended 
family, and friends.  

He was a gentle soul who was happiest around his family 
and friends. He was generous with his heart and time,  

embracing every situation whole heartedly with  
a kind smile.  

His funeral will take place on Thursday 14th July 2022,  
at the Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans 
Park, Herts, AL9 6NG at 12pm and he will be laid to rest  

at Bury Green Cemetery, Cheshunt, EN7 5DW  
at 2:30pm. We invite you to join us after to share stories 

and memories at The Amber Sports Bar at Cheshunt  
Football Club, Theobalds Lane, EN8 8RU from 3:30pm.  

You are welcome to send floral tributes to Demetriou  
& English on the morning of the funeral, alternatively  

donations will be collected at the church  
to be given to a chosen charity.

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Σάββας Ιωάννης Μαστρίδης
†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο  
του Σάββα Μαστρίδη την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022  

που μας έχει αφήσει όλους άναυδους.  
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Κωνσταντίνα, τα αδέρφια του 
Κυριάκο και Λευτέρη, τα παιδιά του Ιωάννα, Συμεών και 
Λίζα, τον γαμπρό του Παναγιώτη και τον Τέρυ, τη νύφη 
του Σαντέλ, τα αγαπημένα του εγγόνια, Αλεξάνδρα,  
Ευαγγελία, Σαββάννα, Νικόλα και Σοφία καθώς  
και την ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους του.  

Ήταν μια ευγενική ψυχή που ήταν πάντα χαρούμενος  
γύρω από την οικογένεια και τους φίλους του.  

Ήταν γενναιόδωρος με την καρδιά και τον χρόνο του, 
αγκάλιαζε κάθε κατάσταση ολόψυχα με ένα ευγενικό  

χαμόγελο.  
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022  
από την Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων,  

Kentish Lane, Brookmans Park, Herts, AL9 6NG  
στις 12 μ.μ. και η ταφή του θα γίνει στο νεκροταφείο  

Bury Green, Cheshunt, EN7 5DW στις 14:30.  
Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε μετά στην Παρηγοριά 

για να ανταλλάξετε ιστορίες και αναμνήσεις στο  
The Amber Sports Bar στο Cheshunt Football Club,  

Theobalds Lane, EN8 8RU από τις 15:30.  
Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε λουλούδια στο Demetriou 

& English το πρωί της κηδείας, εναλλακτικά θα  
συγκεντρωθούν δωρεές στην εκκλησία για να δοθούν  

σε επιλεγμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Βασίλης Πετρίδης
(από την Όρκα Κερύνειας)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Vasilis Petrides 

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

Vasilis Petrides on the 23rd of June 2022.  
He died peacefully at his home, surrounded 

by his family. He leaves behind his wife  
Argyro, daughters Olga and Nicolianna. 

Vasilis was a knowledgeable, warm,  
humorous, and worldly man who spoke many 

languages. Our father was a friendly  
character; our hearts will forever be broken. 

He will truly be missed.  
 

The funeral will take place on Friday 22nd July 
2022, at 11.30am, at St Eleftherios Church, 
Leyton, 113 Ruckholt Rd, London E10 5NT  
and the burial at 13.30pm, at Chingford 

Mount Cemetery 121 Old Church Rd, London 
E4 6ST. The wake will also take place at the 

cemetery. Flowers are welcome and to be sent 
to Demetriou & English 131-133 Myddleton 

Rd N22 8NG by 5.30 on the 21.07.2022.  
There will also be a donation box for  

St Eleftherios at the church.

(from Orga Kyrenia)
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
αγαπημένου μας συζύγου και πατέρα Βασίλη  
Πετρίδη στις 23 Ιουνίου 2022. Απεβίωσε  

ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από 
την οικογένεια του. Αφήνει πίσω τη σύζυγο  

του Αργυρώ, τις κόρες του Όλγα και Νικολιάννα. 
Ο Βασίλης ήταν ένας νοήμων, ζεστός και  

χιουμοριστικός άνθρωπος που μιλούσε πολλές 
γλώσσες. Ο πατέρας μας ήταν ένας φιλικός   

χαρακτήρας. Οι καρδιές μας θα μείνουν για πάντα 
ραγισμένες. Θα μας λείψει ειλικρινά πολύ.   

 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 22 Ιουλίου 
2022, στις 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Ελευθερίου, Leyton, 113 Ruckholt Rd, London 

E10 5NT, και η ταφή στη 13.30 μ.μ.,  
στο κοιμητήριο Chingford Mount, 121 Old 

Church Rd, London E4 6ST. Η παρηγοριά θα 
γίνει στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι  
ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλθούν στα  
γραφεία κηδειών του Demetriou & English  

131-133 Myddleton Rd N22 8NG έως τις 5.30 
στις 21.07.2022. Στην εκκλησία θα βρίσκεται  

 ένα κουτί δωρεών με όλες τις εισφορές να  
πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου.23.06.2022 

22.05.1955 - 23.06.2022
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Γιώργος Πέτρου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Πέτρου  
την Κυριακή 12 Ιουνίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Croydon 
μετά από μια σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 98 ετών. Αφήνει πίσω  
τις κόρες του Τούλα (Ανδρούλλα) και Βάσω, γαμπρούς Αντωνάκη  
και Νίκο. (Η μικρότερη κόρη του Άντζελα απεβίωσε τον περασμένο  
Σεπτέμβριο σε ηλικία 70 ετών). Έξι εγγόνια Νικ, Δέσπω, Γεωργία,  
Μαριάννα, Μιράντα, Μάρκος και δώδεκα δισέγγονα. Ο Γιώργος 
 ήρθε στην Αγγλία το 1962 και ήταν μπογιατζής στο επάγγελμα. 

 Η σύζυγος του Παρασκευού απεβίωσε το 1989. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στις 12.00μ.μ.,  

στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, Battersea, SW11 
5QR όπου υπηρέτησε ως ταμίας για πολλά χρόνια. Η ταφή θα γίνει 
στο κοιμητήριο του Streatham Park Cemetery, Rowan Road, 

Streatham Vale. Για περισσότερες πληροφορίες  
καλέστε την Τούλα στο 02086808682 μετά τις 4.00μ.μ.

It is with great sadness that we announce the passing  
of George Petrou on Sunday 12th of June 2022, in Croydon University  
Hospital after a short illness, at the age of 98. George leaves behind  

his daughters Doulla (Androulla) and Vaso, sons-in-law Andonaki and 
Nico. (His younger daughter Angela died last September age 70).  

Six grandchildren Nick, Debbie, Georgina, Marianna, Miranda,  
and Mark and twelve great grandchildren. George came to England 

 in 1962 and was a painter by trade. His wife Paraskevou died in 1989. 
The funeral will take place on Tuesday 12th of July 2022,  
at 12.00pm, at St Nectarios Church, 19 Wycliffe Road,  

Battersea, SW11 5QR where he served as treasurer for many years. 
The burial will be held at Streatham Park Cemetery,  

Rowan Road, Streatham Vale. Any further information  
ring Doulla on 0208 6808 682 after 4.00 pm. 

(από την Καλογραία Κερύνειας)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

George Petrou
(from Kalogrea Kerynias)

24.03.1924 - 12.06.2022

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Protopresbyter Andreas  

Hadjisavvis  

†  MEMORIAL

Το 9-μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή θα 

πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022 
στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, N8 0LY και καλούμε όλους  
όσους τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.   

Σύζυγος πρεσβυτέρα Μαρία,  
παιδιά και εγγόνια.

The 9-month memorial service of our beloved 
and dearly missed Protopresbyter Andreas 

Hadjisavvis will take place on Sunday  
10th July 2022 at St. John the Baptist Church, 
Wightman Road, N8 0LY. We invite all those 

who honor his memory to attend.   
His wife Presbytera Maria,  

children and grandchildren. 16.12.1962 – 15.10.2021

Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα  
Χατζησαββή 

01.09.1941 – 08.06.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Panayiotis Milis
(from Achna, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Παναγιώτης Μίλης
(από την Άχνα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παναγιώτη Μίλη,  
την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 80 ετών. 

 Ο Παναγιώτης αφήνει πίσω του τον γιο του Γεώργιο και την κόρη  
του Χαραλαμπία. Ήταν ένα αξιοσέβαστο μέλος της ελληνικής 

 κοινότητας και ο αρχηγός της οικογένειας Μίλη,  
που αγαπούσε και αγαπήθηκε βαθιά άπο όλους. Ηταν ένας αληθινός  

κύριος που θα λείψει πολύ σε όσους όσοι τον γνώριζαν. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, στις 11 π.μ.,  

στην εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλο, Easton, Bristol,  
BS5 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του Canford Cemetery, 

 Canford Lane, Westbury on Trym, BS9 3PQ. Θα υπάρχει 
 ένα κουτί δωρεών για την εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου  

και Παύλου και άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων.  
Τηλ. συγγενείς. 0117 9503659

It is with great sadness that we announce the passing of  
Panayiotis Milis, on Wednesday 8th June 2022, at the age of 80. 

 Panayiotis leaves behind his son George and daughter 
Haralambia. He was a well respected member of the community and  

the head of the Milis family, whom he loved and was deeply loved by. 
 He was a true gentleman who will be sorely missed by all that knew him. 

The funeral will take place on Tuesday 12th July 2022, at 11am, 
 at St Peter & St Pauls Church, Ashley Road, Easton, Bristol,  

BS5 0LY and burial at Canford Cemetery, Canford Lane,  
Westbury on Trym, BS9 3PQ. There will be a donation box  

for the Church of the Apostles Peter and Paul and to other charities.  
Tel. relatives. 0117 9503659
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Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα και παππού Χρυσόστομου Φώτη την Πέμπτη 23 Ιουνίου 

2022, σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μαργαρίτα, την κόρη 
και τους γιους του Άντζελα, Φώτη, Πέρι, Μάριο και Γκάρι, γαμπρούς και 
νύφες, εγγόνια Χρήστος, Ζωή, Λούκας, Σεμπάστιαν, Έλλη, Ντέιζι, Λέο, 
Χάνια, Σιένα και Σαβάνα. Θα λείψει πολύ σε όλους τους φίλους και την  

οικογένεια του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου Βαπτιστού,  

1 Sussex Way, London N7 6RT, στις 12.30μμ και η ταφή στο κοιμητήριο  
του New Southgate cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ, στις 2.30μμ.  
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και ένα κουτί δωρεών θα βρίσκεται  

στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να παγαίνουν στο British Heart Foundation. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρυσόστομος Φώτη

19.03.1934 – 23.06.22

(από Βασίλι, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
husband, father, and grandfather Chrysostomos Photi on Thursday 23rd  

June 2022, at the age of 88. He leaves behind his wife Margarita, daughter, and 
sons Angela, Photi, Perry, Mario and Gary, son-in-laws and  

daughter-in -laws, grandchildren Christos, Zoe, Lucas, Sebastian, Ellie, Daisy, 
Leo, Hania, Sienna, and Savannah. He will dearly be missed by all friends and 
family. The funeral will take place Tuesday 12th July 2022 at St Anthony the 

Great and St. John the Baptist church 1 Sussex Way, London N7 6RT,  
at 12.30pm and burial will be at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road 

N11 1JJ, at 2.30pm. Flowers are welcome and donation box for British Heart 
Foundation.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Chrysostomos Photi 
(from Vasili Cyprus)

George (Kokis) Kalli 
†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Eptakomi, Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

 Γιώργος (Kokis) Καλλή 
(από την Επτακώμη Κύπρου)

21.08.1944 – 09.06.2022

It is with great sadness that we announce the passing of our 
loved husband, brother, dad and granddad, George (Kokis) 

Kalli on Thursday 9th June 2022, at the age of 77.  
George will be deeply missed but always in our hearts.  

Service will take place on Friday, 8th July 2022,  
at 13.00 p.m., at New Southgate Cemetery and Crematorium, 
Brunswick Park Road, London N11 1JJ. Family flowers only 

please, but donations, if desired, for The Multiple System  
Atrophy Trust, 51 St Olav's Court, City Business Centre, 

Lower Road, London, SE16 2XB. There will also be  
a collection box at the crematorium.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας συζύγου, αδερφού, πατέρα και παππού, Γιώργου (Kokis) 

Καλλή, την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 77 ετών.  
Ο Γιώργος θα μας λείψει πολύ, αλλά θα είναι για πάντα στις  
καρδιές μας. Η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 
8 Ιουλίου 2022, στη 13.00μμ, στο κρεματόριο του New Southgate 
Cemetery and Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 
1JJ. Τα λουλούδια είναι δεκτά μόνο από την οικογένεια, ωστόσο 
μπορούν να γίνουν δωρεές για το The Multiple System Atrophy 
Trust, 51 St Olav's Court, City Business Centre, Lower Road, 
London, SE16 2XB. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί συλλογής  

στο κρεματόριο.   
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