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Σε αυτόν τον παρασκηνιακό «βρό-
μικο πόλεμο» μεταξύ των υποψη-
φίων, όπως ήδη περιγράφεται, 
εντάσσεται και η κυκλοφορία μέσω 
πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμά-
των σε ομάδα... 

Σελ. 3 & 4                                                          

Εnglish Section 16-24

Σελ. 2 & 17

48 χρόνια

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ Ο ΠΤΔ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΑΤΑΡ

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΖΟΝΣΟΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

Οργή λαού στην Ελλάδα για τη 
διαχείριση των πυρκαγιών και την 
κατάσταση που επικρατεί για άλλη 
μια φορά στη χώρα, αφού οι πολι-
τικές αποφάσεις προκαλούν άλλη 
μια φορά το αίσθημα...                     

Σελ. 7                    

Στην παρουσία του υπουργού 
Εξωτερικών της ΚΔ Ιωάννη Κασου-
λίδη και σε μια εκδήλωση γεμάτη 
συμβολισμούς, η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ 
γιόρτασε τα 20 χρόνια προσφοράς 
και ζωής στα.... 

Σελ. 11                                                          

20 χρόνια NEPOMAK UK

Διαβεβαιώσεις στην παρουσία 
Κασουλίδη για λύση ΔΔΟ 
από τον Γκρέιαμ Στιούαρτ

Σελ. 4, 9 & 17

Αλληλοκαρφώματα... Ο λαός μόνος του

Σελ. 2, 5, 11, 12, 14 & 17

«Σπάει» τον υδράργυρο ο καύσωνας
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν, με την Πυροσβεστική Υπηρε-

σία του Λονδίνου να κηρύττει «μείζον περιστατικό» ως απάντηση στο ξέ-
σπασμα δεκάδων εστιών φωτιάς εν μέσω καύσωνα. Την Τρίτη (19/07) πε-
ρίπου 100 πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά οχήματα επιχείρησαν σε 
χωριό ανατολικά του Λονδίνου.



Τον συνεχιζόμενο πόνο και τις κακουχίες που 
υφίστανται όλοι οι Κύπριοι λόγω της τουρκι-
κής εισβολής και κατοχής επισημαίνει με επι-

στολή προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον με αφορμή τη σημερινή 48η μαύρη επέτειο 
ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστος Καραολής. 
Τονίζει ότι η κατάσταση αυτή αφορά μία χώρα 

μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της Κοινοπολιτείας 
και της ΕΕ και ότι η σημερινή επέτειος θλίβει και 
την παροικία στη Βρετανία, πολλά από τα μέλη της 
οποίας είναι πρόσφυγες που «θέλουν απελπισμένα 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να δουν μια 
ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο» ή συγγενείς αγνοου-
μένων. Ο κ. Καραολής υπογραμμίζει τη σταθερή 
πεποίθηση της Ομοσπονδίας πως «μια επανενω-
μένη Κύπρος όπου όλοι οι Κύπριοι μπορούν να 
ζήσουν ειρηνικά και να ευημερήσουν μαζί είναι 
τόσο εφικτή όσο και βιώσιμη» με μια λύση που 
θα βασίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και στις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου. 
Προσθέτει δε πως δυστυχώς οι προσπά-

θειες επανένωσης του νησιού προσκρούουν 
στις συνεχιζόμενες «απαράδεκτες 
απαιτήσεις» της Τουρκίας. 
Η επιστολή προς τον κ. Τζόνσον 

κάνει επίσης έναν παραλληλισμό 
της κατάστασης στην Κύπρο με 
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία. «Η εισβολή στην Ουκρανία 
πιστεύω ότι έχει φέρει στο προ-
σκήνιο την ιδέα πως το αξίωμα 

‘δίκαιο έχει ο δυνατός’ δεν πρέπει να επιτραπεί να 
επικρατήσει», συμπληρώνει ο Πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας. 
Στη συνέχεια καλεί το , που έχει ηγηθεί της διε-

θνούς απάντησης κατά της Ρωσίας, να τηρήσει τα 
ίδια κριτήρια και στην περίπτωση της Τουρκίας. 
Αυτά που ζητά από τον Βρετανό Πρωθυ-

πουργό ο κ. Καραολής είναι να στηρίξει:  
τη λύση επί του διεθνώς αποδεκτού ▪

μοντέλου της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία 
κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα 
και μία ιθαγένεια,  

την επανέναρξη ουσιαστικών δια-▪
πραγματεύσεων από το σημείο στο 
οποίο διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά 
το 2017,  

την ανάδειξη μιας επανενωμένη Κύπρου ▪
που θα είναι κράτος λειτουργικό και συνέχεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

τη σθεναρή αντίθεση σε οποιεσδήποτε ▪
αποσχιστικές ενέργειες που επιδιώκουν να 
δημιουργήσουν τετελεσμένα, όπως οι ενέργειες 

στα Βαρώσια,  
την εφαρμογή των ψηφισμά-▪

των του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
περιλαμβανομένων και επί των 
Βαρωσίων,  

την άρση των εγγυήσεων ▪
που δεν χρειάζονται σε μία 
σύγχρονη και ελεύθερη 
χώρα. 

Στη συνέχεια ευχαριστεί τη βρετανική κυβέρνηση 
και προσωπικά τον απερχόμενο Μπόρις Τζόνσον 
για τη σαφή στήριξη στα ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών και το ενδιαφέρον για το Κυπριακό. 
Η επιστολή σημειώνει παράλληλα τις ανησυχίες 

της παροικίας και της διεθνούς κοινότητας για τις 
«αυξανόμενα επιθετικές και αυταρχικές πολιτι-

κές» του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν 
κατά της Κύπρου και της ανατολικής 

Μεσογείου. 
Καταγγέλλει δε τις εντάσεις που 

δημιουργεί ο Τουρκοκύπριος ηγέ-
της Τατάρ με την ενεργή στήριξη του 
Προέδρου Ερντογάν με τις κινήσεις 
που αφορούν στα Βαρώσια, την 
ΑΟΖ, την προσφυγική κρίση και την 

απαράδεκτη πρόταση για «λύση δύο 
κρατών». 

Ο κ. Καραολής κλείνει την επιστολή επισημαί-
νοντας τον «κρίσιμο ρόλο» που έχει να διατελέσει 
η βρετανική κυβέρνηση ως εγγυήτρια δύναμη στο 
«να πείσει την Τουρκία να εμπλακεί εποικοδομητικά 
με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που έχει 
προτείνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, να επιστρέψει 
στις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό και 
να υποβάλει προτάσεις που είναι εντός των συμ-
φωνηθέντων παραμέτρων των Ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ». Σημειώνει ο Πρό-
εδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας πως 
το ΗΒ έχει τη δύναμη να κάνει τη διαφορά σε σχέση 
με την Κύπρο και ως εκ τούτου, σε αυτή την τραγική 
επέτειο, καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να ασκήσει 
την επιρροή της προληπτικά και εποικοδομητικά.
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Τη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης σε λύση 
του Κυπριακού επί της συμφωνηθείσας βάσης της 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας επαναβεβαί-
ωσε ο νέος Υπουργός Ευρώπης της βρετανικής 
κυβέρνηση Γκρέιαμ Στιούαρτ, κατά τη διάρκεια εκ-
δήλωσης στη Βουλή των Κοινοτήτων το βράδυ της 
Τετάρτης, 13/7 παρουσία του Υπουργού Εξωτερι-
κών Ιωάννη Κασουλίδη. 
Στην ομιλία του ενώπιον Βρετανών Βουλευτών, 

μελών της παροικίας και φίλων της Κύπρου, ο κ. 
Κασουλίδης έκανε λόγο για «κρίσιμη συγκυρία» 
για το Κυπριακό. Είπε πως η κυπριακή κυβέρνηση 
επανειλημμένως έχει εκφράσει δέσμευση για ταχεία 
επανέναρξη των συνομιλιών και έχει επιδείξει την 
αφοσίωσή της στην ανάγκη καλλιέργειας ενός θε-
τικού κλίματος πριν και κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων. 
Αναφέρθηκε επίσης σε μια σειρά «τολμηρών» 

μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχει προ-
τείνει η ελληνοκυπριακή πλευρά, τα οποία ωστόσο 
απορρίπτει η τουρκοκυπριακή ηγεσία. 

«Η κυβέρνησή μας επιδιώκει μια λύση το συντο-
μότερο δυνατό, μέσω διαπραγματεύσεων, στη 
βάση και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
στο πλαίσιο των Καλών Υπηρεσίων του ΓΓ των 
ΗΕ. Το συμφωνηθέν πλαίσιο της διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας δυστυχώς υπονομεύεται και 
από την Άγκυρα και από την τουρκοκυπριακή ηγε-
σία που επικεντρώνεται στην ανατροπή της διαδι-
κασίας και επιμένει σε απαράδεκτες προϋποθέσεις 
για την επανέναρξη των συνομιλιών», είπε ο κ. Κα-
σουλίδης. 
Χαρακτήρισε δε την Τουρκία «περιφερειακό 

νταή» και αναξιόπιστο σύμμαχο, επισημαίνοντας, 
μεταξύ άλλων, την αγνόηση από την Άγκυρα των 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 
Επισήμανε παράλληλα πως η Λευκωσία ελπίζει 

σε εποικοδομητική στάση του ΗΒ στην υιοθέτηση 
του επόμενου ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των ΗΕ τις προσεχείς ημέρες και πρόσθεσε 
πως το Λονδίνο μπορεί να έχει μία εξαίρετη διμερή 
και εμπορική σχέση με την Τουρκία, αλλά παράλ-
ληλα μπορεί να τηρεί μια δυνατή στάση υπερά-
σπισης αξιών και αρχών όσον αφορά το Κυπριακό. 
Στην αντιφώνησή του ο κ. Στιούαρτ διαβεβαίωσε 

πως το Ηνωμένο Βασίλειο στηρίζει μια «συνολική, 
δίκαιη και με διάρκεια» λύση του Κυπριακού. «Πι-
στεύουμε ότι ο τρόπος για να αντιμετωπιστούν 
πολλά από τα μακροπρόθεσμα ζητήματα παραμέ-
νει μέσω μιας λύσης εντός των παραμέτρων των 

ΗΕ. Είμαστε ξεκάθαροι ότι (η λύση) θα πρέπει να 
βασίζεται στις υπάρχουσες γραμμές μιας διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», 
συνέχισε ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης. 
Πρόσθεσε πως η βρετανική κυβέρνηση θεωρεί 

τις παραμέτρους αυτές «αρκετά ευρείες και ευέλι-
κτες» ώστε να ανταποκριθούν στα συμφέροντα αμ-

φοτέρων των κοινοτήτων. 
Αναφέρθηκε επίσης στις οικονομικές και άλλες 

προοπτικές που συνοδεύουν μια λύση του Κυπρια-
κού και διαβεβαίωσε πως η Βρετανία θα συνεχίσει 
να εργάζεται για αυτή τη λύση με όλες τις εμπλεκό-
μενες πλευρές. 
Τέλος, σημείωσε: «Θέλω επίσης να είμαι σαφής 

πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιτάσσεται δυνατά 
σε οποιεσδήποτε αποσταθεροποιητικές ενέργειες 
είτε στην Κύπρο είτε στην ευρύτερη ανατολική Με-

σόγειο και υποστηρίζουμε ενεργά τα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλύπτουν τα Βα-
ρώσια. Έχουμε ζητήσει να σταματήσουν και να 
ανατραπούν οι ενέργειες της Τουρκίας. Αλλά ασφα-
λώς εναπόκειται σε όλα τα μέρη να διασφαλίσουν 
ότι οι εντάσεις δεν κλιμακώνονται, επειδή αυτό δεν 
είναι προς το συμφέρον κανενός». 

Ο κ. Κασουλίδης αναφέρθηκε επίσης στην ιστο-
ρική και «ιδιαίτερη σχέση»  μεταξύ Κύπρου και 
Ηνωμένου Βασιλείου, σχέση που όπως είπε θα 
μπει σε μια πιο δομημένη βάση με τον μνημόνιο 
συναντίληψης που ετοιμάζεται από τις δύο κυβερ-
νήσεις. Σημείωσε παράλληλα τη γρήγορη αντί-
δραση της κυπριακής κυβέρνησης στη ρωσική ει-
σβολή στη Ουκρανία στο πλαίσιο των διεθνών 
μέτρων κατά της Μόσχας, αλλά και στις περιφερει-
ακές συνέργειες που έχει αναπτύξει η Κύπρος απο-

δεικνύοντας πως είναι ένας 
«αξιόπιστος, φερέγγυος και προ-
βλέψιμος» εταίρος στην περιοχή, 
στην Ευρώπη και ευρύτερα. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Εθνική Κυ-

πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και τη 
βρετανική Διακομματική Κυβερνητική Επιτροπή για 
την Κύπρο, με πολλούς Βουλευτές από όλα τα 
κόμματα να παρίστανται. 
Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής είπε πως η ρω-
σική εισβολή στην Ουκρανία έφερε στους Κύπριους 
οδυνηρές αναμνήσεις, ιδίως καθώς πλησιάζει η 
48η επέτειος από την τουρκική εισβολή. 
Κατήγγειλε την «αυξανόμενη αδιαλλαξία και προ-

κλητικότητα» της Τουρκίας, συνοψίζοντας τις πιο 
πρόσφατες απαράδεκτες ενέργειες του Τούρκου 
Προέδρου Ερντογάν και του Τουρκοκύπριου ηγέτη 
Τατάρ.  
Στάθηκε δε στο γεγονός ότι μέσω της Ομοσπον-

δίας τα αιτήματα των Κυπρίων της παροικίας έχουν 
φτάσει σε πάνω από το 60% των Βρετανών βου-
λευτών, δηλαδή σε 396 επί συνόλου 650. Έκλεισε 
επισημαίνοντας τόσο τις υποχρεώσεις της βρετα-
νικής κυβέρνησης έναντι της Κύπρου όσο και τη 
σημασία της Κύπρου για τη διεθνή ασφάλεια και 
τη θέση της Βρετανίας στον κόσμο μέσω των βά-
σεων. Τη δική τους δέσμευση στα δίκαια του κυ-
πριακού λαού και την πρόθεση να στηρίξουν  τις 
προσπάθειες για μια δίκαιη λύση διατύπωσαν με 
σύντομες παρεμβάσεις τους κατά σειρά οι Βουλευ-
τές Άλιν Σμιθ, Κάρολαϊν Νόουκς, Μάικ Γουντ, Φά-
μπιαν Χάμιλτον, Τερέζα Βίλιερς, Πάμπος Χαραλά-
μπους και Γκεραίντ Ντέιβις. 
Καταγράφηκε επίσης η παρουσία στην εκδή-

λωση των Βουλετών Μαρκ Τζένκινσον, Κάθριν 
Γουέστ, Γκάγκαν Μοχίντρα, Μάικ Φρηρ, Μουνίρα 
Γουίλσον, Νταν Κάρντεν, Κρις Κλάρκσον, Ανούμ 
Καϊσάρ και της βαρώνης Μάσεϊ. 
Νωρίτερα την Τετάρτη ο κ. Κασουλίδης είχε συ-

ναντήσεις κατά σειρά με τον διευθυντή της δεξαμε-
νής σκέψης Chatham House Ρόμπιν Νίμπλετ και 
ερευνητές του ινστιτούτου, τον αναπληρωτή επικε-
φαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών 
υποθέσεων Κρις Μπράιαντ και τον Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μ. Βρετανία Νικήτα. 
Την Πέμπτη συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της 

Βουλής των Κοινοτήτων σερ Λίντσεϊ Χόιλ, έπειτα 
έγινε δεκτός στο Foreign Office από τον Υπ. Ευ-
ρώπης και το βράδυ παρακάθισε σε δείπνο για τα 
20 χρόνια της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗB (ρεπορτάζ σελ. 11).

Διαβεβαιώσεις στην παρουσία Κασουλίδη για λύση ΔΔΟ από τον Γκρέιαμ Στιούαρτ
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Επιστολή της ΕΚΟ προς τον Μπ. Τζόνσον με αφορμή τη μαύρη επέτειο της εισβολής
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Μία από τις κυρίαρχες ιστορίες στο βρετανικό 
Τύπο της Δευτέρας ήταν η δεύτερη τηλεοπτική 
αναμέτρηση μεταξύ των διεκδικητών της ηγεσίας 
των Συντηρητικών, που είχε διεξαχθεί την Κυριακή. 
Η i γράφει ότι η αντιπαλότητα έχει ενταθεί μεταξύ 

της Λιζ Τρας και της Πέννυ Μόρντοντ για τη δεύ-
τερη θέση στην κούρσα για την ηγεσία του Συντη-
ρητικού κόμματος, με την τελευταία να ζητά τον 
τερματισμό των “τοξικών υπονοούμενων”. To σχε-
τικό δημοσίευμα στην εφημερίδα i αναφέρει ότι η 
νυν υπουργός Εξωτερικών αρνείται ότι βρίσκεται 
πίσω από επιθέσεις στη στάση της Μόρντοντ σε 
θέματα φύλου και σε ό, τι αφορά το έργο της στα 
διάφορα υπουργεία που έχει υπηρετήσει. 
Εν τω μεταξύ, η Daily Mail δημοσίευσε μια ιστο-

ρία που υποδηλώνει ότι η κα Μόρντοντ αντιμετω-
πίζει ερωτήματα σχετικά με την κρίση της για τη 

συνάντηση που είχε με τον ηγέτη του Μουσουλ-
μανικού Συμβουλίου της Βρετανίας - παρά το γε-
γονός ότι η κυβέρνηση έχει εισάγει μια πολιτική μη 
εμπλοκής με αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Η εφη-
μερίδα παραθέτει μια ανώνυμη κυβερνητική πηγή 
που επισημαίνει ότι η  κίνησή της  κας Μόρντοντ 
είχε προκαλέσει  “αμηχανία” στο κόμμα των Τόρις.  

“Ο Σούνακ επιτίθεται στον «σοσιαλισμό» της 
Τρας",  είναι η άποψη των Times για την τηλεμαχία  
της Κυριακής μεταξύ των υποψηφίων διαδόχων 
του Μπόρις Τζόνσον. Η εφημερίδα εκτιμά ότι η 
αντιπαράθεση για την ηγεσία του κόμματος έχει 
γίνει "πιο άσχημη" με τους αντιπάλους να αρχίζουν 
να επιτίθενται ο ένας στον άλλον. Το κύριο άρθρο 
γνώμης των Times τονίζει ότι  οι υποψήφιοι θα 
έπρεπε να επικεντρώνονται “αμείλικτα” στην οικο-
νομία και επικρίνει το γεγονός ότι το Κυριακάτικο 

ντιμπέιτ “ξέφυγε σε άσχετα θέματα”. Οι ψηφοφόροι, 
σύμφωνα με τους Times, αξίζουν άμεσες απαντή-
σεις στα καυτά θέματα που τους απασχολούν.  
Η Telegraph υπογράμμιζε ότι οι διεκδικητές της 

ηγεσίας την περασμένη Κυριακή στράφηκαν κατά 
του πρώην υπουργού των Οικονομικών Ρίσι Σού-
νακ. Του επιτέθηκαν για την οικονομική του πολι-
τική, με τη Λιζ Τρας να προσπαθεί να τοποθετηθεί 
ως η μόνη υποψήφια που θα μπορούσε να τον 
αμφισβητήσει αποτελεσματικά στην οικονομία. 
Ο Guardian γράφει ότι η “κακή θερμοκρασία” 

του ντιμπέιτ αποκάλυψε τις βαθιές διαιρέσεις σχε-
τικά με την οικονομική πολιτική - με τους νυν και 
πρώην συναδέλφους του υπουργικού συμβουλίου 
να έρχονται αντιμέτωποι μεταξύ τους.  

H Daily Express περιγράφει τη συνάντηση στο 
πλατό της τηλεόρασης ως μια “αναμέτρηση” η 

οποία εξελίσσεται σε “προσωπικές επιθέσεις”.  
Τέλος, το πρωτοσέλιδο της Metro είχε μια ομα-

δική φωτογραφία  όλων των διεκδικητών, θέτοντας 
το ερώτημα: “Ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος 
των Τόρις;” 

  3      | Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη 
Βρετανία, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λον-
δίνου να κηρύττει «μείζον περιστατικό» ως απά-
ντηση στο ξέσπασμα δεκάδων εστιών φωτιάς εν 
μέσω καύσωνα. Την Τρίτη (19/07) περίπου 100 
πυροσβέστες και 15 πυροσβεστικά οχήματα επι-
χείρησαν σε χωριό ανατολικά του Λονδίνου για να 
κατασβήσουν μεγάλη πυρκαγιά. 
Σύμφωνα με πλάνα που ελήφθησαν από ελικό-
πτερο του Sky News, η φωτιά σάρωσε εκτάσεις 
βλάστησης και έχει καταστρέψει πολλά σπίτια στο 
χωριό Γουένινγκτον, περίπου 30 χιλιόμετρα από 
το κέντρο του Λονδίνου, ενώ το ιστορικό υψηλό 
της θερμοκρασίας ήταν το κύριο θέμα σε όλες τις 
εφημερίδες της Τετάρτης (20/07).  
Οι Times σημείωναν: «H θερμοκρασία ρεκόρ των 

40,3C ανάβει φωτιές στη Βρετανία-σπιρτόκουτο». 
Πυρκαγιές ξέσπασαν σε σπίτια και καθήλωσαν τα 
τρένα στους σταθμούς την Τρίτη, καθώς η χώρα 
«ψηνόταν» σε ακραία υψηλές θερμοκρασίες.  
Ο Guardian είχε τίτλο: «Ένα κάλεσμα σε αφύ-
πνιση: η Βρετανία σημειώνει την υψηλότερη θερ-
μοκρασία στην ιστορία της». Εκατοντάδες πυρο-
σβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι 
θερμοκρασίες ρεκόρ αναθερμαίνουν τη συζήτηση 
για την κλιματική κρίση.  
Στον Independent διαβάσαμε: «Η μέρα που η 
Βρετανία κάηκε». Ρεκόρ όλων των εποχών η θερ-
μοκρασία 40,3C. Τουλάχιστον 22 μεγάλες πυρκα-
γιές ξέσπασαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ φωτιές 
σημειώθηκαν και κοντά στο Λονδίνο.  
Η Daily Telegraph υπογράμμιζε: «Η Βρετανία 
φλέγεται καθώς οι θερμοκρασίες σπάνε το φράγμα 
των 40 βαθμών για πρώτη φορά». Ανεξέλεγκτες 
πυρκαγιές ξεσπούν σε όλη τη χώρα, με δεκάδες 
σπίτια να καταστρέφονται ενώ ο καύσωνας δείχνει 
τα δόντια του. 

 
Συνεχίζει πρώτος ο Σούνακ 
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ 
κέρδισε και τον τέταρτο γύρο στις ψηφοφορίες για 
την ανάδειξη των δύο επικρατέστερων υποψηφίων 

που θα διεκδικήσουν την ηγεσία του Συντηρητικού 
κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας. 
Η βουλευτής και πρώην υπουργός Κέμι Μπέι-
ντενοχ αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διαδικα-
σίας. Ο Σούνακ έλαβε 118 ψήφους και θα αναμε-
τρηθεί στον επόμενο γύρο με την Πένι Μόρντοντ, 
την πρώην υπουργό Άμυνας, που έλαβε 92 ψή-
φους και την υπουργό Εξωτερικών Λιζ Τρας, που 
συγκέντρωσε 86 ψήφους. Η Μπέιντενοχ έλαβε 
μόνο 59 ψήφους. 
Ωστόσο σε γκάλοπ φαίνεται πως o Ρίσι Σούνακ  

θα χάσει απέναντι σε οποιονδήποτε από τους συ-
νυποψηφίους του στην 
τελική φάση της ψηφο-
φορίας των μελών του 
κόμματος. 
Η δημοσκόπηση της 

YouGov που μεταδόθηκε 
από το Sky News, έδειξε 
ότι, στην τελική ψηφοφο-
ρία, ο Ρίσι Σουνάκ θα 
έχανε στην ψηφοφορία 
μεταξύ των μελών του 

κόμματος έναντι της Λιζ Τρας ή της Μόρντοντ. 
Η Daily Telegraph και οι Times (20/07)  λένε ότι 
η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας πλησιάζει την 
υπουργό Εμπορίου Πένι Μόρντοντ στην κούρσα 
για να βρεθεί στον τελευταίο γύρο της κούρσας  για 
την ηγεσία των Συντηρητικών. 
Οι Times αναφέρουν ότι η κα Τρας είναι όλο και 
πιο σίγουρη, αλλά η κα Μόρντοντ πιστεύει ότι μπο-
ρεί να διατηρήσει τη δεύτερη θέση της πίσω από 
τον Ρίσι Σούνακ. Η εφημερίδα γράφει ότι η πρώην 
υπουργός ισότητας Κέμι Μπέιντενοχ έχει πυροδο-
τήσει έναν “πόλεμο πλειοδοσίας” αρνούμενη να 

υποστηρίξει οποιονδή-
ποτε από τους τρεις ενα-
πομείναντες υποψηφί-
ους μετά τον αποκλεισμό 
της. 
Εκτός κούρσας διαδο-
χής για την ηγεσία τέθηκε 
το βράδυ της Δευτέρας ο 
βουλευτής, Τομ Τούγκε-
ντχατ, μετά τη σχετική 
ψηφοφορία. Ορισμένες 
από τις εφημερίδες της 
Τρίτης (19/07)  επικε-
ντρώθηκαν στον προτε-
λευταίο γύρο της ψηφο-
φορίας μεταξύ των 

βουλευτών των Τόρις, που επρόκειτο να διεξαχθεί 
το βράδυ της ιδίας ημέρας. 
Κατά τους Times η αναμέτρηση έχει “ανοίξει διά-

πλατα” αφού η Μπέιντενοχ και η Τρας κέρδισαν 
έδαφος, ενώ η υποστήριξη της Μόρντοντ υποχώ-
ρησε ελαφρώς στον τελευταίο γύρο.  
Η Πέννυ Μόρντοντ χάνει σε μομέντουμ, καθώς 
δεν κέρδισε καμία επιπλέον ψήφο στη ψηφοφορία 
της Δευτέρας για την ανάδειξη των δύο τελικών 
υποψηφίων για την ηγεσία του κόμματος, ενώ η 
Τρας υπόσχεται μειώσεις φόρων και η Μπέιντενοχ 
κλείνει τη διαφορά, διαβάσαμε στους Times.  
Η εφημερίδα σημειώνει ότι η κούρσα για την Ντά-
ουνινγκ Στριτ θα “κορυφωθεί με μια σύγκρουση με-
ταξύ Μόρντοντ και Τρας για τη δεύτερη θέση” και 
ότι ο βασικός παράγοντας της αναμέτρησης πιθανό 
να είναι σε ποια από τις δύο υποψήφιες θα μετα-
τοπισθούν  οι υποστηρικτές της κας Μπέιντενοχ 
εφόσον αποκλειστεί. 
Η Daily Telegraph συμφωνεί, υπογραμμίζοντας 
στον τίτλο της ότι η κ. Μπέιντενοχ είναι “έτοιμη να 
καθορίσει τον νέο βασιλιά” καθώς η  αναμέτρηση 
εισέρχεται σε κρίσιμη φάση.  
Στο πρωτοσέλιδό της, η Daily Express αναρω-
τιόταν: “Μπορεί η Τρας να εντείνει τις πιέσεις για 
να πολεμήσει τον Ρίσι στον τελευταίο γύρο;” Η εφη-
μερίδα εκτιμά  ότι η συμμετοχή της υπουργού Εξω-
τερικών στην κούρσα για τη διαδοχή του Τζόνσον, 
και η οποία συγκέντρωσε 71 ψήφους στην τελευ-
ταία ψηφοφορία, επτά περισσότερες σε σχέση με 
τον προηγούμενο γύρο, τώρα “κερδίζει δυναμική”. 
Στο μεταξύ, οι βουλευτές των Τόρις ενέκριναν 

αργά το βράδυ της Δευτέρας την πρόταση εμπι-
στοσύνης στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, 
μόλις 10 ημέρες μετά την παραίτησή του. Οι Συ-
ντηρητικοί ενώθηκαν γύρω από τον πρωθυπουργό 
μετά από μια πικρή πεντάωρη συζήτηση, όπου 
ακούστηκαν ισχυρισμοί για διαφθορά και ανοχή 
στις σεξουαλικές παρενοχλήσεις από την κυβέρ-
νηση. Οι βουλευτές ψήφισαν 349-238 υπέρ της 
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, χωρίς να αναφέ-
ρουν ονομαστικά τον πρωθυπουργό.

«Σπάει» τον υδράργυρο ο καύσωνας με ιστορικό ψηλό για το ΗΒ

ΟΙ ΤΟΡΙΣ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ ΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ, ΑΛΛΑ...

Η Κυβέρνηση κέρδισε, όπως αναμενόταν, την 
ψηφοφορία επί της πρότασης δυσπιστίας που υπέ-
βαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 
Συγκεκριμένα, 349 βουλευτές δήλωσαν την εμπι-
στοσύνη τους στην Κυβέρνηση έναντι 238 που την 
καταψήφισαν. Η κίνηση του υπό παραίτηση Πρω-
θυπουργού ακολούθησε υποβολή πρότασης δυ-
σπιστίας από το Εργατικό Κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης «όσο Πρω-

θυπουργός παραμένει ο κ. Τζόνσον». 
Οι Εργατικοί επιδίωξαν με τον τρόπο αυτό να 

εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια Συντηρητικών βου-
λευτών με τον ηγέτη τους ώστε να τον υποχρεώ-
σουν να εγκαταλείψει άμεσα την Ντάουνινγκ Στριτ, 
ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για πιθανές πρό-
ωρες εκλογές. Η Κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε τη 
διατύπωση της πρότασης των Εργατικών και την 
αντικατέστησε με νέα πρόταση δυσπιστίας, με την 
Κυβέρνηση να διατηρεί εν τέλει τη δεδηλωμένη. 
Στη συζήτηση που είχε προηγηθεί της ψηφοφο-

ρίας στη Βουλή, ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ 
Στάρμερ είχε καλέσει τον Μπόρις Τζόνσον να εγκα-
ταλείψει άμεσα την Ντάουνινγκ Στριτ και να προ-
κηρυχθούν εκλογές. «Κάθε ένας από τους Τόρις 
που διεκδικούν την ηγεσία του κόμματός τους δεν 
έχει εμπιστοσύνη προς εσάς, για αυτό φεύγετε», 
είπε απευθυνόμενος στον υπό παραίτηση Πρω-
θυπουργό. «Η Βρετανία αξίζει μια νέα αρχή με τους 
Εργατικούς», συμπλήρωσε ο σερ Κιρ.

«Η Βρετανία αξίζει μια νέα αρχή με τους Εργατικούς»

«Συντροφικά μαχαιρώματα» στην εσωκομματική κούρσα για τη Ντάουνινγκ Στριτ
ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΑΛΛΗΛΟΚΑΡΦΩΜΑΤΑ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΘΩΚΟ
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Η βρετανική κυβέρνηση κατηγορήθηκε μέσα στο 
Σαββατοκύριακο ότι δεν πήρε και δεν παίρνει στα 
σοβαρά το κύμα καύσωνα που αναμενόταν να πλή-
ξει από τη Δευτέρα το Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα 
που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ακραίες 
θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο 
ανθρώπων. 
Το Σάββατο, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός 

Μπόρις Τζόνσον δεν πήγε στη συνεδρίαση της 
ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων στην Ντάουνινγκ 
Στριτ, καθώς ήταν απασχολημένος να αποχαιρετά 
τους φίλους του στην εξοχική πρωθυπουργική κα-
τοικία στο Τσέκερς, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου. 
Την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ντό-
μινικ Ράαμπ, φάνηκε να χαίρεται με την πρόβλεψη 
ότι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 

βαθμούς Κελσίου, για πρώτη φορά στα χρονικά, 
στην Αγγλία. «Φυσικά, ακούμε τις λογικές συμβου-
λές: να ενυδατωνόμαστε, να αποφεύγουμε τον ήλιο 
τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να βάζουμε 
αντηλιακό, τέτοιου είδους πράγματα», είπε στο Sky 
News, προσθέτοντας: «Όμως, πρέπει να επωφε-
ληθούμε από τον ήλιο», διαβεβαιώνοντας ότι η 
χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζέστη και δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να κλείσουν τα σχολεία. 
Τα σχόλια αυτά εξόργισαν τους επαγγελματίες 

υγείας και τους μετεωρολόγους. «Δεν πρόκειται για 
μια ωραία, ηλιόλουστη μέρα, όπου θα βάλουμε 
λίγο αντηλιακό, θα βγούμε έξω και θα πάμε για κο-
λύμπι ή για φαγητό. Πρόκειται για σοβαρό καύσωνα 
που θα μπορούσε, σε τελική ανάλυση, να σκοτώσει 
ανθρώπους επειδή θα είναι πολύ έντονος. Δεν εί-

μαστε προετοιμασμένοι για τέτοια ζέστη σε αυτή 
τη χώρα», προειδοποίησε η Τρέσι Νίκολς, υπεύ-
θυνη του Κολεγίου Παραϊατρικών Επαγγελμάτων. 
Ο υπουργός Μεταφορών Κιτ Μαλτχάουζ ζήτησε 

να μην υπάρξουν «σοβαρά προβλήματα» στις με-
ταφορές ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου συμβού-
λευσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς μόνο εάν είναι «απόλυτη ανάγκη». 
Η Met Office είχε εκδώσει για πρώτη φορά «κόκ-

κινο συναγερμό» για ακραία ζέστη τη Δευτέρα και 
την Τρίτη. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει 
τους 40 βαθμούς στο Λονδίνο. Το απόλυτο ρεκόρ 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ανάγεται στις 25 Ιουλίου 
2019 και ήταν οι 38,7 βαθμοί που είχαν καταγραφεί 
στον Βοτανικό Κήπο του Κέμπριτζ.

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΕΞΟΡΓΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Οργή για την κυβερνητική χαλαρότητα στο θέμα του πρωτοφανούς καύσωνα

ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΙΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΥΟ ΓΛΥΠΤΩΝ

Κοντά στην ολοκλήρωση κατασκευής πιστών 
αντιγράφων δύο εκ των γλυπτών του Παρθενώνα 
που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται 
το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας, όπως δή-
λωσε στους New York Times ο επικεφαλής αυτού 
Ρότζερ Μάικλ. 
Πρόκειται για αντίγραφο κεφαλής αλόγου από 

αέτωμα του Παρθενώνα και αναπαράσταση Κε-
νταυρομαχίας από τη νότια μετόπη του ναού, που 
δημιουργούνται από ρομποτική μηχανή σε εργα-
στήριο στην Καρέρα της Ιταλίας. 
Τα αντίγραφα κατασκευάζονται με πεντελικό μάρ-

μαρο με την τεχνική της τρισδιάστατης μηχανικής 
κατεργασίας, με βάση ψηφιακές φωτογραφίες που 
πήρε από τα γλυπτά η ομάδα του ινστιτούτου, που 
εδρεύει στην Οξφόρδη. 
Σύμφωνα με τον κ. Μάικλ, τα αντίγραφα θα μπο-

ρούσαν να εκτεθούν κάπου στο Λονδίνο εντός του 
τρέχοντος μήνα, αν και νομικοί λένε πως ίσως το 
Βρετανικό Μουσείο θα επιχειρούσε να εμποδίσει 

αυτή την έκθεση διότι οι φωτογραφίες που χρησι-
μοποίησε η ομάδα δεν λήφθηκαν κατόπιν ειδικής 
άδειας. 

«Μοναδικός μας σκοπός είναι να ενθαρρύνουμε 
τον επαναπατρισμό των Ελγινείων μαρμάρων. 
Όταν δύο άνθρωποι θέλουν το ίδιο κομμάτι κέικ, 
το να ψήσεις ένα δεύτερο ολόιδιο κέικ είναι μία 
προφανής λύση», δήλωσε ο κ. Μάικλ.

Αντίγραφα των γλυπτών του Παρθενώνα

Αυξήσεις μισθών στον δημόσιο τομέα, που όμως δεν 
καλύπτουν τον πληθωρισμό, ανακοίνωσε η βρετανική 
κυβέρνηση, ιδίως για τους εργαζόμενους στην Υγεία, την 
Παιδεία και την Αστυνομία, εν μέσω απειλών για την κή-
ρυξη απεργιών. Οι εργαζόμενοι στο εθνικό σύστημα 
υγείας (NHS) θα λάβουν ετήσια αύξηση τουλάχιστον 
1.400 λιρών κατ’ άτομο. Για τους χαμηλόμισθους, ο μι-
σθός θα αυξηθεί κατά 9,3%. Οι νοσηλευτές που έλαβαν 
πρόσφατα το πτυχίο τους θα δουν τον μισθό τους να 
αυξάνεται κατά 5,5% (φτάνοντας τις 27.055 λίρες ετη-
σίως), ενώ οι «επιλέξιμοι» οδοντίατροι και γιατροί θα 
λάβουν αύξηση 4,5%, εξήγησε το υπουργείο Υγείας σε 
ανακοίνωσή του. Για τους εκπαιδευτικούς προτείνεται 
αύξηση 5%, η οποία αμέσως χαρακτηρίστηκε «απαρά-
δεκτη» από το συνδικάτο τους, το NEU. Αντίστοιχες αυ-
ξήσεις προτάθηκαν και για τους αστυνομικούς. 

Καθώς ο πληθωρισμός έφτασε το 9,1% στη Βρετανία 
καταγράφοντας ρεκόρ 40ετίας –και με προοπτική να αυ-

ξηθεί κι άλλο τους επόμενους μήνες–, πολλαπλασιάζο-
νται τα αιτήματα για αυξήσεις μισθών, σε μια περίοδο 
που στην αγορά εργασίας καταγράφονται και πολλές 
ελλείψεις έμπειρου προσωπικού. Με βάση τα πιο πρό-
σφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, οι πραγματικοί μι-
σθοί (εκτός των μπόνους) αυξήθηκαν κατά 4,3% την πε-
ρίοδο Μαρτίου-Μαΐου, ποσοστό που δεν καλύπτει τον 
πληθωρισμό. 

Αναλογικά, οι μισθοί στον δημόσιο τομέα αυξήθηκαν 
μόνο κατά 1,5% κατά την ίδια περίοδο, έναντι 7,2% στον 
ιδιωτικό τομέα. 

Τα συνδικάτα πιέζουν προς κάθε κατεύθυνση ζητώντας 
αυξήσεις και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον δη-
μόσιο τομέα απειλούν με κινητοποιήσεις. Το τελευταίο 
διάστημα έχουν προχωρήσει σε απεργίες οι δικηγόροι, 
οι ταχυδρόμοι, οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφο-
ρών οι οποίοι τις τελευταίες μέρες έχουν εξαγγείλει νέες, 
αποφασιστικές κινητοποίησεις.

Αυξήσεις μισθών κάτω του πληθωρισμού ξεσηκώνουν νέο, δυναμικό κύμα απεργιών

ΤΙΜΕΣ «ΦΩΤΙΑ» ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ, ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 

Στο 9,4% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο πληθωρι-
σμόςστη Βρετανία, ποσοστό που συνιστά νέο 
υψηλό 40 ετών και το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ 
των χωρών του G7. 
Σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, 

που ανακοίνωσε τα νεότερα στοιχεία, το ύψος του 
πληθωρισμού αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην 
ετήσια αύξηση της τάξης του 42% στην τιμή της 

βενζίνης και στην αύξηση των τιμών των τροφίμων 
κατά σχεδόν 10%. 
Η τιμή των πρώτων υλών και της ενέργειας που 

καταβάλλουν τα εργοστάσια ήταν κατά 24% αυξη-
μένη τον Ιούνιο σε σχέση με πέρυσι, στη μεγαλύ-
τερη αύξηση από το 1985. Η Τράπεζα της Αγγλίας 
αναμένει περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού τον 
Οκτώβριο, σε τουλάχιστον 11%, καθώς έχει προ-
αναγγελθεί νέα αύξηση του πλαφόν χρεώσεων για 
την ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, 
μετά από εκείνη του Απριλίου. 
Και όλα αυτά την ώρα που η στερλίνα ανέβηκε 

κατά 0,28% σε $1,2031. Ο διοικητής της Τράπεζας 
της Αγγλίας, Andrew Bailey, είπε την Πέμπτη ότι η 
άνοδος του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης θα 
είναι "μέσα στις επιλογές" στην επόμενη συνάντηση 
της Τράπεζας της Αγγλίας. 
Πάντως, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε περαιτέρω 

την Τετάρτη, καθώς το ευρώ εξακολούθησε να ανε-
βαίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Νέο υψηλό 40 ετών για τον πληθωρισμό

Αυξήσεις μισθών κάτω του πληθωρισμού ξεσηκώνουν νέο, δυναμικό κύμα απεργιών
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Αντιφατικές ενέργειες και αντιφατικά μηνύματα, 

οι οποίες μόνο ζημιά προκαλούν στην υπόθεση 
της Κύπρου, από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Τε-
τάρτη, 20 Ιουλίου, ανήμερα της μαύρης επετείου 
της τουρκικής εισβολής του 1974, παράλαβε μέσω 
των Ηνωμένων Εθνών τις προτάσεις που κατέθεσε 
ο εθνικιστής Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ 
την 1η και 8η Ιουλίου με τον εκπρόσωπο του Μάριο 
Πελεκάνο να δηλώνει πως οι προτάσεις αποτελούν 
μια νέα προσπάθεια θεμελίωσης του απαράδεκτου 
αφηγήματος για λύση στη βάση δύο ανεξαρτήτων 
κρατών. 
Έχει ασφαλώς σημασία και η σημειολογία της 

ημέρας που επελέγη να γίνει η παραλαβή από τον 
Πρόεδρο των διχοτομικών προτάσεων  Τατάρ. «Δεν 
έτυχε έτσι…», αφού  στα Ηνωμένα Έθνη κατατέ-
θηκαν αρχές του μήνα ενώ την ημέρα της μαύρης 
επετείου της τουρκικής εισβολής ο Αναστασιάδης 
ήταν κλινήρης και υπό περιορισμό γιατί προσβλή-
θηκε από τον κορωνοϊό. Δεν μπορούσε να επικα-
λεστεί, όχι… διπλωματική ασθένεια, αλλά πραγμα-
τική για ν’ αποφύγει έστω τους συμβολισμούς; 
Όμως και οι χειρισμοί του προκαλούν ερωτημα-

τικά. Χωρίς καν να διαβουλευθεί με την υπόλοιπη 
πολιτική ηγεσία στο  Εθνικό Συμβούλιο, έστω σε 
άτυπες συναντήσεις, δια του εκπροσώπου του εξέ-
φρασε ετοιμότητα να συζητήσει «το σύνολο των 
προτάσεων, τόσο των προταθέντων από τον ίδιο 
όσο και προτάσεων που υπέβαλε ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης, υπό την προϋπόθεση ότι ο διάλογος θα 
λάμβανε χώρα με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο 
λύσης, όπως αυτό καθορίζεται στα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών και στις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας». 
Οι κυβερνώντες του ΔΗΣΥ νομίζουν πως μπο-

ρούν να κοροϊδεύουν τους πάντες, και τους πολίτες 
και τους ξένους διπλωμάτες που παρακολουθούν 
τα τεκταινόμενα  στην Κύπρο. 
Στη δήλωση του ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης 

Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, αφού αποδέχεται να συζη-
τήσει τις διχοτομικές προτάσεις του ευνοούμενου 
της Άγκυρας, Ερσίν Τατάρ, θέτει τάχατες «αυστηρή 
προϋπόθεση» για διεξαγωγή διαλόγου «με βάση 
το συμφωνημένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και στις 
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας», όμως εδώ 
που έφτασαν τα πράγματα, εδώ που τα οδήγησαν, 
στο τέλμα και στην καταβαράθρωση, άλλα είναι 
που αναμένει να ακούσει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο 
Γκουτέρες. Απηυδυσμένος από τη στάση των ηγε-
τών και των δυο Κοινοτήτων, ο κ. Γκουτέρες διεμή-
νυσε με πολλούς τρόπους, πως δεν πρόκειται να 
εμπλακεί ξανά εάν δεν εκφραστεί στην πράξη η 
βούληση τους για συμφωνία που να οδηγεί σε ορι-
στική λύση. 
Από το Νίκο Αναστασιάδη, τον ίδιο και από τον 

Ερσίν Τατάρ αναμένει δήλωση για ετοιμότητα συ-
νέχισης των συνομιλιών από το σημείο που διακό-
πηκαν στο Κραν Μοντανά, αλλά όχι μόνο ο Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης, όπως φαίνεται και ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης αποφεύγει, όπως ο διάβολος το λι-

βάνι,  αναφορά στην τελευταία συγκροτημένη προ-
σπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για λύση.    
Όμως δεν έχει πρόβλημα  να δηλώσει ξεκάθαρα 

πως είναι έτοιμος να συζητήσει τις διχοτομικές προ-
τάσεις Τατάρ τις οποίες στηρίζει και με δημόσιες 
τοποθετήσεις της και η τουρκική κυβέρνηση. Σαφή 
τα μηνύματα που εκπέμπουν οι κινήσεις του Προ-
έδρου και έρχονται να «δέσουν» με την όλη πορεία 
εκτροχιασμού του Κυπριακού από τη βάση αναζή-
τησης λύσης.  
Είναι όλη η προηγούμενη περίοδος με τον Ανα-

στασιάδη να καλεί τον Ταγίπ Ερντογάν «να περιο-
ριστεί στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) 
των κατεχομένων» λες και είναι νόμιμο κράτος και 
διαθέτει δικό του έδαφος, θάλασσα και ΑΟΖ! Είναι 
οι «ευφάνταστες» ιδέες του για αποκεντρωμένη, 
άλλως χαλαρή ομοσπονδία που οδηγούν σε συ-
νομοσπονδία δυο κρατών.  
Ο πλήρης εκτροχιασμός του Κυπριακού ήλθε με 

τις βολιδοσκοπήσεις που έκανε ο ίδιος ο Πρόεδρος  
σε ξένους και Κύπριους για λύση δυο κρατών. 
Ακόμη και στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου σε συνάντηση τους τον ρώ-

τησε για το ενδεχόμενο λύσης δυο κρατών! 
Οι κινήσεις αυτές του Ν. Αναστασιάδη και του 

τότε υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη, 
ενθάρρυναν τη Βρετανική διπλωματία να στείλει 
στο νησί αντιπροσωπεία της και να προωθεί την 
ιδέα της εκτρωματικής «μέσης λύσης», ούτε διζω-
νική, δικοινοτική ομοσπονδία, ούτε δυο κράτη, αλλά 
κάτι… «ανάμεσα στα δυο»! 
Το τραγικό είναι πως οι Βρετανοί είχαν εκφράσει 

τις προθέσεις τους αλλά δεν υπήρξε καμιά αντί-
δραση ούτε από τον Πρόεδρο, ούτε από το Νίκο 
Χριστοδουλίδη, οποίος εκείνη την περίοδο είχε 
στραμμένη μονοθεματικά την προσοχή του στο να 
κτίζει το «προεδρικό προφίλ» του… 

 Μετά από όλα αυτά ο Νίκος Αναστασιάδης 
πλέον δεν μιλά για λύση διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας. Το ίδιο και οι Συναγερμικοί υποψή-
φιοι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης 
που περιορίζονται σε τοποθετήσεις που γαργαλούν 
τ’ αυτιά των εθνικιστών προς άγραν ψήφων!  
Αυτό έκανε και ανήμερα της μαύρης επετείου 

της τουρκικής εισβολής. Ενώ στα μνημόσυνα δεν 
παρέστη γιατί προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό (και 
καλά έκανε για να μην κολλήσει κι άλλους), δεν 

έπραξε το ίδιο και με την παραλαβή των προτά-
σεων Τατάρ, ενώ σε ανάρτηση του στο Twitter, μας 
λέει πως «δεν θα αποδεχτούμε ποτέ την επιλογή 
της παράδοσης», αλλά ούτε λόγος για την ταμπα-
κιέρα. Θέλει λύση λέει, αλλά δεν τον ονομάζει. Δεν 
γυρίζει η γλώσσα του να πει τη φράση «διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία». 

«Στόχος μας, λέει, παραμένει όπως η Κύπρος, 
επανενωθεί και απαλλαγμένη από εξαρτήσεις τρί-
των, να δίδει πραγματικά την προοπτική ειρηνικής 
συνύπαρξης για όλους τους νόμιμους κατοίκους, 
μέσα στο πλαίσιο του κεκτημένου και των αξιών 
της ΕΕ». 

 
Κούφια λόγια!  
Οι ξένοι διπλωμάτες διαβάζουν και τα κείμενα 

και τις πράξεις και καταγράφουν: Παραλαβή των 
διχοτομικών προτάσεων Τατάρ για λύση δυο κρα-
τών με έκφραση ετοιμότητας για συζήτηση και την 
ίδια μέρα προεδρική αναφορά στην επιδιωκόμενη 
λύση με αποφυγή αναφοράς στη λύση που περι-
γράφουν οι Αποφάσεις και τα Ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών. 

Ο απερχόμενος Πρόεδρος επιβεβαιώνει με τις 
πράξεις  του πως αντί «ηγέτης της κρίσης», όπως 
ευαγγελιζόταν προτού εκλεγεί, μετατράπηκε σε νε-
κροθάφτη της λύσης – επανένωσης της νησιού.   

 
Η Τουρκία παγιώνει τη διχοτόμηση 
Κώδωνα κινδύνου σημαίνει το ΑΚΕΛ για τα όσα 

διαδραματίζονται με το Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος 
Στέφανο Στεφάνου σε δηλώσεις του με αφορμή 
την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής, να επι-
σημαίνει πως το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερη 
φάση από ποτέ, με την Τουρκία «να εκμεταλλεύεται 
και να εργαλειοποιεί το παρατεταμένο αδιέξοδο για 
να δημιουργεί νέα κατοχικά δεδομένα και με αυτό 
τον τρόπο να παγιώνει τη διχοτόμηση». 

«Είναι αδήριτη ανάγκη», πρόσθεσε, «να αναλη-
φθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 
δημιουργήσουν δυναμική επανέναρξης των δια-
πραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν 
στο Κραν Μοντανά το 2017 και να συνεχίσουμε τις 
διαπραγματεύσεις αξιοποιώντας όλο το κεκτημένο 
των διαπραγματεύσεων που δημιουργήθηκε με 
πολύχρονες προσπάθειες». 
Αν δεν το κάνουμε εμείς, υπέδειξε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 

του ΑΚΕΛ, κανένας δεν πρόκειται να κινηθεί για 
μας και πολύ δε περισσότερο η Τουρκία θα συνε-
χίσει να βολεύεται με το παρατεταμένο αδιέξοδο 
και μέσα από την άγονη παρέλευση του χρόνου 
να πετυχαίνει το στόχο της διχοτόμησης. Εμείς θα 
πρέπει να κινηθούμε». 
Εξάλλου σε διακήρυξη του με αφορμή τη μαύρη 

επέτειο της τουρκικής εισβολής το ΑΚΕΛ προειδο-
ποιεί ότι τυχόν οριστική διχοτόμηση του νησιού μας 
θα σημάνει έναν νέο κύκλο αστάθειας και έντασης 
στην ιστορία του τόπου με απρόβλεπτες συνέπειες 
για το μέλλον των επερχόμενων γενιών, τονίζει στη 
διακήρυξή του με αφορμή την 48η επέτειο της τουρ-
κικής εισβολής το ΑΚΕΛ, προσθέτοντας ότι ουδέ-
ποτε θα συμβιβαστεί ούτε με την κατοχή και το 
στάτους κβο ούτε με όποιες διχοτομικές-συνομο-
σπονδιακές λύσεις. 
Απευθύνοντας μήνυμα ενότητας και αγώνα για 

τη λευτεριά και την επανένωση της πατρίδας, που 
είναι ο μόνος δρόμος για ένα μέλλον ειρήνης και 
ασφάλειας για όλο τον κυπριακό λαό, το ΑΚΕΛ δια-
βεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται μαζί και δί-
πλα στους παθόντες του 1974, στους συγγενείς 
των αγνοουμένων, τους ανάπηρους του πολέμου, 
τις γυναίκες θύματα βιασμών, τον προσφυγικό κό-
σμο, τους εγκλωβισμένους. Πάντοτε θα τιμά όσους 
έδωσαν τη ζωή τους ή αντιστάθηκαν με αυταπάρ-
νηση στις ορδές του Αττίλα, στην άνιση και προδο-
μένη μάχη του 1974, όταν οι πραξικοπηματίες κρύ-
βονταν στα μετόπισθεν. Θα τιμά επίσης τους 
Ελλαδίτες στρατιώτες που, σε αντίθεση με τους 
προδότες χουντικούς αξιωματικούς, αγωνίστηκαν 
στο πλευρό του λαού μας για την υπεράσπιση της 
Κύπρου. Σημειώνει επίσης ότι η εισβολή της Τουρ-
κίας ήταν η προσυμφωνημένη συνέχεια του φασι-
στικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου και συ-
ντελέστηκε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. 

 
Να δημιουργηθεί ελπίδα από την πέτρα 
Είναι δύσκολες οι καταστάσεις και δυσοίωνες οι 

προοπτικές για το αύριο, τόνισε ο ανεξάρτητος υπο-
ψήφιος για την Προεδρίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ, επισήμανε ότι πρέπει να 

δημιουργηθεί η ελπίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά 
από την πέτρα, για την επίλυση του κυπριακού. 
Επίσης είπε ότι το αδιέξοδο του κυπριακού δε 

θα αρθεί μόνο μέσα από τη διπλωματική οδό, αλλά 
πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Σημείωσε 
ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή των δεδομένων 
προκειμένου να πεισθεί και να σκεφτεί ξανά η Τουρ-
κία ότι δεν πρέπει να επιμένει στη μη επίλυση του 
κυπριακού. Τόνισε ότι μπορεί να δημιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις, λέγοντας ωστόσο ότι είναι πολύ 
δύσκολο. 
Ακόμα ο κ. Μαυρογιάννης επισήμανε ότι μπορεί 

να εξευρεθεί η ελπίδα, να αποκατασταθεί η χαμένη 
αξιοπιστία της Κύπρου και να χρησιμοποιηθεί ο 
καταλυτικός ρόλος της ενέργειας και τη σωστή συμ-
μετοχή μας στην ΕΕ. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε 
ότι πρέπει η πολιτεία να κάνει περισσότερα, τονί-
ζοντας την ανάγκη ενθάρρυνσης της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας που αντιστέκεται στον τουρκικό 
οδοστρωτήρα.

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΑΤΑΡ

«Κλειδώνει» τη διχοτόμηση με αντιφατικές ενέργειες και μηνύματα
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Έφυγε από τη ζωή ο Τ/κ 
αγωνιστής της επανένω-
σης, Ζεκκί Μπεσίχτεμπελι

Έφυγε από ανακοπή καρδίας 
ο αγωνιστής για την επανέ-
νωση της Κύπρου Ζεκκί Μπε-
σίχτεμπελι.  
Την είδηση του θανάτου του 

έκανε γνωστή ο δημοσιογρά-
φος Γιώργος Παυλίδης ο 
οποίος αναφέρθηκε σε προ-
σωπικές ιστορίες με τον Μπε-
σίχτεμπελι.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

«ΚΕΡΔΟΣ  ΓΙΑ  ΟΛΟΥΣ» ΑΠΟ  ΤΗ  ΣΥΜΦΩΝΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΧΑΛΛΟΥΜΙ  ΕΝΩ  ΟΙ  ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΣΕ  ΣΤΑΣΗ  ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Αιγοπροβατοτρόφοι: «Ανάσα» η συμφωνία για χαλούμι
Η συμφωνία για την ποσόστωση του χαλουμιού δίνει 

ανάσα στους αιγοπροβατοτρόφους για να ανακάμψει ο 
κλάδος, ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ ο πρόεδρος του, Σωτήρης 
Καδής. Ο κ. Καδής εξήγησε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, 
αρχίζοντας από τον Σεπτέμβρη, οι αιγοπροβατοτρόφοι 
θα παρέχουν στους τυροκόμους το 10 % του γάλακτος 
για την παραγωγή χαλουμιού και από τον επόμενο χρόνο 
θα αυξάνεται ετησίως κατά πέντε τοις εκατό. 
Πρόσθεσε επίσης ότι θα διοριστεί επιτροπή η οποία 

θα εξετάζει το ποσοστό των αυξήσεων που θα δώσουν 
οι τυροκόμοι για την αγορά του αιγοπρόβειου γάλακτος, 
ενώ όπως είπε, θα υπάρχει και συνεισφορά της κυβέρ-
νησης στο ποσό αυτό. 
Ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη επιτροπή θα εξε-

τάζει και τα όποια προβλήματα προκύπτουν στην εφαρ-
μογή του φακέλου του χαλουμιού. 

 
Σε αναμονή οι υπεραγορές 
Σε αναμονή είναι οι υπεραγορές για να δοθούν διευ-

κρινίσεις από το Υπουργείο Γεωργίας για το κατά πόσον 
θα πρέπει να αποσύρουν τα χαλούμια από το ράφια τους 
που δεν φέρουν σήμανση ΠΟΠ, ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ 
ΓΓ του συνδέσμου λιανικού εμπορίου, Μάριος Αντωνίου. 
Ανέφερε επίσης ότι οι υπεραγορές πήραν χθες μετά 

το μεσημέρι επιστολή από το Υπουργείο Γεωργίας με το 
οποίο καλούνται να αποσύρουν από τα ράφια των υπε-
ραγορών προϊόντα που δεν έχουν σήμανση χαλουμιού 
ΠΟΠ. Υπήρξε μάλιστα προειδοποίηση ότι οι έλεγχοι στην 
αγορά θα αρχίσουν αμέσως. 
Ωστόσο, πρόσθεσε, στις 18:30 πήραν ειδοποίηση από 

το ΚΕΒΕ να αναμένουν οδηγίες καθώς επιτεύχθηκε συμ-
φωνία για το χαλούμι των εμπλεκομένων μερών. 
Ανέφερε ακόμη ότι το ΚΕΒΕ τους ενημέρωσε ότι θα 

δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για να πουληθούν τα 
προϊόντα που βρίσκονται σήμερα στα ράφια και δεν έχουν 
σήμανση που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ΠΟΠ. 
Ο κ. Αντωνίου τόνισε ότι θα πρέπει να αναμένουν δεύ-

τερη επιστολή από το Υπουργείο Γεωργίας για να τους 
ξεκαθαρίσουν ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα. 

Εάν δεν πάρουν δεύτερη επιστολή, είπε, οι υπεραγορές 
θα ζητήσουν να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο Γεωργίας ποιο 
είναι αυτό το εύλογο διάστημα. 
Αυτή τη στιγμή, ανέφερε, 32 τυροκομεία είναι εγγε-

γραμμένα στο σύστημα πιστοποίησης ΠΟΠ, ενώ τα με-

γάλα τυροκομεία που διακινούν το χαλούμι δεν έχουν 
ακόμη πιστοποιηθεί. 

 
Αντρέας Χατζηαδάμου: «Οι αρμόδιοι 
πρέπει να αποφαφίσουν τι κάνουν…» 
Οι αρμόδιοι πρέπει να αποφασίσουν τι κάνουν με την 

εφαρμογή του φακέλου για το χαλούμι, να δώσουν κα-
τευθυντήρια γραμμή αλλά και χρόνο στις υπεραγορές, 
που δεν ευθύνονται για την ανοχή και την ολιγωρία που 
έχει επιδειχθεί από την κυβέρνηση στην εφαρμογή της 
απόφασης για το χαλούμι ΠΟΠ εδώ και ένα χρόνο, τόνισε 
στον ΑΣΤΡΑ ο Γραμματέας του Συνδέσμου Υπεραγορών, 

Ανδρέας Χατζηαδάμου. 
Διερωτήθηκε κατά πόσον οι αρμόδιοι θα έχουν κόστος 

ή θα κληθούν να απαντήσουν για τις ευθύνες που έχουν 
για τη σύγχυση που προκλήθηκε στην αγορά, τη στιγμή 
που καλούνται οι υπεραγορές να επωμιστούν το κόστος 
χωρίς να φέρουν ευθύνη. 
Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «για ένα χρόνο χαθήκαμε 

στις μεταφράσεις λόγω της αδυναμίας των κυβερνώντων 
να εφαρμόσουν τον φάκελο για το χαλούμι». 

 
Μετά από 20 χρόνια... 
Ένας με δύο μήνες θα είναι το χρονικό διάστημα που 

θα δοθεί στα τυροκομία για διάθεση των χαλουμιών που 
δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα ΠΟΠ εκτιμά ο Πρόεδρος 
των Τυροκόμων Γιώργος Πέτρου. 
Μιλώντας στη Μεσημβρινή Έκδοση του ΑΣΤΡΑ, ο Πρό-

εδρος του Συνδέσμου τυροκόμων επεσήμανε ότι απαι-
τείται κάποιος χρόνος προσαρμογής αφού ακόμη και να 
παραχθούν χαλούμια εντός του συστήματος ΠΟΠ δεν 
θα υπάρχουν τα σχετικά υλικά συσκευασίας με τις σχετι-
κές σημάνσεις. 
Επεσήμανε ότι το προϊόν ΠΟΠ θα είναι ακριβότερο 

λόγω της αύξησης της τιμής του αιγοπρόβειου γάλακτος 
κατά 35 σεντ το λίτρο και του αγελαδινού κατά 5 σεντ. Οι 
αυξήσεις αυτές έχουν να κάνουν λόγω και αυξήσεων σε 
άλλους τομείς της οικονομίας όπως το πετρέλαιο και την 
ενέργεια. 
Ο κ. Πέτρου σημείωσε ότι μετά από 20 χρόνια αβεβαι-

ότητας επικράτησε η σύνεση και λογική στα κρίσιμα ση-
μεία εφαρμογής του προτύπου παρά τα προβλήματα και 
γνωστοποίησε ότι όλες οι εταιρείες παραγωγής τυριών 
ζήτησαν από τον οργανισμό διενέργειας ελέγχου BU-
REAU BERITAS να εγγραφούν στο σύστημα ΠΟΠ.

ΠΥΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Μετασεισμοί πολλών 
Ρίχτερ για τον διορισμό 

Αγαθαγγέλου
Μετασεισμοί πολλών Ρίχτερ μετά την απόφαση της Κυβέρνησης 

να διορίσει τον πρόεδρο του ΠΙΣ Πέτρο Αγαθαγγέλου στο διοικητικό 
συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, με τον ίδιο τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας να δέχεται πυρά από παντού. Φορείς της 
Υγείας, οργανωμένοι ασθενείς, κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και 
άτομα τα οποία υπήρξαν στενοί συνεργάτες του Νίκου Αναστασιάδη 
εξαπέλυσαν επίθεση, ενώ πλήγμα για το Προεδρικό αποτελεί και η 
παραίτηση της εκπροσώπου της Κυβέρνησης στο διοικητικό συμ-
βούλιο του ΟΑΥ, η οποία μάλιστα αποχώρησε πυροβολώντας.   

«Μετά τον χθεσινό διορισμό του Αγαθαγγέλου στον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από το δ.σ. 
ως διαμαρτυρία για τον διορισμό. Άνθρωπος που πολέμησε το ΓεΣΥ 
και αντιπροσωπεύει τους γιατρούς -κυρίως αυτούς εκτός ΓεΣΥ, να εί-
ναι τώρα στο δ.σ.... Πόση διαπλοκή;» έγραψε σε ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο η νομικός Μελίνα Πύργου.  
Ο διορισμός Πέτρου Αγαθαγγέλου είχε προκαλέσει, όμως, δυσλει-

τουργία στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού από την πρώτη 
στιγμή της ανακοίνωσής του, καθώς όπως αναφέρουν πληροφορίες, 
ο πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου, δήλωσε μεν «το παρών» 
του κατά την έναρξη της προγραμματισμένης συνεδρίασης το από-
γευμα της Πέμπτη, αποχώρησε δε στη συνέχεια, εις ένδειξη διαμαρ-
τυρίας ενώ όπως πληροφορούμαστε, τις επόμενες ημέρες δεν απο-
κλείεται το παράδειγμα της κ. Πύργου να ακολουθήσουν και οι 
εκπρόσωποι άλλων φορέων στο δ.σ. του Οργανισμού.  
Οι τόνοι δεν φαίνεται να πέφτουν βεβαίως εύκολα, καθώς όπως 

αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», η συγκεκριμένη απόφαση της 
Κυβέρνησης προκάλεσε και την αντίδραση της «Κοινωνικής Συμμα-
χίας για το ΓεΣΥ» (συμμετέχουν περίπου 15 οργανώσεις/συντεχνίες) 
η οποία προχωρεί τη Δευτέρα σε έκτακτη συνέλευση προκειμένου 
να λάβει αποφάσεις και να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εκ-
φράσει την έντονη διαμαρτυρία της, χωρίς να αποκλείονται οι δυνα-
μικές κινητοποιήσεις.  
Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, με ανοικτή επιστολή 

της έθεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προ των ευθυνών του και 
επί της ουσίας του διορισμού του Πέτρου Αγαθαγγέλου ανέφερε:  

«Γνωρίζουμε ότι η Κυβέρνησή σας θα επικαλεστεί γνωμάτευση 
του Γενικού Εισαγγελέα βάσει της οποίας ο διορισμός του προέδρου 
του ΠΙΣ στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΥ δεν συνιστά σύγκρουση 
συμφέροντος. Με απλά λόγια, η γνωμάτευση λέει ότι ένας πάροχος 
υπηρεσιών Υγείας μπορεί να συμμετέχει στο συμβούλιο του ΟΑΥ. 
Όταν προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε σχετικά, μας λέχθηκε ότι ο 
πρόεδρος του ΠΙΣ δεν είναι συμβεβλημένος με το ΓεΣΥ».

Ο Μητροπολίτης Πάφου  
Παραδέχτηκε το λάθος του

Σε επιπολαιότητα του ιερέα 
των Χολετριών απέδωσε την 
άρνηση του να μνημονεύσει 
τον δολοφονηθέντα από την 
ΕΟΚΑ Β’ Κυριάκο Παπαλά-
ζαρο, ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος, εκφράζοντας τις 
απολογίες του στην οικογένεια 
του ήρωα.

ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ 
εμποδίζουν τη Βουλή να 

υπερασπιστεί την  
προστασία του Ακάμα

Τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ εμπόδισαν τη 
Βουλή να συζητήσει ψήφισμα 
για την προστασία του Ακάμα, 
ενόψει του αναθεωρημένου  
Τοπικού Σχεδίου που θα έχει 
καταστροφικές συνέπειες στον 
μοναδικό αυτό οικότοπο της 
Κύπρου, αναφέρει με ανακοί-
νωσή του το ΑΚΕΛ, επισημαί-
νοντας πως το ψήφισμα κατα-
τέθηκε από κοινού από το 
ΑΚΕΛ και τους Οικολόγους με 
στόχο να σταλεί από την ίδια 
τη Βουλή ένα ισχυρό μήνυμα 
στην κυβέρνηση και τα μεγάλα 
επιχειρηματικά συμφέροντα να 
αφήσουν τον Ακάμα έξω από 
τις μεθοδεύσεις τους.

Ξυλοκόπησε τη μητέρα για 
ένα αυτοκίνητο

Αποτροπιασμό προκαλεί η 
υπόθεση του ξυλοδαρμού της 
29χρονης μητέρας από το Κο-
γκό η οποία δέχτηκε τα βά-
ναυσα χτυπήματα 43χρονου 
Ε/κ που της πούλησε ελαττω-
ματικό αυτοκίνητο. Όπως  
μεταδώσαμε, η 29χρονη επι-
σκέφτηκε τον 43χρονο προκει-
μένου να ζητήσει τα λεφτά της 
πίσω αρνούμενη να φύγει αν 
δεν τα έπαιρνε. Τότε ο 43χρο-
νος μηχανικός επιτέθηκε  
βάναυσα στη νεαρή που κρα-
τούσε το βρέφος της ξυλοκο-
πώντας την. Τότε ο μαινόμενος 
δράστης επιτέθηκε και στο συ-
νοδό της γυναίκας καταφέρνο-
ντας και σε αυτό χτυπήματα. 
Η γυναίκα οδηγήθηκε στην 

Αστυνομία και κατήγγειλε το 
περιστατικό με τους επι καθή-
κοντι αστυνομικούς να την πα-
ραπέμπουν στο ΤΑΕΠ του ΓΝ 
Λάρνακας για να γίνει αξιολό-
γηση των τραυμάτων της. 
Το περιστατικό βίας, που 

προκάλεσε τα αισθήματα κάθε 
λογικού ανθρώπου, ξεσήκωσε 
κύμα καταδίκης με κόμματα ορ-
γανώσεις, θεσμούς και προ-
σωπικότητες να καταδικάζουν.
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Εν συντομία

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΤΗΣ

Με τις κυρώσεις δώσαμε στον Πούτιν υπερδιπλάσια και πήραμε λιγότερα
Τα νέα, επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής για τις εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με την 
Ρωσία και την Ουκρανία το Μάιο και το πρώτο πεντάμηνο 
του 2022 καταγράφουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο το 
πώς η χώρα μας ακολούθησε μαζί με την πλειοψηφία 
των ευρωπαϊκών χωρών τις επιταγές των ΗΠΑ, πληρώ-
νοντας «από την τσέπη της» τεράστιο κόστος, ενώ από 
την άλλη όχι μόνο δεν μείωσε τα έσοδα της Ρωσίας, 
αλλά τα αύξησε, λόγω του άλματος του κόστους ενέρ-
γειας.Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 η αξία των ει-
σαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 2.817,2 
εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 117,6% σε σχέση με 
την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 1.294,4 

εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη 
Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ανήλθε σε 
47,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 31,1% σε σχέση 
με την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 που ήταν 69,0 

εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022 ήταν αρνητικό και 
ανήλθε σε 2.769,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα). 
Ειδικά τον Μάιο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελ-

λάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 625,5 εκατ. ευρώ, ση-
μειώνοντας αύξηση 94,7% σε σχέση με τον Μάιο 2021 
που ήταν 321,2 εκατ. ευρώ. 
Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία 

τον Μάιο 2022 ανήλθε σε 5,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
μείωση 56,9% σε σχέση με τον Μάιο 2021 που ήταν 
12,9 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας 
τον Μάιο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 620,0 εκατ. 
ευρώ (έλλειμμα).

Συνελήφθη 
στο Κονγκό 

Ελληνοαμερικανός 
δημοσιογράφος

Οι αρχές του Κονγκό συνέ-
λαβαν τον Ελληνοαμερικανό 
δημοσιογράφο Σταύρο Νι-
κόλα Νιάρχο, με την κατηγο-
ρία ότι προσέγγισε ένοπλες 
οργανώσεις. Ο 33χρονος, 
που είναι γιος του Σπύρου 
Νιάρχου και της Δάφνης Γκί-
νες, εγγονός του εφοπλιστή 
Σταύρου Νιάρχου και ανιψιός 
του δισεκατομμυριούχου Φί-
λιππου Νιάρχου, μεταφέρ-
θηκε στην πρωτεύουσα και 
κρατείται από την υπηρεσία 
πληροφοριών ANR της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Κον-
γκό, όπως επιβεβαίωσε  
υψηλόβαθμος αξιωματούχος 
στο Γαλλικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων.

«Παγώνει» 
η δημιουργία 

θέσεων εργασίας 
στην Ελλάδα

«ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ�Σ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ» ΕΙΠΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Οργή λαού για τη διαχείριση των πυρκαγιών και την έλλειψη πολιτικής 
Πλήθος του κόσμου των social media δηλώνει την αγα-

νάκτησή του για την διαχείριση της πυρκαγιάς από πλευ-
ράς της κυβέρνησης. Ορισμένοι κάνουν λόγο για υπερά-
ριθμες προσλήψεις αστυνομικών και παπάδων. Άλλοι 
υπονοούν επικοινωνιακά τρικ από πλευράς της περιφέ-
ρειας. Μερικοί θυμούνται τον περσινό εφιάλτη στην Εύ-
βοια και τη Βαρυμπόμπη. 
Το μότο που συνοδεύει σημαντικό αριθμό αναρτήσεων 

είναι το «Live your myth in greece», ενώ λόγος γίνεται 
για την κλιματική κρίση και την καταστροφή της χλωρίδας 
και της πανίδας μιας περιοχής που λειτουργούσε ως 
«πράσινος πνεύμονας» στην περιοχή της Αττικής. 
Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι τραγική. 
Ανάμεσα σε άλλα, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, η 

πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 14:00 (ώρα Ελλά-
δας) στην περιοχή Βενίζα, κοντά στα Μέγαρα και βόρεια 
της Κινέτας, είχε προσλάβει τεράστιες διαστάσεις με τις 
φλόγες να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από πολ-
λές κατοικίες. 
Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κο-

σμόπουλος δήλωσε στην ΕΡΤ ότι η πυρκαγιά είναι ανε-
ξέλεγκτη και ότι υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια. 
Ο ίδιος πρόσθεσε δε ότι εάν συνεχιστεί η κατάσταση με 
τη φωτιά θα πραγματοποιηθούν και άλλες εκκενώσεις 
οικισμών. 

Ο δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης, μιλώ-
ντας στο OPEN δήλωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται μέσα 
σε ρεματιά και όσο περνά η ώρα αυξάνει η ένταση του 
ανέμου. Πρόσθεσε ότι στην περιοχή που βρίσκεται η φω-
τιά δεν υπάρχει οικισμός αλλά εξοχικές κατοικίες. 
Εξαιρετικά επικίνδυνη είναι η κατάσταση και στη βο-

ρειοανατολική Αττική με πολλά και μεγάλα ενεργά μέ-

τωπα. Η φωτιά που ξεκίνησε από την Πεντέλη έχει προ-
καλέσει τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με την 
τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, 
στην πυρκαγιά της Πεντέλης δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. 

Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες 
με τον αριθμό και τον μέγεθος των ζημιών να είναι άγνω-
στος καθώς προτεραιότητα ήταν να μπορέσουν να αντι-
μετωπιστούν τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Είκοσι πέντε 
άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία ανάμεσά τους 
και πυροσβέστες. 
Επίσης, έχουν εκκενωθεί οι Κατοικίες Υποστηριζόμενης 

Διαβίωσης «Αρήτη» (Πεντέλης και Τυρνάβου, Γέρακας), 
που φιλοξενούσε 46 άτομα. Έξι άτομα μεταφέρθηκαν με 
φορείο και ακόμα 3 άτομα με καρέκλα, οι τελευταίοι με-
ταφέρθηκαν στον οίκο ευγηρίας Θάλπη (Άγιος Στέφανος). 
Τα 6 άτομα διακομίσθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. 
Εκκενώθηκε το Κέντρο Ειδικών Ατόμων η «Χαρά» 

(Πωγωνίου 2, Παλλήνη Αττικής), που φιλοξενούσε 57 
άτομα. Ένα άτομο διακομίσθηκε προς το Ιπποκράτειο. 
Εκκενώθηκε και η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων «Εφέ-
στια» (Εθ. Αντιστάσεως 80, Γέρακας), που φιλοξενούσε 
44 άτομα. Μεταφέρθηκαν 10 άτομα, εκ των οποίων τα 2 
στον Ερυθρό Σταυρό, 2 στο Ιπποκράτειο, τα υπόλοιπα 6 
σε Ερυθρό Σταυρό. 
Περισσότεροι από 600 άνθρωποι αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους με εντολή της αστυνομίας. 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ� ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Παραχάραξη της Ιστορίας του Πολυτεχνείου
Ο Άγγελος Συρίγος, αρμόδιος του υπουργείου Παιδείας για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

αποδείχθηκε τελικά υφυπουργός παραχάραξης της Ιστορίας. Και μάλιστα μέσα από 
τη Βουλή, με όσα είπε για το Πολυτεχνείο και την περίοδο που οι Έλληνες προσπα-
θούσαν να αντιμετωπίσουν τον «γύψο» της Χούντας των Συνταγματαρχών με πρωτο-
στάτες το φοιτητικό κίνημα και τη νεολαία. Από το βήμα της Βουλής, ο κ. Συρίγος αμ-
φισβήτησε τους αγώνες κατά της Δικτατορίας κάνοντας λόγο για «πολιτική μυθολογία» 
που έχει στο επίκεντρό του το Πολυτεχνείο. Αντίστοιχη ήταν η προσβολή στις εκδηλώσεις 
μνήμης και τους σύγχρονους αγώνες που εκφράζονται κάθε χρόνο στην πορεία από 
το Πολυτεχνείο ως την Αμερικανική Πρεσβεία, στις 17 Νοεμβρίου. Κατά τον κ. Συρίγο, 
πρόκειται για εθιμικές πορείες «που καταλήγουν σε ταβέρνες με παϊδάκια». 
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης κατήγγειλε την προσπάθεια του υφ. 

Παιδείας να ξαναγράψει την ιστορία και έκανε λόγο για ύβρη άκρως απαράδεκτη. Ο 
κοινοβουλευτικός εκπρ. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Πάνος Σκουρλέτης τοποθετήθηκε επίσης 
άμεσα, με παρέμβασή του. «Δεν σας αξίζει να κατέχετε αυτό τον θώκο» είπε και υπεν-
θύμισε ότι για να κάθεται ο κ. Συρίγος στον υπουργικό θώκο της Παιδείας, κάποιοι στο 
παρελθόν πάλεψαν για το «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

Τετραπλάσιες 
οι απολύσεις 
τον Ιούνιο

Μόλις κατά 18.317 αυξήθη-
καν σε σχέση με τον Ιούνιο 
του 2021 οι νέες θέσεις ερ-
γασίας που κατέγραψε το 
ηλεκτρονικό Πληροφοριακό 
Σύστημα Εργάνη για τον πε-
ρασμένο μήνα, ενώ η έκρηξη 
των απολύσεων συνεχίστηκε 
για 6ο συνεχόμενο μήνα επα-
ληθεύοντας τη μεγάλη κινη-
τικότητα που παρατηρείται 
στην αγορά εργασίας από 
την αρχή του χρόνου. 
Ενδεικτικό της αβεβαι-

ότητας που υπάρχει σε συ-
γκεκριμένους κλάδους εργα-
σίας, περιλαμβανομένου και 
του τουρισμού, είναι το γεγο-
νός ότι οι απολύσεις τον Ιού-
νιο του 2022 είναι αυξημένες 
κατά 72.706. Δηλαδή είναι 
σχεδόν τετραπλάσιες οι απο-
λύσεις από τις προσλήψεις 
σε σύγκριση με την ίδια πε-
ρίοδο έναν χρόνο πριν. 
Όπως εντοπίζει το Εργάνη, 

κατά τον περασμένο μήνα οι 
αναγγελίες πρόσληψης ήταν 
329.966, ενώ οι αποχωρή-
σεις σε 310.853. Στο εξάμηνο 
ανήλθαν στις 1.445.560.

Την μεγάλη αγωνία για την ζημιά στην παραγωγή 
και την απειλή για το εισόδημά των αγροτών και 
κτηνοτρόφων της περιοχής του Δήμου Παγγαίου 
όπου συνεντρίβη το Antonov 12ΒΚ περιέγραψε μι-
λώντας στην κρατική τηλεόραση ο δημοτικός σύμ-
βουλος, μέλος της αγροτικής επιτροπής του Δήμου 
Παγγαίου και κάτοικος Παλαιοχωρίου Μίμης Παπα-
θανασίου. 
Όπως είπε, σήμερα κάποια συνεργεία έχουν αρ-

χίσει να αποχωρούν από την περιοχή της συντρι-
βής, ενώ παραμένει η ομάδα των πυροτεχνουργών 
του Στρατού (από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπε-
δίων Ξηράς). Όπως εκτιμάται, θα παραμείνουν εκεί 
«γύρω στον ένα με ενάμιση μήνα». 
Η περιοχή φρουρείται από την Αστυνομία και 

«έχουν βάλει όριο 500 μ., κάτι που συνεπάγεται μία 
έκταση γύρω στα 800-1.000 στρέμματα παραγωγι-
κών χωραφιών. Δεν μπαίνει κανείς, απαγορεύεται 
αυστηρά», είπε ο κ. Παπαθανασίου. «Σε αυτά τα χω-
ράφια δεν μπαίνει κανείς μέχρι να ολοκληρωθούν 

οι απαραίτητες ενέργειες ... δυστυχώς οι αγρότες 
δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, δεν ποτίζουν», 
προσέθεσε σε άλλο σημείο. 
Περιέγραψε ότι «οι παραγωγοί εδώ, ο αγροτικός 

κόσμος και οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν. Έχουν κυ-
κλοφορήσει διάφορες φήμες που δεν βοηθούν, όταν 
αιωρούνται σκέψεις ότι υπάρχει ενδεχόμενη επιβά-
ρυνση με ραδιενεργά, χημικά ή άλλες ουσίες. Έχει 
ξεκαθαρίσει το θέμα, ειδική μονάδα από την Αθήνα 
διασταύρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, 
κατ' αρχήν για τους πολίτες. Από το Γενικό Χημείο 
του Κράτους περιμένουμε τα τελικά πορίσματα, εγ-
γράφως, έχει ζητηθεί από το Δήμο». 
Εν τω μεταξύ, το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του αναφέ-

ρει ότι «Τόσο το φορτίο και η διαδρομή που εκτε-
λούσε το αεροσκάφος Antonov, όσο και οι συγκε-
χυμένες πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με το 
συμβάν, δημιουργούν τουλάχιστον ανησυχία και εύ-
λογα ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν από 
τους αρμοδίους».

Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για το Antonov

ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΙΓΝΑΔΗ

Θύελλα αντιδράσεων για την αποφυλάκιση
Χιλιάδες βρέθηκαν στο Σύνταγμα για τη συγκέντρωση ενάντια στην αποφυλάκιση 

του Δημήτρη Λιγνάδη και πορεία αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Γ. Μιxαηλiδη, που 
πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα. 
Ενώ ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, αποφυλακίστηκε -αν και την ίδια 

ημέρα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξης για τον βιασμό δύο ανήλικων παιδιών- ο 
Γ. Μιxαηλiδη ζητεί την αυτονόητη εφαρμογή του νόμου.  
Είχε προηγηθεί ο ξεσηκωμός των ηθοποιών, οι οποίοι είχαν καλέσει σε συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας μέσω του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ). Δήλωσαν «τρομαγμένοι 
από την απόφαση του ΜΟΔ για αναστολή φυλάκισης του πρωτοδίκως ενόχου για 2 
βιασμούς ανηλίκων, Δημήτρη Λιγνάδη», ενώ υπογράμμισαν με νόημα πως «σε ένα 
έγκλημα που αποδεικνύει ότι η εξουσία, το χρήμα, οι δημόσιες σχέσεις και οι ισχυροί 
φίλοι είναι πάνω από την Δικαιοσύνη». «Δεν ξεχνούμε όμως πως αυτή η καταφανής 
καταπάτηση όχι μόνο του κοινού περί δικαίου αισθήματος της κοινωνίας, αλλά του 
ίδιου του θεσμού της Δικαιοσύνης, είναι συνέχεια σε μια σειρά αποφάσεων που τεντώ-
νουν τους νόμους μόνο εκεί που συμφέρει: στους δολοφόνους του Ζακ, τον Ε. Κορκο-
νέα, τον Π. Φιλιππίδη. Έπεται συνέχεια άραγε με τις εφέσεις της Χρυσής Αυγής;».

Οι θερινές προβλέψεις της 
Κομισιόν για το σύνολο του 
2022 παραμένουν κακές για 
την Ελλάδα, καθώς κάνουν 
λόγο για ανάπτυξη μόλις 4% 
με πληθωρισμό που θα εκτι-
ναχθεί στο 8,9%. Ακόμη χει-
ρότερα, το 2023 όχι μόνο τα 
πράγματα δεν θα πάνε κα-
λύτερα, αλλά η μεγέθυνση 
του ΑΕΠ θα είναι μόλις 2,4%, 
ενώ ο πληθωρισμός δεν θα 
υποχωρήσει κάτω από το 
3,5%. Σημειώνεται ότι την 
πρώτη διετία της πανδημίας 
προηγήθηκαν η καθίζηση του 
ΑΕΠ κατά 9% το 2020 που 
το 2021 δεν επουλώθηκε 
πλήρως, καθώς η ανάπτυξη 
ήταν 8,3%. 
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Η ΚΙΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ, ΤΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΤΟΝΙ ΜΠΛΕΡ

«Φθάνουμε στο τέλος της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας της Δύσης»
Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει ότι η κυ-

ριαρχία της Δύσης φθάνει στο τέλος της 
ενώ η Κίνα αποκτά καθεστώς υπερδύναμης 

σε σύμπραξη με τη Ρωσία σε ένα από τα πιο ση-
μαντικά σημεία καμπής εδώ και αιώνες, δήλωσε ο 
πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. 
Ο κόσμος, δήλωσε ο Μπλερ, βρέθηκε σε ένα 

σημείο καμπής στην Ιστορία που μπορεί να συ-
γκριθεί με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ή 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης: αλλά αυτή 
τη φορά η Δύση προφανώς δεν βρίσκεται σε άνοδο. 

«Φθάνουμε στο τέλος της πολιτικής και οικονο-
μικής κυριαρχίας της Δύσης», ανέφερε ο Μπλερ 
σε διάλεξη με τίτλο «Μετά την Ουκρανία – Ποια 
είναι τα μαθήματα τώρα για την ηγεσία της Δύσης;», 
σύμφωνα με το κείμενο ομιλίας σε φόρουμ στο Ντί-
τσλεϊ Παρκ, δυτικά του Λονδίνου. 

«Ο κόσμος πρόκειται να έχει τουλάχιστον δύο 
πόλους και πιθανώς πολλούς πόλους», δήλωσε ο 
Μπλερ. «Η μεγαλύτερη γεωπολιτική αλλαγή αυτού 
του αιώνα θα προέλθει από την Κίνα, όχι τη Ρω-
σία», είπε χαρακτηριστικά. 
Σε μια παρόμοια και ιδιαίτερα τολμηρή ανάλυση, 

το γνωστό περιοδικό «Harpers» δεν διστάζει, στο 
τεύχος Ιουλίου, να κάνει λόγο ακόμα και για το… 
τέλος των ΗΠΑ. Αναλυτικά, ο Ντάνιελ Μπέσνερ αρ-
χίζει το εν λόγω άρθρο του με μια ιστορική ανα-
δρομή στον λεγόμενο «αμερικανικό αιώνα», δη-
λαδή στο όραμα της παγκόσμιας κυριαρχίας των 
ΗΠΑ μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.  
Μέσα σε όλα τα πεδία, ο αρθρογράφος εξετάζει 

τα στάδια από τα πέρασε η αμερικανική πολιτική 
με άξονα την οικονομία και τον νεοφιλελευθερισμό 
μέχρι και τη σύγχρονη κατά την οποία ανταγωνίζε-

ται την Κίνα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. 
Παρ' όλα αυτά, όμως, ο πόλεμος της Ρωσίας στην 
Ουκρανία τάραξε τις -ούτως ή άλλως- εύθραυστες 
γεωπολιτικές ισορροπίες του πλανήτη μας. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, ενδεικτικό της τροπής που 

παίρνουν τα πράγματα σε επίπεδο Οικονομίας και 
Διεθνών Αγορών, είναι το γεγονός ότι μια έρευνα 
μεταξύ διεθνών αναλυτών, καταδεικνύει ότι εάν 
επαληθευτεί το αρνητικό σενάριο της ενεργειακής 
επάρκειας της Ευρώπης (σχετικές ειδήσεις στην 
ίδια σελίδα της «Π»), αναμένεται υποχώρηση των 
τιμών των ευρωπαϊκών μετοχών. Τα spreads των 
κρατών του Ευρωπαϊκού Νότου θα ανέλθουν στα 
επίπεδα των αρχών του 2020, το ευρώ θα βυθιστεί 
στα 90 σεντς και μια μεγάλη ύφεση θα καθηλώσει 
την Ευρώπη. Οι μεγαλύτερες "αρκούδες", δε, εκτι-
μούν ότι ο δείκτης - βαρόμετρο των αμερικανικών 
αγορών, S&P 500, μπορεί να υποχωρήσει ακόμη 
έως και 20%. 
Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για 

ύφεση. Η πιθανότητα η παγκόσμια οικονομία να 
βυθιστεί σε ύφεση πλησιάζει το 50% καθώς οι κε-
ντρικές τράπεζες συσφίγγουν τη νομισματική πο-

λιτική και η ζήτηση για αγαθά αποδυναμώνεται, 
σημειώνει η Citigroup. 
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει πιεσμένη, 

με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μην δείχνει κα-
νένα σημάδι αποκλιμάκωσης και τις πληθωριστικές 
πιέσεις να επιμένουν, υποχρεώνοντας τις κεντρικές 
τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο σε επιθετικές αυ-
ξήσεις των επιτοκίων τους, τροφοδοτώντας έτσι τις 
ανησυχίες για σοβαρή επιβράδυνση ή και ύφεση 
της παγκόσμιας οικονομίας. 
Μεγάλο σοκ στα κέρδη των επιχειρήσεων διε-

θνώς, εξέλιξη που δεν έχει αποτιμηθεί από τις χρη-
ματιστηριακές αγορές, εκτιμά η Goldman Sachs. 
Η Morgan Stanley προειδοποίησε ότι πολλές 

αμερικανικές εταιρείες θα υποφέρουν καθώς οι διε-
θνείς τους δραστηριότητες γίνονται λιγότερο κερ-
δοφόρες, λόγω της ανόδου του δολαρίου, αναγκά-
ζοντας πολλές από αυτές να αναθεωρήσουν προς 
τα κάτω τις προβλέψεις για τα αποτελέσματά τους 
και να βλέπουν τις μετοχές τους να υποχωρούν. 
Και όλα αυτά, την ώρα που η ενίσχυση του δο-

λαρίου έφερε το ευρώ σε χαμηλό 20ετίας και σε 
απόλυτη ισοτιμία 1:1 με το αμερικανικό νόμισμα.

ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ� ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ 

Στάχτες 8.000 ανθρώπων δίπλα από στρατόπεδο

Σχεδόν 17,5 τόνοι ανθρώπινης τέφρας ανακα-
λύφθηκαν κοντά στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης στην Πολωνία Ντζιαουντόβο (στα γερμα-
νικά Σόλνταου), το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 
150 χιλιομέτρων βόρεια της Βαρσοβίας και κατα-
σκευάστηκε την περίοδο της ναζιστικής κατοχής 
της Πολωνίας. Η ανακοίνωση της ανακάλυψης την 
ανθρώπινης τέφρας έγινε σήμερα από το πολωνικό 
Ινστιτούτο Εθνικής Μνήμης (IPN). 
Η ναζιστική φρίκη με τα ανθρώπινα λείψανα εντο-

πίστηκε στο Ίλοβο Οσάντα, στο δάσος Μπιαλούσκι. 
Μετά την εισβολή στην Πολωνία, τον Σεπτέμβριο 
του 1939, το στρατόπεδο του Σόλνταου χρησιμο-
ποιήθηκε ως διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά και ως 
χώρος ταφής και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, 
μελών της πολωνικής ελίτ και Εβραίων. Υπολογί-
ζεται ότι έως και 30.000 κρατούμενοι σκοτώθηκαν 
στο Σόλνταου, όμως μέχρι σήμερα δεν επαρκού-
σαν οι ιστορικές πηγές ώστε να επιβεβαιωθεί αυτός 
ο αριθμός. 

Η ανακάλυψη αυτού της τέφρας «μας επιτρέπει 
να πούμε ότι τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι πέθαναν 
εδώ», δήλωσε ο Τόμας Γιανκόφσκι, εισαγγελέας 
στο IPN. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται από το 
βάρος των λειψάνων, δύο κιλά τέφρας αντιστοιχούν 
περίπου σε ένα σώμα. «Τα θύματα που θάφτηκαν 
σε αυτόν τον τάφο δολοφονήθηκαν πιθανότατα 
γύρω στο 1939 και ανήκαν κυρίως στην πολωνική 
ελίτ» όπως εξήγησε. Το 1944 οι Εβραίοι κρατού-
μενοι στο στρατόπεδο, διατάχθηκαν να ξεθάψουν 
τα πτώματα και να τα κάψουν, ώστε να σβηστούν 
τα ίχνη των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου. 

«Πήραμε κάποια δείγματα, που θα μελετηθούν 
στο εργαστήριο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο 
ο Αντρέι Οσόφσκι, ένας γενετιστής στην Ιατρική 
Σχολή της Πομερανίας. «Μπορούμε να κάνουμε 
αναλύσεις DNA, που θα μας επιτρέψουν να μά-
θουμε περισσότερα για την ταυτότητα των θυμά-
των», όπως έχει ήδη γίνει στο πρόσφατο παρελθόν 
σε άλλα ναζιστικά στρατόπεδα.

Εκτίναξη πληθωρισμού στο 9,1%  και ρεκόρ 40ετίας στις ΗΠΑ
Στο 9,1% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στις ΗΠΑ 

καταγράφοντας ρεκόρ 40 ετών, από το 1981, κα-
θώς το κόστος της βενζίνης και των τροφίμων 
παρέμεινε αυξημένο. Υπήρχε η ελπίδα ότι η με-
τατόπιση των δαπανών από τα αγαθά στις υπη-
ρεσίες θα βοηθούσε στη μείωση του πληθωρι-
σμού. Οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις 
παρέμειναν ισχυρές τον περασμένο μήνα. 
Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων συνιστωσών 

των τροφίμων και της ενέργειας, ο ΔΤΚ αυξήθηκε 
κατά 0,7% τον Ιούνιο μετά την άνοδο κατά 0,6% 

τον Μάιο. Ο λεγόμενος βασικός ΔΤΚ αυξήθηκε 
κατά 5,9% τους 12 μήνες μέχρι τον Ιούνιο. 
Αυτό ακολούθησε αύξηση 6,0% τους 12 μήνες 

έως τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθη-
καν κατά 1,3% τον Ιούνιο, έναντι 1% τον Μάιο. 
Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη ακόμη και από 

αυτή που αναμενόταν από τους αναλυτές. 
Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, ο 

οποίος έχει προκαλέσει εκτίναξη των παγκόσμιων 
τιμών των τροφίμων και των καυσίμων, έχει επι-
δεινώσει την κατάσταση.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ� ΟΡΓΗ�

Εφιαλτικά σενάρια για τη γερμανική οικονομία

Μόνο αρνητικά και σε κάποιες περιπτώσεις 
εφιαλτικά σενάρια φαίνεται ότι έχουν να αντιμετω-
πίσουν στη Γερμανία ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς 
και η κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλιστών, Πρά-
σινων και Φιλελεύθερων, λόγω της κλιμακούμενης 
ενεργειακής κρίσης. Ο Κλάους Μίλερ που ηγείται 
της αρμόδιας ομοσπονδιακής ρυθμιστικής Αρχής, 
παρότρυνε τους καταναλωτές να μειώσουν την κα-
τανάλωσή τους, προκειμένου να αποταμιεύσουν 
χρήματα. Με τις τιμές άμεσης παράδοσης να αυ-
ξάνονται, ο Μίλερ προειδοποίησε ότι οι τελικοί κα-

ταναλωτές που έχουν συμβόλαια σταθερής τιμής, 
θα βρουν τους εαυτούς τους να πληρώνουν δι-
πλάσια τιμή σήμερα, ενώ το ενεργειακό κόστος για 
τα ίδια νοικοκυριά, θα τριπλασιαστεί στο τέλος του 
καλοκαιριού. «Μερικές τιμές στις καθημερινές συ-
ναλλαγές έχουν επταπλασιαστεί» δήλωσε ο Μίλερ. 
«Όλη αυτή η κατάσταση δεν θα αντιμετωπιστεί 
άμεσα. Δεν θα αντιμετωπιστεί συνολικά, ενώ τελικά, 
θα πρέπει να καταβληθεί το τίμημα», εκτίμησε. Σο-
καριστική είναι η πρόβλεψη του Ρόλαντ Βάρνερ: 
«Πρέπει να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά, ώστε να 
υπάρξει ένα ανώτατο όριο στο κόστος της ενέρ-
γειας», προειδοποιώντας ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί 
των 1.500 ευρώ είναι πιθανό ότι θα αυξηθούν στα 
4.700 ευρώ τον Οκτώβριο. «Στην περίπτωση που 
προκληθεί κοινωνική αναταραχή, το κράτος δεν θα 
μπορεί να την αντιμετωπίσει», εκτίμησε ο ίδιος. 
Προς το παρόν, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «κω-
φεύει» σε αυτές τις προειδοποιήσεις με τον 
υπουργό Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ έχει στο πα-
ρελθόν απορρίψει εκκλήσεις για την επιβολή πλα-
φόν από το κράτος στις τιμές της ενέργειας.
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Πανικό, αναστάτωση και πολύωρη αγωνία για 
την ασφάλεια των περίοικων και των περιουσιών 
τους, προκάλεσε σε πολλούς ιδιοκτήτες επιχειρή-
σεων και εργαζομένους στο Palmers Green την 
Τρίτη, η τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά που ξέ-
σπασε το πρωί σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής 
The Triangle. 
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυ-

ροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά, η οποία κατέ-
στρεψε ολοσχερώς το εστιατόριο που βρίσκεται 
επί της πολυσύχναστης λεωφόρου Green Lanes, 
έγινε αντιληπτή γύρω στις εννέα και είκοσι το πρωί. 

«Μια γυναίκα που κατάφερε να βγει από το κτή-
ριο πριν την άφιξη των μελών της London Fire Brig-
ade, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο» 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της London Fire 
Brigade, ενώ, το υποστατικό καταστράφηκε ολο-
σχερώς. 
Όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του εκπρό-

σωπος της Πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από 
το φουγάρο της κουζίνας και επεκτάθηκε αστραπι-
αία στους υπόλοιπους χώρους του εστιατορίου. 
Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε αμέσως 

συναγερμός. Στη μάχη με τις φλόγες ρίχθηκαν πε-

ρισσότεροι από 70 πυροσβέστες και 10 οχήματα,  
οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες 
για να αποτρέψουν τα χειρότερα.. 
Το έργο των πυροσβεστών δυσχέραιναν οι πρω-

τοφανείς ψηλές θερμοκρασίες που είχαν καταγρα-
φεί την περασμένη Τρίτη, καθώς και τα εύφλεκτα 
υλικά που υπήρχαν στο εστιατόριο. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η επιχείρηση κα-

τάσβεσης της φωτιάς διήρκησε περισσότερες από 
10 ώρες, κατά τις οποίες η κεντρική οδική αρτηρία 
του βόρειου Λονδίνου, Green Lanes είχε κλείσει 
στο ύψος του Triangle από τη μιά και του Broomfield 
Lane από την άλλη, με αποτέλεσμα να προκληθούν 
και τεράστια προβλήματα στην οδική κυκλοφορία. 
Τα αίτια της φωτιάς, διερευνόνται από τους εμπει-

ρογνώμονες της Υπηρεσίας. 
Τόσο οι φωτογραφίες, όσο και βίντεο που εξα-

σφάλισε η «Παροικιακή», είναι ενδεικτικά της κα-
τάστασης που επικρατούσε στην περιοχή, όπου 
ως γνωστό διαμένουν χιλιάδες Κύπριοι. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο 

από τον λογαριασμό της «Π» στο YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=5qJsORDTva4

Στιγμές τρόμου 
στο Palmers Green

«Έλιωσαν» αεροδριάδρομοι και σιδηροτροχιές!
Μια ζοφερή ατμόσφαιρα πρωτοφανούς καύ-

σωνα και πυρκαγιών που αποκαλύπτουν με ωμή 
«ειλικρίνεια» τις καταστροφικές επιπτώσεις της 
κλιματικής κρίσης βιώνουν εκατομμύρια κάτοικοι 
καθώς σπάνε τα ρεκόρ όλων των εποχών τα 
θερμόμετρα στη βόρεια και στη δυτική Ευρώπη, 
Ήδη υπάρχουν αναφορές για λιώσιμο της 

ασφάλτου σε σημεία των διαδρόμων του Χί-
θροου, ενώ, στο αεροδρόμιο του Λούτον ανε-
στάλησαν πτήσεις, καθώς εντοπίστηκε πρό-
βλημα στην επιφάνεια του διαδρόμου 
προσγείωσης - απογείωσης, ενώ έχουν αναφερ-
θεί παραμορφώσεις και ζημιές λόγων των 
ακραίων θερμοκρασιών σε σιδηροτροχιές, σε 
πολλά σημεία του δικτύου στο βρετανικό Νότο. 
Στη Γαλλία, σε αρκετές πόλεις καταγράφηκαν, 

επίσης, θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών, 
ενώ την ίδια ώρα σχεδόν 2.000 πυροσβέστες 
συνεχίζουν να μάχονται με τεράστιες φωτιές στα 
νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας. Στη Νάντη, κοντά 
στις ακτές του Ατλαντικού, το θερμόμετρο έδειξε 
42 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα, ξεπερνώντας 
το προηγούμενο υψηλό των 40,3 που είχε κατα-
γραφεί το 1949, ενώ στη Βρέστη, στη Βρετάνη, 

έφτασε τους 39,9 βαθμούς, περισσότερο από 4 
βαθμούς υψηλότερα από το ρεκόρ του 2002 των 
35,1 βαθμών Κελσίου. Σημειώθηκαν, επίσης. ρε-
κόρ θερμοκρασίας στη διάρκεια της νύχτας, συ-
μπεριλαμβανομένης της Χάγης στη Νορμανδία, 
όπου το θερμόμετρο έδειξε 32,8 βαθμούς Κελ-
σίου στις 3 π.μ. της Τρίτης! Σύμφωνα με τις το-
πικές Αρχές, ολόκληρη η δυτική ακτή της Γαλλίας 
από Νότο προς Βορρά επηρεάστηκε από το 
πρωτοφανές κύμα καύσωνα. 
Τα ρεκόρ αναμένεται να καταρριφθούν εκ νέου 

καθώς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μάζα 
του θερμού αέρα, η δεύτερη που κατακλύζει με-
γάλα τμήματα της ευρωπαϊκής ηπείρου τις τε-
λευταίες εβδομάδες, μετακινήθηκε βόρεια και 
ανατολικά προς την ανατολική Γαλλία, το Βέλγιο, 
την Ολλανδία και τη Γερμανία.



Ο Mike Michael, Διευθυντής Σχολείου - 
Πρόγραμμα Σπουδών και Δεδομένων,  
παρέλαβε μια ασημένια εικόνα της Πανα-
γίας και του Ιησού, στο Ελληνορθόδοξο 
σχολείο St Andrew the Apostle προσφορά 
της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρετανίας, προς αναγνώριση της πο-
λυετούς υπηρεσίας, της σκληρής δουλειάς, 
της πολύτιμης συμβολής και της αφοσίω-

σής του στο σχολείο ως ένας από τους 
ιδρυτικούς εκπαιδευτικούς του σχολείου  
το 2013, όταν αυτό άνοιξε. 

 
Η εικόνα απονεμήθηκε από τον Daniel 

Lynch, Διευθυντή του Russell Education 
Trust και τόσο ο ίδιος όσο και ο Anthony 
Easton, ο εκτελεστικός διευθυντής, ευχή-
θηκαν στον Mike κάθε επιτυχία στο νέο 

του σχολείο, το Oaks Park High School 
στο Redbridge, όπου θα ξεκινήσει τον  
Σεπτέμβριο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του St Andrew's 
είχε εκφράσει τις ευχαριστίες και την εκτί-
μησή του για την πολύτιμη συμβολή του  
κ. Michael στο σχολείο κατά τη συνεδρίαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου νωρίτερα την 
προηγούμενη εβδομάδα.
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Ασημένια εικόνα της Παναγίας απονεμήθηκε στον Mike Michael  
προς αναγνώριση των χρόνων υπηρεσίας του στο σχολείο St Andrew’s

Ο Κύπριος μπόξερ Ν. Πάρπα διοργανώνει έρανο 
για να βοηθήσει παιδιά με ειδικές ανάγκες

Ο Νικόλας Πάρπα, επαγγελματίας μπόξερ 
και πρώην πρωταθλητής του Southern Area 
cruiserweight από την Κύπρο, διοργάνωσε 
έρανο εκ μέρους του Ραδιομαραθώνιου  
με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων και τη 
βοήθεια παιδιών και ενηλίκων με ειδικές ανά-
γκες και μαθησιακές δυσκολίες.  

 
 Το φιλανθρωπικό ίδρυμα το διάλεξε ο παπ-
πού του Νικόλα, Πρόδρομος Ανδρέου, του 
οποίου η σύζυγος Φωτούλα Ανδρέου, απε-
βίωσε τον Ιούνιο του 2022. Ο έρανος στήθηκε 

προς τιμήν της κηδείας της γιαγιάς του Νικόλα 
με στόχο το ποσό των £1.000 αλλά με την ελ-
πίδα ότι οι δωρεές μπορούν να ξεπεράσουν 
αυτόν τον αριθμό. Παρακαλούμε όσους μπο-
ρούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να συγκεντρώ-
θουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, 
καθώς αυτή η φιλανθρωπική οργάνωση βρί-
σκεται πολύ κοντά στην καρδιά του Προδρό-
μου Ανδρέου. Η συνεισφορά του καθενός θα 
κάνει μεγάλη διαφορά. 

  Αν θέλετε να κάνετε οποιαδήποτε δωρεά, 
παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

 Ημέρα λήξης μαθήματων & αθλητική μέρα στο ελληνικό παροικιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου

Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2022 ήταν ημέρα λήξης των σχολικών μαθημάτων του ΕΠΣ του Αγ.Νικολάου 
στο Άκτον  αλλά και μέρα αφιερωμένη  σε ομαδικά αθλήματα, παιχνίδια και δραστηριότητες. Η μέρα 
αυτή ήταν σημαντική αλλά και απολαυστική  για τους μαθητές αφού με την καθοδηδήγηση των δα-
σκάλων τους επιδόθηκαν σε ομαδικές δραστηριότητες και σε ομαδικά αγωνίσματα με στόχο τη νίκη 
της ομάδας τους.Μέσω αυτών των παιχνιδιών  ενισχύθηκε το αγωνιστικό, ομαδικό πνεύμα αλλά και 
οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και διδασκόντων. Στο τέλος, δόθηκαν βραβεία και μετάλλια στους 

μαθητές της ομάδας που  πανηγύρισε τη νίκη της και γιορτάστηκε με αυτό τον τρόπο  η σημασία και 
η αξία  της προσπάθειας και του « ευ αγωνίζεσθαι» Τέλος, δόθηκαν στους μαθητές τα ενδεικτικά και 
τα δελτία προόδου τους  και απονεμήθηκαν από τη Διευθύντρια του σχολείου κα Ελευθερία  
Ξενοφώντος οι έπαινοι  των μαθητών της κάθε τάξης. 
Η Διεύθυνση & το Εκπαιδευτικό προσωπικό του Αγίου Νικολάου εύχονται σε όλους  Καλό 

Καλοκαίρι !

https://www.gofundme.com/f/children-adults-with-learning 
difficulties?qid=f8382bfded1bd7ddba938e7f95531262

Στιγμές χαράς και διασκέδασης 
για γονείς και μαθητές του  
σχολείου «Άγιος Δημήτριος»

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού του 
Δήμου Barnet στο Λονδίνο ενέκρινε ομό-
φωνα την τροποποιημένη αίτηση σχεδια-
σμού για το Γυμνάσιο St Andrew Τhe Apostle 
Greek Orthodox κατά τη συνεδρίαση της στις 
12 Ιουλίου.  
Σχεδιαστές του Barnet υποστήριξαν την αίτηση, 
με το Στέλιο Στυλιανού από το Υπουργείο Παι-
δείας και τον Charles Mills από το πρακτορείο 
σχεδιασμού Daniel Watney μίλησαν υπέρ της 
αίτησης και δεν υπήρξε κανένας ομιλητής που 
να τέθηκε κατά. Και οι 9 σύμβουλοι της Επιτρο-
πής Barnet, από όλα ταπολιτικά κόμματα, ψήφι-
σαν υπέρ της αίτησης, η οποία εγκρίθηκε ομό-
φωνα. Αυτά τα αναθεωρημένα σχέδια, που 
εκπονήθηκαν από το DfE και τον επιλεγμένο κα-

τασκευαστή τους, Bowmer & Kirkland, θα παρέ-
χουν στους μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2024 
ένα νέο καλά σχεδιασμένο, ειδικά κατασκευα-
σμένο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο 
οποίο αξίζει να εκπαιδευτούν.  
Το σχολείο, το οποίο άνοιξε το 2013, προς το 
παρόν χρησιμοποιεί μετασκευασμένα κτίρια γρα-
φείων.  
Οι μαθητές λαμβάνουν εξαιρετική εκπαίδευση 
και οι μαθητές του πρώτου καιδεύτερου έτους 
του είναι και επίσημα φοιτητές διάφορων πανε-
πιστήμια. Οι μαθητές της 6ης τάξης ελπίζουν να 
ξεκινήσουν σε διάφορα πανεπιστήμια αυτό το 
φθινόπωρο, όπως στην Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ 
και την Ιατρική Σχολή του Λέστερ.

 Ομόφωνα εγκρίθηκε η τροποποιημένη αίτηση σχεδιασμού 
για το Γυμνάσιο St Andrew The Apostle Greek Orthodox 

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση 
του ελληνικού παροικιακού σχολείου «Άγιος 
Δημήτριος» που έγινε την Κυριακή 17 Ιουλίου 
2022, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο Wood 
Green, στην παρουσία εκπαιδευτικών, γο-
νέων και μαθητών, οι οποίοι εντυπωσίασαν 
με το εορταστικό πρόγραμμα που παρουσία-
σαν.  
Κυπριακοί και Eλληνικοί χοροί από τους 
μαθητές, ζεϊμπέκικα για τους μεγαλύτερους, 
κληρώση δώρων και πολύ… κέφι, συνέθεταν 
το σκηνικό της όμορφης βραδιάς, που γέμισε 
με χαρά και ικανοποίηση όλους όσοι συμμε-
τείχαν. 
Όλοι μαζί, αποχαιρέτησαν μια δύσκολη χρο-
νιά, η οποία συνοδεύτηκε από πολλές δοκι-
μασίες που έφερε μαζί της η πανδημία και 
έδωσαν ραντεβού για τη νέα σχολική σεζόν. 



Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022, τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα 
συνεργαζόμενα μέλη της NEPOMAKUKγιόρτασαν την 20ετή επέ-
τειο, σηματοδοτώντας τα 20 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του 
οργανισμού. Ο επετειακός εορτασμός έλαβε χώρο στην Ελληνο-
κυπριακή Αδελφότητα στο Βόρειο Λονδίνο, με επίτιμο προσκε-
κλημένο τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Α.Ε. κ. Ιωάννη Κασουλίδη. Παρέστησαν επίσης ο Σεβασμιότατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας, ο 
Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Α.Ε.  
κ. Ανδρέας Κακούρης και διπλωμάτες από την Ύπατη Αρμοστεία 
της Κύπρου και την Ελληνική Πρεσβεία. Παραβρέθηκαν οι πρό-
εδροι της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου 
(Χ. Καραολής), της ΠΟΜΑΚ (Α. Παπαευριπίδης), της ΝΕΠΟΜΑΚ 
(Χ. Τούτον) και των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων (Μ. Μηναΐδης), 
καθώς και εκπρόσωποι κοινοτικών οργανώσεων όπως τα βρετα-
νικά παραρτήματα των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου και 
πρώην και νυν αξιωματούχοι, μέλη επιτροπών και μέλη της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου.  Διατηρείστε την απλότητα, συνε-
χίστε την καλή δουλειά και να είστε έτοιμοι’ ήταν τα λόγια σοφίας 
που μοιράστηκε ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε 
ένα κατάμεστο χώρο το βράδυ της Πέμπτης. Ο Υπουργός ευχαρί-
στησε τη ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ για την πρόσκληση επίτιμος τιμώμενου 
προσώπου και συνεχάρη την οργάνωση, τα μέλη της και όλους 
όσοι έπαιξαν το ρόλο τους όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας αυτό το 
σημαντικό ορόσημο και ενθαρρύνοντας την παρούσα επιτροπή 
να συνεχίσει την καλή δουλειά. Καλοδέχτηκε τις προσπάθειες των 
εκατοντάδων εθελοντών όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα εκείνων 
που ανέλαβαν να βοηθήσουν τους ευάλωτους και τους ηλικιωμέ-
νους κατά τη διάρκεια των lockdowns που δημιουργήθηκαν από 
την πανδημία του κορωνοϊού. Ο Υπουργός Κασουλίδης, μοιρά-
στηκε τις αναμνήσεις του από το εναρκτήριο συνέδριο της ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ στη Λευκωσία, ενώ υπηρετούσε την πρώτη του θητεία ως 
Υπουργός Εξωτερικών. Με χαρά είδε γνωστά πρόσωπα που ήταν 
παρόντα σε εκείνο το πρώτο συνέδριο, μεταξύ των οποίων και ο 
πρώτος Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου Μενίκος 
Κουβαρός και ο Γενικός Γραμματέας, Χρίστος Καραολής. Απευ-
θυνόμενος στα μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, ο 
Υπουργός τους ενθάρρυνε να "κρατούν τα πράγματα απλά και να  

 
επιστρέψουν στα βασικά", όταν μαθαίνουν και υποστηρίζουν μια 

ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο. Η ατυχής και παράνομη εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει συγκλονιστικούς παραλληλισμούς με 
την παράνομη εισβολή και κατοχή κυπριακών εδαφών από την 
Τουρκία. Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε στα 
μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ HBτο καθήκον τους "να είναι έτοιμοι, να συμ-
μετάσχουν, να συμβάλουν και να συνεχίσουν το έργο της Ομο-
σπονδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και το έργο της ΠΟΜΑΚ 
& ΠΣΕΚΑ". Καλωσόρισε τον επίτιμο προσκεκλημένο και ευχαρί-
στησε για την αποδοχή της πρόσκλησης, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, Ανδριανός Πάτσαλος. Απέτισε φόρο 
τιμής στο έργο και τις προσπάθειες της Διοικούσας Επιτροπής 
της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπριακής Νεολαίας (ΕΦΕΚ) πριν από 
το 2002, καθώς και στον κ. Χάρη Σοφοκλείδη, τον κ. Ανδρέα Πα-
παευριπίδη, την κ. Ιωάννη και την κ. Βικτώρια Κουβαρός, τον κ. 
Ανδρέα Καραολή και όσους στην κυπριακή κοινότητα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου βοήθησαν να δημιουργηθούν οι πυλώνες πάνω 
στους οποίους έχουν στηριχθεί οι διαδοχικές επιτροπές της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία 20 χρόνια. 
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βα-

σιλείου (NFCUK) κ. Χρίστος Καραολής μίλησε εκ μέρους της μη-
τρικής οργάνωσης της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, συγχαί-
ροντας την κυπριακή νεολαία του Ηνωμένου Βασιλείου για την 
επίτευξη αυτού του ορόσημου. Απότισε φόρο τιμής σε όλους εκεί-
νους που βοήθησαν στην επίσημη ίδρυση της οργάνωσης νεο-
λαίας της κοινότητας πριν από 20 χρόνια. Πρόσθεσε ότι "είναι, 
επομένως, απόδειξη του οράματος εκείνων που είδαν την ανάγκη 
για τη ΝΕΠΟΜΑΚ και των γενεών ατόμων που έχουν ηγηθεί και 

συμμετάσχει στη ΝΕΠΟΜΑΚ UK, ότι ο οργανισμός έφτασε σε 
αυτό το φανταστικό ορόσημο. Γνωρίζω πόσο πολλή δουλειά απαι-
τείται για να διατηρηθεί ο οργανισμός, έχοντας διατελέσει πρόεδρος 
της NEPOMAK ΗΒ για 9 χρόνια, οπότε μπράβο σε όλους τους 
εμπλεκόμενους. Πρόκειται για ένα επίτευγμα για το οποίο πρέπει 
όλοι να γιορτάσουμε και να είμαστε υπερήφανοι". Με την ολοκλή-
ρωση της θητείας τους στην  Ύπατη Αρμοστεία, η NEPOMAK 
UK& η NFC UK αναγνώρισαν από κοινού και εξέφρασαν την ευ-
γνωμοσύνη τους στον Αναπληρωτή Ύπατο Αρμοστή κ. Νικόλαο 
Μανώλη και στον Γενικό Πρόξενο κ. Θεόδωρο Γκότση. Τα μέλη 
της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου αναγνώρισαν επίσης επί-
σημα την ομόφωνη απόφαση που ελήφθη στην τελευταία Γενική 
Συνέλευση του Δεκεμβρίου, να ανακηρυχθεί ο Κωνσταντίνος Αλε-
ξάνδρου ο πρώτος επίτιμος πρόεδρος του οργανισμού, σε ανα-
γνώριση των εξαιρετικών προσπαθειών και της ηγεσίας που επέ-
δειξε για να δει τον οργανισμό να ξεπερνά τις προκλήσεις και τα 
εμπόδια που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. Η Εκτελε-
στική Επιτροπή της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, αναγνώρισε 
επίσης τις προσπάθειες της ομάδας του Πρώτου Αξιωματικού της 
NFCY /NEPOMAKUK, αποτίοντας φόρο τιμής την πρώτη ομάδα 
του οργανισμού. Οι βραβευθέντες ήταν ο Μενίκος Κουβαρός (1ος 
Πρόεδρος), η Ανδρούλλα Σωτήρη (1ος Αντιπρόεδρος), ο Χρήστος 
Καραολής (1ος Γενικός Γραμματέας) και η Κλειώ Παπαφώτη (1ος 
Ταμίας). Όλες οι αναμνηστικές πλακέτες παραδόθηκαν στους βρα-
βευθέντες από τον Υπουργό Ιωάννη Κασουλίδη. Η Αντιπρόεδρος 
της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου Χριστίνα Τσαγγάρη, συντό-
νισε τις επίσημες διαδικασίες της βραδιάς, ενώ ευλογίες έδωσε 
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Νικήτας. Η Αρχιεπισκοπή θα συ-
ντονίσει μια εκστρατεία αργότερα στον χρόνο, καθιστώντας τις ελ-
ληνορθόδοξες εκκλησίες κόμβους εγγραφής ψηφοφόρων για την 
κοινότητα, ώστε να εγγραφούν. Η ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου 
θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της στην Ελληνοκυπριακή 
Αδελφότητα για τη φιλοξενία της γιορτής στις εγκαταστάσεις της, 
στους υπεύθυνους τροφοδοσίας Ανδρέα και Άννα Καμάρη για τη 
γενναιόδωρη υποστήριξή τους, στην κ. Ελένη Αλεξάνδρου για την 
προετοιμασία της εορταστικής τούρτας και στην κάλυψη από τα 
μέσα ενημέρωσης που παρείχαν η Hellenic TV, και οι εφημερίδες 
Παροικιακή και Ελευθερία.

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ με την συμμετοχή και υποστήριξη 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας πραγματοποίησε την Τρίτη 
19 Ιούλη 2022, με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο, διαμαρτυρία, υπό 
μορφή πικετοφορίας, υπέρ της Αμμοχώστου, της κατεχόμενης  
Κύπρου, και ενάντια στην συνεχιζόμενη Τουρκική εισβολή και κατοχή 
ενός μεγάλου κομματιού της Κύπρου. Η διαμαρτυρία έγινε έξω από 
την Βρετανική βουλή των Κοινοτήτων στο Parliament Square,  
με αφορμή την συμπλήρωση 48 ετών από την στρατιωτική τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος Δρ. Βασίλης Μαύρου ανακοί-
νωσε την οργή και αγανάκτηση της Επιτροπής και των μελών του 
Συνδέσμου Αμμοχώστου  στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας 
Ερντογάν αντί να παραδώσει την πόλη της Αμμοχώστου στους  
νόμιμους κατοίκους της σαν ΜΟΕ απειλεί ευθέως με πιθανή προ-
σάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία. Ανέφερε ότι συμπληρώ-
νονται 48 χρόνια  από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που 
 οδήγησε στην παράνομη κατοχή άνω του ενός τρίτου της ενώ το 
νησί μας συνεχίζει να ζει με το δράμα των χιλιάδων αγνοουμένων, 
εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων. 
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΗΒ καταδικάζει αυτές τις ενέργειες που 

δεν συνάδουν με τις πρόνοιες του ΣΑ του ΟΗΕ, τις ΕΕ και άλλων  
οργανισμών, και δημιουργούν αντιπαράθεση και ένταση στις σχέσεις 

των δύο κοινοτήτων. Αγνοούν ταυτόχρονα τις Συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου μεταξύ Κυπριανού Ντεκτάς και τα ψηφίσματα του ΣΑ των 
ΗΕ, 550 (1984) και 789 (1992) που βασικά ζητούν από την Τουρκία 
να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα κατοχής. Ότι η Αμμόχωστος 
πρέπει να δοθεί στα ΗΕ σαν πρώτο βήμα και ότι οι νόμιμοι κάτοικοι 
της θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους.  
Αποδοκιμάζει σχέδια να κατοικηθεί οποιοδήποτε κομμάτι της 

 Αμμοχώστου κάτω από Τουρκική διοίκηση ενάντια στις αποφάσεις 

των ΗΕ αλλά και των συμφωνιών κορυφής των δύο κοινοτήτων.  
Και ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτές οι ενέργειες επιφέρουν 
κύριο πλήγμα στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών 
και υπονομεύουν ταυτόχρονα την ειρηνική λύση του Κυπριακού 
βάση των αποφάσεων των ΗΕ.  Ταυτόχρονα ήταν και μια διαμαρτυ-
ρία εναντίον της Μεγάλης  Βρετανίας που δεν τήρησε τις υπογραφές 
της στις συμφωνίες του 1960 σαν εγγυήτρια δύναμη της Ανεξαρτη-
σίας, της Εδαφικής Ακεραιότητας και Ασφάλειας της Κυπριακής  
Δημοκρατίας. Συνεχίζοντας ο Δρ. Μαύρου ανέφερε ότι για εμάς η 19 
του Ιούλη είναι η μέρα που επιτάσσει απότιση φόρου τιμής στους 
θαρραλέους υπερασπιστές των Θερμοπυλών του γένους. 
Τελειώνοντας ανέφερε ότι σαράντα οχτώ χρόνια μετά την εισβολή 

και η σκέψη μας είναι στραμμένη  στα αμούστακα παιδιά της πόλης 
του Ευαγόρα, της Αμμοχώστου, που όρθωσαν το ανάστημά τους, 
αντέταξαν τα στήθη τους και μπροστά στον ξένο εισβολέα με το 
αίμα τους πότισαν το δέντρο της Λευτεριάς της Κύπρου μας.  
Και έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους την Ζωή. Για αυτό 
τους χρωστούμε την αιώνια μας ευγνωμοσύνη. Τελειώνοντας είπε 
ότι ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΗΒ δεν θα σταματήσει τον αγώνα για 
επιστροφή των Αμμοχωστιανών και όλων των προσφύγων στις 
εστίες τους.
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Η NEPOMAK UK γιόρτασε τα 20 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του οργανισμού
ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 Η NEPOMAK UK ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 2Ο ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ

Πικετοφορία πραγματοποιήσε ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ στην Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων 
 ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ 48 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επιστολές από οργανώσεις της παροικίας προς την Υπ. Εξωτερικών Ην. Βασιλείου για τη μαύρη επέτειο της εισβολής
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΒ ΛΙΖ ΤΡΑΣ

Επιστολές προς την Υπουργό Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας έχουν απευθύνει 
οργανώσεις της κυπριακής παροικίας, για να επι-
σημάνουν το απαράδεκτο της συνεχιζόμενης 
τουρκικής κατοχής 48 χρόνια μετά από την ει-
σβολή στην Κύπρο. Στη δική του επιστολή το 
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων σημειώνει πως η 
Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο από τις 20 
Ιουλίου 1974 και μετά, κατέχοντας μέχρι σήμερα 
το 37% της κυπριακής γης. 
Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά στο 

δράμα των προσφύγων, στον εποικισμό των κα-
τεχομένων, στην τουρκική εισβολή στην κυ-
πριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη κατά «κα-
τάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της 
θάλασσας» και στο παράνομο άνοιγμα της πόλης 

της Αμμοχώστου, σε ευθεία αντίθεση με το Ψή-
φισμα 550. «Σαράντα οκτώ χρόνια μετά από τη 
στρατιωτική της εισβολή και διχοτόμηση της Κύ-
πρου, η Τουρκία, αυταπόδεικτα, δεν ενδιαφέρεται 
για μία δίκαιη λύση προς όφελος όλων των Κυ-
πρίων, αλλά προχωρά στην τουρκοποίηση του 
κατεχόμενου βορείου τμήματος», αναφέρουν 
στην επιστολής τους εκ μέρους της παροικιακής 
οργάνωσης οι Δώρος Παρτασίδης, Λεωνίδας Λε-
ωνίδου και Αντώνης Σαββίδης. Στη συνέχεια δη-
λώνουν ότι ως Βρετανοί πολίτες «απαιτούν» από 
την κυβέρνηση του Ην. Βασιλείου, στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεών της ως Εγγυήτρια Δύναμη, 
«να παρέμβει για να βάλει ένα τέλος σε αυτές τις 
παράνομες ενέργειες». Σχολιάζουν δε πως η μέ-
χρι τώρα βρετανική πολιτική έναντι της Τουρκίας 

αναφορικά με το Κυπριακό δεν έχει αποδώσει 
καρπούς και ως εκ τούτου θα πρέπει να ασκηθεί 
πίεση επί της Άγκυρας να εγκαταλείψει την «εξω-
φρενική» πρότασή της για «λύση» δύο κρατών.  

 
 Επιστολή προς την κα Τρας έχει στείλει και 

η ΕΚΕΚΑ - Ένωση Κυπριακών Προσφυγικών 
Σωματείων (ΗΒ). 
Ο Πρόεδρος της οργάνωσης κ. Λεωνίδου που 

υπογράφει τονίζει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων που υφίστανται οι Κύπριοι πρό-
σφυγες και επισημαίνει πως η Τουρκία επεκτείνει 
τον έλεγχό της επί των κατεχόμενων με τις ενέρ-
γειές της στα Βαρώσια. «Χρησιμοποιώντας δι-
πλωματία των κανονιοφόρων (η Τουρκία) παρα-
βιάζει την ΑΟΖ της Κύπρου πραγματοποιώντας 

γεωτρήσεις σε θαλάσσια ύδατα νοτίως του νη-
σιού. Οι καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου 
χώρου της Ελλάδας από την Τουρκία αυξάνουν 
τους κινδύνους για μια μεγάλη σύρραξη», συνε-
χίζει η επιστολή εκ μέρους της ΕΚΕΚΑ. Ο κ. Λε-
ωνίδου κλείνει παροτρύνοντας την Υπουργό 
Εξωτερικών και τη βρετανική κυβέρνηση να επα-
νεξετάσουν τη σχέση με την Τουρκία του Προ-
έδρου Ερντογάν, σταματήσουν τις «νέο-οθωμα-
νικές» επιθετικές και προκλητικές πολιτικές της 
Τουρκίας και να κάνουν βήματα προς τερματισμό 
της παράνομης στρατιωτικής κατοχής της Κύ-
πρου, ώστε να καταστεί δυνατή η επιστροφή των 
προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες «για 
να ζήσουν σε μία ελεύθερη δημοκρατική και επα-
νενωμένη Κύπρο».
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ 
 
▪ Ιούλιος και Αύγουστος 1974. 
Πριν 48 χρόνια μοιράστηκε η Κύ-
προς και ο λαός της στα δύο. 

Πραξικόπημα και εισβολή. 
Πίσω από αυτό το διπλό έγκλημα ήταν το 
ΝΑΤΟ με  επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής. Σήμερα αυτός ο επιθετικός συνασπι-
σμός, το ΝΑΤΟ, στον οποίο θέλει να μας εντάξει 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου συνεχίζει τις επεμβάσεις 
τις ανατροπές και τους πολέμους. Συμμετέχει 
στον πόλεμο στην Ουκρανία.  

 
▪ Οι μνήμες είναι ζωντανές 
Η παράνομη τουρκική κατοχή συνεχίζεται. 
Η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει  συμμορφωθεί με 
τις  αποφάσεις του ΟΗΕ, όχι μόνο δεν έχει απο-
σύρει τα κατοχικά στρατεύματά της από την Κύ-
προ, αλλά και συνεχίζει να εισβάλλει στον κυ-
πριακό θαλασσιο χώρο, στην κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και να 
πραγματοποιεί παράνομες γεωτρήσεις για φυ-
σικό αέριο. Ανενόχλητη συνεχίζει να παραβιάζει 
την κυριαρχία και την ακεραιότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Απειλεί ότι θα προχωρήσει σε εποι-
κισμό της Αμμοχώστου και μαζί με τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη Τατάρ προβάλλουν απαράδεκτη 
λύση δύο κρατών, έξω από τα συμφωνηθέντα, 
εκμεταλλευόμενοι  και λάθη της κυβέρνησης  
Νίκου Αναστασιάδη. Και όχι μόνο. Η Τουρκία αμ-
φισβητεί και αναθεωρεί ιστορία, συμφωνίες κ.λπ. 
▪ Χωρίς να εγκαταλείπουμε τον στρατηγικό 
στόχο μας για επίλυση του προβλήματος μας, 
ενωμένοι και νηφάλιοι να  αντιμετωπίσουμε την 
επιθετικότητα της Τουρκίας. Δεν περνάμε το  
διπλό έγκλημα κάτω από το χαλί. Κάθε μέρα και 
κάθε νύχτα ζούμε τις συνέπειές του. Όμως, αυτή 
την κρίσιμη ώρα για τον μέλλον του τόπου μας 
και του λαού μας, έχουμε την ψυχική  δύναμη να 
συγχωράμε αυτούς που έδωσαν την αφορμή 
στην Τουρκία να πραγματοποιήσει και να συνε-
χίζει το ειδεχθές έγκλημά της. Έχουμε διαύγεια 
σκέψης. Συνειδητά συγχωράμε αίτιους που με-
τανόησαν για το απερίγραπτο έγκλημά τους  και 
την καταστροφή που έχουν προκαλέσει στον λαό  
και στον τόπο μας. Συγχωράμε και προχωράμε. 

  
▪ Είμαστε ξεκάθαροι. Καμιά ανοχή καμιά ανε-
κτικότητα απέναντι σε αγύριστα μυαλά, απέναντι 
σε αμετανόητους, πληρωμένους ή απλήρωτους. 
Καμία ανοχή καμιά ανεκτικότητα απέναντι  
σε εθνικιστικές - φασιστικές καταστάσεις.  
Συγχωράμε αυτούς που μετανόησαν. Πάμε πα-

ρακάτω. Προχωράμε μαζί ενωμένοι. Συγχωράμε 
συνειδητά όπως συνειδητά θυμόμαστε τα  γεγο-
νότα. Οι μνήμες είναι ζωντανές και δεν μας αφή-
νουν να ξεχάσουμε.  

 
▪ Η ιστορία δεν παραχαράσσεται 
Όσοι διατυμπανίζουν ότι είναι εναντίον του  
διχασμού και υπέρ της ενότητας και διαστρεβλώ-
νουν την ιστορική πραγματικότητα επιτυγχάνουν 
το αντίθετο και υπονομεύουν τον κοινό αγώνα. 
Το ΡΙΚ η λεγόμενη δημόσια Ραδιοτηλεόραση χω-
ρίς ίχνος ντροπής έθαψε τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν προς τιμή των αντιστασια-
κών που υπερασπίστηκαν την Κυπριακή Δημο-
κρατία ενάντια στο πραξικόπημα, προκαλώντας 
τα αισθήματα του λαού. Δεν ξεχνάμε! Κανένας 
πλαστογράφος, κανένας παραχαράκτης, δεν 
μπορεί να σβήσει την ιστορική αλήθεια! 
▪ Ανεκδιήγητοι και απαράδεκτοι επιεικώς, όσοι 
επιμένουν με ανυπόστατα επιχειρήματα, δικαιο-
λογίες, τρόπους και πράξεις να εξισώνουν τους 
κληρωτούς εθνοφρουρούς που επιτέθηκαν στο 
Προεδρικό Μέγαρο την Δευτέρα της 15ης  Ιου-
λίου 1974  με αυτούς που το υπερασπίστηκαν. 
▪ Κανένας δεν τιμωρήθηκε για το πραξικόπημα. 
Ασήκωτες οι ευθύνες του Μακαρίου και όχι μόνο. 
Έπρεπε να είχαν τιμωρηθεί οι υπαίτιοι της κατα-
στροφής αν όχι με την επιστροφή του Μακαρίου 
από την Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 1974 τουλάχι-
στον μετά. Υπήρχε αρκετός χρόνος για να απο-
δοθεί δικαιοσύνη. Τον λαό και τα δημοκρατικά 
κόμματα δεν τα δέσμευε η αχαρακτήριστη ενέρ-
γεια του Μακαρίου να προσφέρει κλάδον ελαίας 
στους πραξικοπηματίες τη μέρα της εν λόγω  επι-
στροφής του.  
▪ Όμως, επιτέλους ας υπάρξει στοιχειώδης εντι-
μότητα σ'αυτόν τον τόπο. Επιτέλους ας αναλά-
βουν τις ευθύνες τους οι πολιτικοί φορείς που 
ενθαρρύνουν ή στην ηπιότερη για αυτούς περί-
πτωση ανέχονται τέτοιες καταστάσεις που συ-

ντηρούν τον διχασμό και υπονομεύουν τον 
αγώνα του λαού.  
▪ Η Ιστορία 
Ηρωική ήταν η αντίσταση στο πραξικόπημα 
που ήταν δύσκολο να αποτραπεί  λαμβάνοντας 
υπόψη τον πλήρη έλεγχο της Εθνικής Φρουράς 
από τη χούντα  και την παράνομη  δράση της 
παρακρατικής ΕΟΚΑ Β από το 1971 μέχρι το 
1974. Σχεδόν όλος ο ηγετικός της πυρήνας εξαρ-
θρώθηκε λίγο πριν το πραξικόπημα, όχι όμως οι 
τοπικές της ομάδες, που υποστήριξαν όχι μόνο 
με τα λόγια, αλλά και με τα όπλα το πραξικό-
πημα. 

 ▪ Παρόλες τις προειδοποιήσεις, μάλιστα και 
απόπειρες πραξικοπήματος, το νόμιμο κράτος  
και οι πολιτικές δυνάμεις που το στήριζαν δεν εί-
χαν σχέδιο αντιμετώπισης και καταστολής του 
πραξικοπήματος της 15ης Ιούλιου 1974, το οποίο 
πραγματοποίησε η Εθνική με τη συμμετοχή της 
ΕΟΚΑ Β, με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των μελών της. Γνωστά όλα αυτά. Προ-
σωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις και  καταγεγραμ-
μένες μαρτυρίες συνθέτουν την ιστορική μνήμη  
που δεν σβήνεται. 
▪ Δόθηκε η αφορμή στην  Τουρκία να εισβάλει 
στην Κύπρο παράνομα  παραβιάζοντας τη Συν-
θήκη Εγγύησης. Παράνομα εισέβαλε η Τουρκία  
και παράνομα κατέχει για 48 χρόνια το  βόρειο 
μέρος της πατρίδας μας.Και όχι μόνο.  
▪ Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, η Τουρκία, 
παραβιάζοντας κατάφωρα  το διεθνές δίκαιο και 
το δίκαιο της θάλασσας, εισβάλλει επανειλημ-
μένα στην  Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟZ) 
της πατρίδας μας. Απειλεί με εποικισμό της  
Αμμοχώστου ενάντια στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
Άλλη μια παράνομη εισβολή. Η τρίτη. Η πρώτη 
στις 15 Ιουλίου 1974 και η δεύτερη στις 14  
Αυγούστου 1974. Ενωμένοι ν' αντιμετωπίσουμε 
την Τουρκία.  
▪ Να αγωνιστούμε για λειτουργική και βιώσιμη 

λύση στη βάση συμφωνημένων αρχών. Ως Ελ-
ληνοκύπριοι, αλλά και ως Κύπριοι, περισσότερο  
ως Κύπριοι, λαός και ηγεσία πρέπει να συνηδει-
τοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για 
υπαναχωρήσεις, παλινδρομήσεις και άλλα λάθη. 
Ενότητα, κοινό μέτωπο με στόχο τη ΔΔΟ (Διζω-
νική Δικοινοτική Ομοσπονδία) όχι άλλους στό-
χους, όχι σε παγίδες. 
▪ Δεν υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή τακτικής 
και στρατηγικής. Να κρατήσουμε ό,τι έχει συμ-
φωνηθεί μέχρι σήμερα. Αποφάσεις ΟΗΕ, Συμ-
φωνίες Κορυφής, Συγκλίσεις κ.λπ. Και να δου-
λέψουμε με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα για να 
επαναρχίσουν οι συνομιλίες για την επίλυση του 
προβλήματός μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος 
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα. 
▪ Συμβιβασμός; Ναι, μα λύση που θα επανε-
νώσει και θα σώσει τον τόπο. Στις συγκεκριμένες 
συνθήκες δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Η λύση 
ΔΔΟ καθορίζεται από τις  συντυχίες και τον   
συσχετισμό δυνάμεων. Θέλουμε επανέναρξη 
των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν 
Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. Επιστροφή στο 
πλαίσιο Γκουτέρες. Αδικημένοι και πικραμένοι. 
Όμως, δεν τα βάζουμε κάτω. Θέλουμε να επι-
βιώσουμε και όχι ν' αυτοκτονήσουμε. Στην ιστο-
ρία των αγώνων των λαών το συναίσθημα και οι 
θυσίες ποτέ δεν ήταν  αποκομμένα από τον εφι-
κτό  πραγματοποιήσιμο στόχο. Στόχος μας η 
απελευθέρωση και η επανένωση  της κοινής μας 
πατρίδας και του λαού  μας στη βάση μιας ΔΔΟ. 
▪ Πάνω απ' όλα η Κύπρος και η σωτηρία της. 
Πάνω απ' όλα ο λαός της, Ελληνοκύπριοι Τουρ-
κοκύπριοι Μαρωνίτες Αρμένιοι και Λατίνοι. Όλοι 
οι νόμιμοι κάτοικοι Και οι γενιές που θα' ρθουν. 
▪ Τρεις είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τις Προ-
εδρικές Εκλογές που θα λάβουν χώραν στην Κύ-
προ τον Φεβρουάριο του 2023. Ο ανεξάρτητος 
Ανδρέας Μαυρογιάννης που στηρίζεται από  
το ΑΚΕΛ, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεο-
φύτου και ο συναγερμικός Νίκος Χριστοδουλίδης 
που στηρίζεται από το ΔΗΚΟ. Μόνο ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης είναι αμετάθετα υπέρ της ΔΔΟ 
και της επανένωσης. Μόνο ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης είναι αμετάθετα υπέρ άμεσων πρωτο-
βουλιών για την επανέναρξη των συνομιλιών.  
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θέλει να μας φύγει από  
το διεθνές ισοζύγιο, το διεθνές πλαίσιο των συμ-
φωνηθέντων και να μας εντάξει στο ΝΑΤΟ!  
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης με την πλήρη συμφωνία 
του  Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπου-
λου,θέλει αλλαγή τακτικής και στρατηγικής!  
Ο λαός μας μόνο με την επιλογή Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη έχει μέλλον.
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Του Βασίλη 
Κωστή

48 χρόνια από το διπλό έγκλημα 

Ακόμα ένας Ιούλης στη ζωή μας. Φεύγει σιγά – σιγά 
και τούτος… μα τίποτα δεν γίνεται! 
Το μόνο που καταφέραμε και πάλι είναι να βγούμε 
στους δρόμους, να φωνάξουμε και να διαμαρτυρη-

θούμε.  
Κύπρος Ιούλιος 1974 – Ιούλιος 2022! 48 τόσα χρόνια κουβαλάμε 
τον πόνο και την αγωνία του γυρισμού. Λιγοστεύουνε οι πρόσφυ-
γες όχι γιατί γυρίζουν πίσω στις πατρογονικές τους εστίες, αλλά 
γιατί ο χρόνος είναι καταλυτικός. Φεύγουν με τον πόνο και τον 
καημό του γυρισμού.  
Από την άλλη οι πολιτικοί τα ίδια και τα ίδια. Να πανηγυρίζουν για 
τις καρέκλες, να αντιπολιτεύονται, και να μας τάζουν πολλά και 
διάφορα, απλά για να γίνουμε συνεργοί των επιθυμιών τους.   
Μας πουλάνε υποσχέσεις. Μας πουλάνε παραμύθια και μύθους.  
Συγκλονιστική ήταν η παραδοχή εκπροσώπου της Κυπριακής  
κυβέρνησης γύρω από το θέμα των αγνοουμένων. Είπε χαρα-
κτηριστικά. “Δυστυχώς,  είπε,  οι κυβερνήσεις δεν είπαν την αλή-
θεια σε κάποιους από τους συγγενείς των αγνοουμένων. Ήξεραν 
την τύχη των, αλλά δεν είπαν τίποτε. Μετά από χρόνια αναγκά-
στηκαν να πουν την αλήθεια. Ότι δηλαδή σκοτώθηκαν.” 
Και ο πόνος αβάσταχτος.   
Μπουχτίσαμε! Εδώ μιλάνε για τον βιασμό της Αφροδίτης. Για τον 
βιασμό της Κύπρου. Για τον χαμό αγαπημένων μας. Για τον χαμό 
των πατρικών εδαφών, των σπιτιών μας, και της ελιάς και χαρου-
πιάς μας. Του χωραφιού μας και του περβολιού μας. Τον χαμό 
των παιδικών ονείρων μας!  
Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό μύθο. Τον δικό μας τον μύθο.  
Για αυτό τον μύθο να μιλάς.  Για την Κερύνεια και τη Λευκωσία να 

μιλάς! Να για ποιο μύθο μου μιλάς. Εδώ υπάρχουν μνήμες καρ-
φωμένες στο μυαλό που μας ματώνουν. Τι να μου κάνει ένας μύ-
θος. Ο μύθος είναι μύθος! Εδώ μιλάμε για καρφιά που μάτωσαν 
το στήθος μας. Μιλάμε για σταύρωση. Εδώ μιλάμε για πόνο που 
έγινε αβάστακτος.  Εδώ μιλάμε για μια Λευκωσία που έχει οσμή 
κομμάτι από την ψυχή μας. Μιλάμε για μια Κερύνεια  προδομένη. 
Μια Κερύνεια ποτισμένη με δάκρυα και αίμα των παιδιών της.  
Μιλάμε για ένα Πενταδάκτυλο που μας κοιτάζει με παράπονο. 
Ένα Πενταδάκτυλο που κρατάει στα σπλάχνα του τα κόκκαλα 
προγόνων γενεών και γενεών. Ένα Πενταδάκτυλο όπου ζήσαμε 
την πιο τρομακτική ιστορία της ζωής μας. Ένα Πενταδάκτυλο του 
Ιούλη του 1974.  Για ποιο μύθο μου μιλάς! Εδώ μιλάμε για μνήμες 

καρφωμένες μες το νου. Μνήμες που δεν αλλοιώνονται με τίποτα. 
Για ποιο μύθο μου μιλάς λοιπόν. Εδώ μιλάμε για αναστάτωση 
ψυχής. Μιλάμε για καταπάτηση ονείρων! 
 Μιλάμε για αρπαγή. Για βιασμό. Για σφαγιασμό. Μιλάμε για βά-
σανα ζωής, μιλάμε για μια Κερύνεια  που την χάνουμε…. για ένα 
Πενταδάκτυλο που μας κοιτάζει συνέχεια και μας ρωτά…. Γιατί; 
Μιλάμε για μια Λευκωσία που την χάνουμε. Ιούλιος 1974. Κύπρος! 
Για ποιο μύθο μου μιλάς λοιπόν. Εδώ μιλάμε για το λιμάνι της Κε-
ρύνειας. Για το φρούριο της Κερύνειας,  για τα σπίτια της Ρήγαινας.  
Μιλάμε για ένα Πενταδάκτυλο… για την χαμένη μισή Λευκωσία…  
μιλάμε για την χαμένη Αγία Σοφία. Εδώ μιλάμε για μια στοιχει-
ωμένη Αμμόχωστο… για ένα εγκλωβισμένο Ριζοκάρπασο …  για 
τον θαυματουργό Απόστολο Ανδρέα… για ποιο μύθο μου μιλάς 
λοιπόν! Και τα χρόνια φεύγουν .. οι άνθρωποι φεύγουν… και τα 
όνειρα δεν πραγματοποιούνται.  
-Σε εκδήλωση που έγινε πριν λίγες μέρες είχα την ευκαιρία να μι-
λήσω με αξιωματούχο της Κυπριακής Δημοκρατίας , και σε ερώ-
τησε μου, “Τι γίνεται με το Κυπριακό πρόβλημα,” η απάντηση του 
ήταν: “Υπάρχει ακόμα ελπίδα!”   
Ευτυχώς που ακόμα υπάρχει ελπίδα. Παίρνουμε την ελπίδα και 
αναμένουμε. Είναι το μόνο που κρατάει τις μνήμες ζωντανές.  
Αλλοίμονο αν τελικά χαθεί και η ελπίδα. Κακή μας τύχη!  
Ας μην ξεχνάμε λοιπόν.  
 “Κύπρος Ιούλιος 1974.. Ιούλιος 2022”.   

Εδώ μιλάμε για ληστεία! Εδώ μιλάμε για εισβολή! 
48 χρόνια προσμονής. Ας ευχηθούμε…. Καλή επιστροφή! 

Υπάρχει ακόμα ελπίδα!  

Του Βασίλη 
Παναγή

Υπάρχει ακόμα ελπίδα!



Ο ι άνευ προηγουμένως 
υψηλές θερμοκρασίες  
έχουν επηρεάσει όλους 

μας, άλλους πολύ και άλλους λι-
γότερο, πάντως δεν είναι καλά νέα 
για κανένα, εκτός φυσικά από αυ-
τούς που  πωλούν παγωτό η και 
νοικιάζουν  καρέκλες στα παρα-
θαλάσσια μέρη. Αυτά φυσικά είναι 

τα θέματα του σήμερα, μα τι θα γίνει μακροπρό-
θεσμα αν δεν ληφθούν αυστηρότερα μέτρα προ-
στασίας του περιβάλλοντος.  
Την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές, 
οι εναπομείναντες Συντηρητικοί υποψήφιοι  
μέχρι σήμερα δεν κάλυψαν το θέμα αυτό, και η 
βελόνα στάσιμη στο πόλεμο Ουκρανίας, και 
στους φόρους. Για το περιβάλλον και πόσο το 
έχει καταστρέψει ο άνθρωπος με την λαιμαργία 
του για το χρήμα και το συμφέρον. 
Όταν πριν 25 και πλέον χρόνια οι υπόλοιπες 
χώρες  υπέγραψαν την συμφωνία για προστα-
σία του περιβάλλοντος και την μείωση καυσαε-
ρίων, η Αμερική το άφησε αργά πολύ αργά ίσως, 
να υπογράψει την συμφωνία αυτή μέχρι τον   
Φεβρουάριο 2021 και που ισχύει από τον  
Φεβρουάριο 2021. Μας προειδοποίησε  η  πολ-
λές φορές φύσις με ασυνήθιστες πλημμύρες, 
καιρικά φαινόμενα, ασυνήθιστα για την εποχή 
κι όλοι μας διερωτόμαστε τι στα αλήθεια συμ-
βαίνει.    

 
‘’ Το να υπογράψει κανείς είναι ένα πρά-
γμα, μα να το εφαρμόσει κάθε χώρα, 

είναι κάτι άλλο ’’ 
  

Ετσι θα ερευνώνται όλες οι χώρες  από το ειδικό 
τμήμα κατά διαστήματα, στο  τι μέτρα έχουν  
λάβει για την βελτίωση π.χ. την ποιότητα αέρα, 
την μείωση καυσαερίων και τι μέτρα έχουν λάβει 
τα διάφορα εργοστάσια. Υπολογίζουν οι επιστή-
μονες ότι μέχρι το 2100  η θερμοκρασία θα ανέλ-
θει σε 3,6 βαθμούς ψηλότερα του κανονικού και 
ακόμη αν και κατεβεί στο 1,5 Κ  ίσως να υπάρ-
ξουν μεγαλύτερες καταστροφές.  
Εάν δεν μειωθεί  ο αριθμός καταστροφής δασών  
για εμπορικούς λόγους η για ζωοτροφία, γεωρ-
γία κλπ τότε το μέλλον της ανθρωπότητας  δεν  
θα  είναι και τόσο λαμπερό. 
Ας  αφήσουμε κατά μέρος τα ψηλά κέρδη ενός 
καπιταλιστικού συστήματος  διότι το μέλλον της 
νέας γενεάς  και κατοπινών  γενεών   βασίζετε 
επάνω μας  να παραδώσουμε στο τι κληρονο-
μήσαμε σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που  
εμείς κληρονομήσαμε. 
Πρέπει να μειωθούν τα μεγάλα ποσοστά καυ-
σαερίων ανά την υφήλιο. Ενοχλητικό είναι το 
γεγονός όπως έχω τονίσει πιο πάνω, ότι κανείς 
από τους υποψηφίους δεν εχει αναφέρει τι σχέ-
δια εχει ή τι μέτρα  θα  λάβει  για την βελτίωσή 
του περιβάλλοντος και ακόμη πλέον ενοχλητικό  
είναι, ότι ούτε μία ερώτηση έχει υποβληθεί  γύρω 
από αυτό το θέμα. Δεν θα ασχοληθώ τι έλεγε ο 
Trump o οποίος φοβέριζε να μην υπογράψει 
την “Συμφωνία Παρισιού” και την αρνητική επί-
δραση είχε σε μερικές χώρες. 

Το δημαρχείο Enfield  έχει λάβει αρκετά μέτρα 
μέχρι σήμερα όπως τα Cycle Routes,  που είχε  
αρκετή κριτική από μερικούς μα σήμερα  το σχέ 
διο αυτό  είναι καλοδεχούμενο, όπου ενθαρρύνει 
όσους μπορούν φυσικά να ποδηλατούν. 
Σε πολλά σημεία και σε τόπους σταθμεύσεως 
στα  δημόσια κτίρια και αλλού υπάρχουν  σταθ-
μοί φορτίσεως μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκι-
νήτων. Έχουν καταργηθεί από καιρού τώρα τα 
πλαστικά  δοχεία  στα δημαρχεία και όλοι μας 
έχουμε το προσωπικό μας δοχείον.   
Τα νέα σπίτια και κτίρια έχουν ηλιακά συστή-
ματα. Φυτεύσαμε ένα  εκατομμύριο δένδρα  και 
υπάρχουν σχέδια για να φυτευτούν περισσό-
τερα. Τα παγόβουνα καταρρέουν, ο υδράργυρος 
όλο και ανεβαίνει, οι καταστροφές εξαιτίας μιας 
μολυσμένης ατμόσφαιρας όλο και πολλαπλα-
σιάζονται, πολλά νεογέννητα παιδιά γεννιούνται 
με άσθμα, εμείς ακόμη συνεχίζουμε με τον ίδιο 
ρυθμό να μην λαμβάνουμε υπόψιν  ότι η  φύση  
επαναστατεί και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρις 
ότου εμείς λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα, 
και δεν μας συμφέρει πλέον να αγνοούμε τα 
πρόσφατα καιρικά φαινόμενα που είναι εντελώς 
πρωτάκουστα  και πάρα πολύ επικίνδυνα .  
Τουλάχιστον ας το αντιληφθούν οι αρχηγοί κρα-
τών, και ας θέσουν πρώτα τα συμφέροντα της 
ανθρωπότητας και όχι τα προσωπικά συμφέ-
ροντα του καθενός.  Ο κώδωνας κινδύνου  είχε 
κρούσει προ πολλού καιρού, μα τον περιφρο-
νήσαμε. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα 
και  θα  το βλέπουμε κάθε χρόνο και κάθε εποχή 
είτε Ανοιξης, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, η Χειμώ-
νας. Δεν συμφέρει σε κανένα πλέον  να περι-
φρονά τέτοια φαινόμενα η να αγνοήση πλέον τι 
θα προκύψει εάν συνεχίσουμε με τον ίδιο χαβά. 
Επείγοντα και αυστηρρα μέτρα εδώ και τώρα 
πρέπει να ληφθούν για να σωθεί ο πλανήτης. 
Δεν υπάρχει πλέον άλλο περιθώριο.  
Θυμάμαι παλαιότερα υπήρχε μία διαφήμιση που 
παρουσίαζε ένα μακρύ δρόμο με πολλά αυτοκί-
νητα συνωστισμένα.  Στην φωτογραφία υπήρχε 
και ένα λεωφορείο του Τransport for London. 
H   λεζάντα  έγραφε. “Αυτό το λεωφορείο μπορεί 
να χωρέσει όλους αυτούς που είναι σε αυτά   
αυτοκίνητα.” Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρό-
ποι που μπορούμε να λάβουμε μέτρα για την 
μείωση των καυσαερίων. 
Πολλοί παραπονιούνται  ότι έχουν καθυστερήσει 
λόγω του συνωστισμού  αυτοκινήτων στους 
δρόμους. Ας το καταλάβουμε πλέον ότι ο συ-
νωστισμός γίνετε εξ’ αιτίας μας αφού είμαστε 
και εμείς η αιτία για να δημιουργείται συνωστι-
σμός. Τα  φυσικά φαινόμενα που βλέπουμε δεν 
πρόκειται  να φύγουν εύκολα  διότι θα τα έχουμε 
δυστυχώς κάθε χρόνο μέχρις ότου ο κάθε ένας 
μας συνειδητοποίησει ότι όλοι μας πρέπει να 
αλλάξουμε τρόπο ζωής  για την μείωση  καυσα-
ερίων στην ατμόσφαιρα. Μερικά δημαρχεία θα 
έχουν τώρα  μηχανήματα να ρίχνουν άμμο στους 
δρόμους  για να καλύψει την άσφαλτο από την 
ζέστη έτσι για να μην λιώνει.   Είναι στα χέρια 
μας να βοηθήσουμε όλοι και καθήκον μας για 
ένα ιερό σκοπό να σωθεί ο πλανήτης. 

Ό ταν οι φωνές καταλα-
γιάσουν και όλα μοι-
άζουν να έχουν κοι-

μηθεί, σκέφτεσαι από το 
πουθενά κάποιες  συμπεριφο-
ρές, πράξεις και απραξίες κά-
ποιων ανθρώπων που ενο-
χλούν ή όχι την καθημερινότητά 
σου. Σκέψεις εισβάλλουν  από 
το πουθενά μέσα στη γαλήνη 
της ψυχής και του μυαλού σου 

και περιμένουν εκεί καρτερικά να τις  τακτοποι-
ήσεις. Ονόματα και πρόσωπα επίσης που μι-
λάνε ή φωνάζουν ανάλογα από την όρεξη που 
έχουν τα βράδια της  απόλυτης σιωπής.   
Αν σκεφτεί κανείς την αντίθεση που υπάρχει… 
από την μια η σιωπή και από την άλλη η φασα-
ρία που κατεβαίνει σαν ένα ορμητικό ποτάμι 
μέσα μας, λες… πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει 
αυτό!  Μέσα λοιπόν από αυτήν την ξαφνική ανα-
μπουμπούλα σκέψεων και συναισθημάτων,  
κι ανάλογα με τον χρόνο ή την όρεξη που έχεις, 
τοποθετείς τα πάντα σε  μια κλίμακα που περι-
λαμβάνει μια σειρά αριθμών από το ένα μέχρι 
το δέκα. Την βρίσκω πολύ πρακτική αυτήν την 
κλίμακα γιατί είναι αυτή που χρησιμοποιούν και 
οι γιατροί και οι ψυχολόγοι. Από το ένα μέχρι το 
δέκα, λένε, πόσο πονάς; Κι εσύ θα πρέπει να 
πεις ένα αριθμό για να αντιλη-
φθεί και ο ειδήμονας τη σοβα-
ρότητα του προβλήματός σου.  

 
Σε αυτήν την κατάταξη λοιπόν 

θα ξεχωρίζω άτομα. Και θα τα 
κατατάξω στις πιο ψηλές βαθμί-
δες της κλίμακας που λέγαμε, 
αρχίζοντας από αυτά που θαυ-
μάζω πιο πολύ γιατί πρόκειται 
για ξεχωριστούς ανθρώπους 
Θαυμάζω λοιπόν όλους αυτούς 
τους ανθρώπους που ενώ έχουν 
πληγωθεί κι απογοητευτεί από 
την ζωή τους είναι εκεί και συνε-
χίζουν να το παλεύουν. Με νύχια 
και με δόντια να προσπαθούν 
να ζήσουν καλά, όχι απλά να 
επιβιώσουν. Και αυτό μου θυμίζει αυτό που 
λέμε: «Ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά 
του». Με την καλή όμως έννοια. Πιάνεται από 
τα μαλλιά του γιατί δεν έχει κάποιο άλλο να τον 
βοηθήσει ή δεν θέλει να υποχρεωθεί σε κανένα. 
Δεν επιτρέπει στον εαυτό του να ζητήσει βοήθεια 
πριν εξαντλήσει όλες τις  δικές του δυνάμεις.  
Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι 
πονεμένοι κι απογοητευμένοι από τα χαστούκια 
της ζωής, δεν χάνουν την ελπίδα τους. Ελπίζω 
και θα ελπίζω για πάντα, λένε, γιατί δεν μένει 
κάτι άλλο πιο σημαντικό να κάνω. Χωρίς την 
ελπίδα  δεν μπορώ να σταθώ όρθιος. Άρα «δεν 
θα παραδοθώ στην αρρώστια μου, στον πόνο 
μου στην κακή μου την τύχη!» Κι αυτό ακριβώς 
κάνουν! Στην κατάταξή μου έχω βάλει πολύ 
ψηλά κάποια άλλη ομάδα ανθρώπων. Αυτούς 
που τους εκτιμώ πολύ… Εκτιμώ τους ανθρώ-
πους, που ενώ δεν πέτυχαν τον στόχο τους με 
την πρώτη φορά, δεν παραιτήθηκαν. Δεν ψή-
λωσαν τα χέρια και δεν αφέθηκαν στους πέντε 
ανέμους να τους κτυπάνε μια από εκεί και μια 
από εδώ. Μπορεί να  δυσκολεύτηκαν να κρατη-
θούν από τα χέρια κάποιων γνωστών ή φίλων 
τους. Μπορεί να το πάλεψαν πολύ και στο τέλος 

πιάστηκαν μόνο από κάποιες συμβουλές άλλων 
ανθρώπων που ήρθαν από το πουθενά στη ζωή 
τους κι έγιναν αληθινοί φίλοι. Πιάστηκαν από τα 
λόγια και τις συμβουλές κάποιων σοφών που 
μέσα από τα βιβλία άφησαν διδάγματα και πα-
ραδείγματα προς μίμηση. Και ξαναπροσπάθη-
σαν και πέτυχαν τον στόχο τους. Πολύ σεβασμό 
έχω για τους ανθρώπους που ενώ η ζωή τους 
αδίκησε, τους έκοψε στα δύο δεν έχασαν την 
αξιοπρέπειά τους. Δεν κλαίνε, δεν παραπονιού-
νται στον ένα και στον άλλο γι΄αυτήν την αδικία 
αλλά κρατάνε το στόμα κλειστό κι ας ματώνονται 
τα χείλη από το πολύ σφίξιμο. Κι ας κλαίνε μόνοι 
τα βράδια κι ας  βρέχεται το μαξιλάρι. Κι ας 
σφίγγουν τις γροθιές κι ας πονάνε που τα νύχια 
κατάφεραν να γδάρουν το δέρμα. Κι όλα αυτά 
γιατί δεν θέλουν να τσαλακώσουν την αξιοπρέ-
πειά τους. Και τους βγάζω όπως λέμε και το  
καπέλο, γιατί γελάνε και κάνουν και τους άλλους 
γύρω τους να νοιώθουν καλά και  να μην είναι 
μίζεροι… Για σκεφτείτε την υπέρβαση! Από την 
μια, να μην τους λυπούνται και από την άλλη να 
δίνουν θάρρος και στους άλλους γύρω τους. 
Και το πιο ωραίο είναι όταν οι δρόμοι σας  
συναντηθούν και τους γνωρίσεις, αυτά τα ξεχω-
ριστά άτομα, δεν περνά ποτέ από το μυαλό σου 
ότι πέρασαν κόλαση. Πυλώνες είναι και καλά 
παραδείγματα για όλους μας! Αγαπώ πολύ τους 

ανθρώπους που αγαπάνε πα-
ράφορα. Αυτούς που η αγάπη 
για τους ανθρώπους τους, μοι-
άζει να γίνεται τρέλα. Αυτούς 
που μπορούν όχι μόνο να δεί-
χνουν ότι σε αγαπάνε με πρά-
ξεις, αλλά και να στο λένε καθη-
μερινά.  
Το αντίθετο θα σκέφτεστε  

ότι θέλω να πω! Όχι! Αυτό ακρι-
βώς… Να στο λένε και μετά να 
στο δείχνουν. Δεν ξέρω αν στην 
δική μας κουλτούρα είναι εύκολο 
να λέει κάποιος «σε αγαπώ»… 
Πολλοί άνθρωποι έχουν «πτω-
χεύσει» στις λέξεις πλέον αλλά 
και στα αισθήματα. 
Τι πιο όμορφο να λες κάποιου 

«σε αγαπώ» και να το ακούς πρώτα ο ίδιος  και 
μετά το άλλο άτομο; Δεν κοστίζει τίποτα αν το 
σκεφτείς. Δωρεάν είναι οι πιο όμορφες λέξεις:  
Σε αγαπώ και σε νοιάζομαι! Και μετά με πρά-

ξεις… με λίγα  λουλούδια και σοκολάτες  
και δακτυλίδια και ταξίδια… 

 Οι  άνθρωποι τελικά που είναι δυνατοί «δεν 
έχουν ανάγκη», είναι θηρία που αντέχουν τα 
πάντα. Είναι οι άνθρωποι που ό,τι κι αν τους 
συμβεί, όσο κι αν γονατίσουν, θα σηκωθούν 
ξανά να περπατήσουν όρθιοι σαν να μην συνέβη 
τίποτα. «Λύγησα για να μην σπάσω…» Αυτό 
λένε! Εκείνοι που δεν… αρρωσταίνουν, ούτε… 
κουράζονται, δεν έχουνε ανάγκη, ούτε παραπο-
νιούνται. Όπως είσαι εσύ και η μάνα παραδίπλα 
που αυτήν την στιγμή διαβάζεις αυτό και λες... 
«κι εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος είμαι…» Όλα 
θα περάσουν από τα χέρια τους και οι στιγμές 
αδυναμίας μοιάζουν πολυτέλεια που δεν τους 
επιτρέπει να δακρύσουν, να αγχωθούν και  
να παραπονεθούν. Και με αυτές τις σκέψεις  
η ομορφιά της σιωπής επιστρέφει και οι φωνές 
και οι σκέψεις απομακρύνονται από το μυαλό 
και την ψυχή και οι νύχτες και οι μέρες πιο όμορ-
φες γίνονται.  
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Θαυμάζω τους ανθρώπους…

‘’ Υποκλίνομαι σε  
όλους αυτούς τους  
ανθρώπους που  
ανήκουν σε μια  
ανώτερη ποιοτικά  

κατηγορία ανθρώπων. 
Όταν τους  
συναντήσετε,  
κρατήστε τους  

στη ζωή σας! Κοντά σε 
αυτούς μπορούμε να 
 γίνουμε κι εμείς πιο  
καλοί άνθρωποι! ’’

Πρέπει να ληφθούν επειγόντως δρακόντεια  
μέτρα  για να σωθεί ο πλανήτης  μας 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



 14      | Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

Ο λαός δεν ξεχνά
Το πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ Β οδηγεί 

στη διχοτόμηση Συμπληρώνονται 48 ολόκληρα χρόνια 
από την αποφράδα εκείνη μέρα που η χούντα των Αθη-
νών και η ΕΟΚΑ Β εκτέλεσαν 
το προδοτικό πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου 1974.  
Συμπληρώνονται 48 ολό-
κληρα από την αποφράδα 
εκείνη μέρα που η χούντα 
των Αθηνών και η ΕΟΚΑ Β 
εκτέλεσαν το προδοτικό 
πραξικόπημα της 15ης Ιου-
λίου 1974. Εκτελώντας τις 
εντολές των δυτικών προ-
στατών και των γερακιών 
του ΝΑΤΟ προχώρησαν 
στην εγκληματική ενέργεια 
να διαπράξουν το πραξικόπημα και να ανατρέψουν τον 
Πρόεδρο Μακάριο. Οι πραξικοπηματίες δεν ήθελαν 
απλώς να δολοφονήσουν τον Μακάριο. Ήθελαν να προ-
βούν σε ανατροπή με πραξικόπημα, ώστε να ανατραπεί 
η συνταγματική τάξη και να προκαλέσουν την εισβολή 
της Τουρκίας. Έχοντας το βάρος της προδοσίας στους 
ώμους τους όσοι ευθύνονται και όσοι τους υπερασπί-
ζονται, επιχειρούν με ψέματα και διαστρεβλώσεις να δι-
καιολογήσουν τους εαυτούς τους. Με τίποτα όμως δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί το έγκλημά τους. Προσπαθούν 
έμμεσα ή άμεσα να πείσουν ότι πολέμησαν ενάντια 
στη… δικτατορία του Μακαρίου. Ισχυρίζονται ακόμα ότι 
ήθελαν να φέρουν την ένωση με την Ελλάδα. Παρά τη 
σωρεία ντοκουμέντων που υπάρχουν και δείχνουν τη 
συνεργασία της ΕΟΚΑ Β και με τις δύο χούντες, προ-
σπαθούν να μας πουν ότι ο Γρίβας δεν ήθελε να σκο-
τώσει τον Μακάριο, παρόλο που δήλωνε ότι «με τον 
Μούσκο μια φορά θα τα πούμε και θα είναι η τελευταία». 
Προσπαθούν να πείσουν ότι ο Γρίβας δεν ευθύνεται 
για το πραξικόπημα, αφού είχε πεθάνει έξι μήνες προ-
ηγουμένως. Δεν απαντούν όμως όταν τους αναφέρονται 
τα σχέδια ανατροπής και αναταραχής που εκπόνησαν 
στελέχη της ΕΟΚΑ Β, περιλαμβανομένου και του αρχη-
γού της. Όπως η «Επιχείρηση ΣΦΕΝΔΟΝΗ», η οποία 
έχε ως σκοπό την κατάληψη του Αρχηγείου Αστυνομίας 
και το σχέδιο πραξικοπήματος «ΑΠΟΛΛΩΝ» που έφερε 
την κωδική υπογραφή του ίδιου του Γρίβα. Η επιχείρηση 
«ΓΡΟΝΘΟΣ», η οποία αφορούσε αντίποινα κατά των 
συλλήψεων στελεχών και μελών της ΕΟΚΑ Β από την 
Αστυνομία. Το σχέδιο «ΤΥΦΩΝ», το σχέδιο «ΝΙΚΗ» 
που εκπονήθηκε από τον Γρίβα, το σχέδιο «ΚΕΡΑΥ-
ΝΟΣ» και τόσα άλλα. Ναι, στις 15 Ιουλίουο Γρίβας μπο-
ρεί να ήταν νεκρός. Όμως η προσπάθεια αποσταθερο-
ποίησης και οι σχεδιασμοί πραξικοπήματος με τη 
συνεργασία, μάλιστα, της Ε.Φ. είναι εκεί. Και ομολογούν 
τη συνεργασία με τη χούντα, όπως την ομολογούν και 
δύο επιστολές του Γρίβα προς τη χούντα, του Παπαδό-
πουλου και του Ιωαννίδη αργότερα, που τους ζητούσε 
χρηματική βοήθεια και την αποστολή οπλισμού.Είναι 
γι’ αυτό που η σημερινή κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ 
ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να κρύψει την Ιστορία. Ούτε 
οι καταθέσεις στεφανιών στο μνημείο του Γρίβα τη σώ-
ζουν. Όσο κι αν υποκρίνονται ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση, 
δεν μπορούν να αποκηρύξουν τον παλιό τους εαυτό.  
Γι’ αυτό προσπαθούν με αποτυχημένες προσπάθειες, 

με δόλιο τρόπο, να ανεγείρουν μνημεία και μουσεία για 
τον Γρίβα. Ματαιοπονούν όμως, δεν μπορούν να αλ-
λάξουν την Ιστορία όσο και να προσπαθούν. Η Ιστορία 
είναι εκεί. Και ο σημαδεμένος Πενταδάκτυλος ομολογεί 

το έγκλημα που οδήγησε στο σκλάβωμα του θρυλικού 
βουνού και της μισής μας πατρίδα. Το έγκλημα του 
1974 και τα εγκλήματα της ΕΟΚΑ Β και του Γρίβα δεν 

παραγράφονται. Όσα χρόνια 
κι αν περάσουν. Κι αυτό 
διότι υπάρχουν εκείνοι που 
δεν το επιτρέπουν. Οι πρα-
γματικά δημοκρατικές δυνά-
μεις με επικεφαλής το 
ΑΚΕΛ.  

 Μιχάλης Μιχαήλ 
 

Ο λαός δεν ξεχνά ούτε 
την προδοσία ούτε τους 
προδότες 
Με την ευκαιρία της μαύ-

ρης επετείου, το ΑΚΕΛ από-
τισε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους αγωνιστές 
της Δημοκρατικής Αντίστασης και σ’ όλους όσοι αναμε-
τρήθηκαν ένοπλα με τους πραξικοπηματίες και το φα-
σισμό και που αρνήθηκαν να εκτελέσουν τη «διαταγή» 
της προδοσίας και το πλήρωσαν με την ίδια τη ζωή 
τους και τιμά τους αντιστασιακούς και γενικά τον ίδιο το 
λαό που δεν συμβιβάστηκε με το πραξικόπημα και την 
εοκαβήτικη τρομοκρατία, αλλά έμεινε στο πλευρό της 
Δημοκρατίας και της νομιμότητας. Στην ανακοίνωσή 
του το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει επίσης ότι η 15η του Ιούλη 
έμεινε στην Ιστορία του τόπου να θυμίζει εσαεί την προ-
δοσία των λαομίσητων χουντικών και εοκαβητατζήδων 
σε βάρος της πατρίδας μας και έμεινε ταυτισμένη με το 
ΝΑΤΟϊκό σχέδιο διαμελισμού της Κύπρου. Τονίζει ότι 
μπορεί η κυβέρνηση Συναγερμού και η δημόσια ραδιο-
τηλεόραση συνειδητά και οργανωμένα να υποβαθμίζουν 
την Δημοκρατική Αντίσταση και τη θυσία των Αντιστα-
σιακών, αλλά ο κυπριακός λαός δεν ξεχνά και συνεχίζει 
να υποκλίνεται με σεβασμό στους ηρωομάρτυτες της 
Δημοκρατίας. 

 Ο λαός δεν ξεχνά την προδοσία και τους προδότες 
που κρύφτηκαν πίσω από τα λάβαρα της πατριδοκα-
πηλίας καθώς και όσους άνοιξαν την κερκόπορτα στον 
Αττίλα. Το ΑΚΕΛ αναφέρει επίσης ότι υπερασπίζεται 
«όχι μόνο για να θυμόμαστε όσα διέπραξε τότε η ακρο-
δεξιά, αλλά για να θυμόμαστε πόσα είναι ικανή ανά 
πάσα στιγμή να διαπράξει η ακροδεξιά». Επαναλαμ-
βάνει επίσης ότι μπροστά στην εντεινόμενη επιθετικό-
τητα της Τουρκίας, το ΑΚΕΛ απαντά με κάλεσμα ενότη-
τας για λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση 
της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, για τερματισμό της κατο-
χής και επανένωση της Κύπρου. Σε διακήρυξή της η 
ΕΔΕΚ αναφέρει ότι η επέτειος είναι μέρα προβληματι-
σμού για όλα όσα οδήγησαν στο προδοτικό πραξικό-
πημα και για όλα όσα ακολούθησαν. Αναφέρεται στα 
συνωμοτικά σχέδια που εκπονήθηκαν και σημειώνει ότι 
η στόχευση ήταν να δοθεί στην Τουρκία η δικαιολογία 
που θα της επέτρεπε να προχωρήσει σε κατάληψη κυ-
πριακών εδαφών και επιβολή της διπλής ένωσης. Το 
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών σημειώνει ότι 
αποτελεί χρέος μας προς τους πεσόντες ο διαρκής 
αγώνας για απαλλαγή από την κατοχή.  

 
«Η 15η Ιουλίου αποτελεί επίσης υπόμνηση προς 
όλους μας ότι η δημοκρατική και ελεύθερη πολι-
τεία εγγυάται την ομαλή λειτουργία των θεσμών 

και του πολιτεύματος.  
Αποτελεί διαρκές χρέος όλων των ελεύθερων  
πολιτών η προάσπιση του κράτους δικαίου»

15 του Ιούλη, σχεδόν μισό αιώνα μετά
Ανδρέας  

Μαυρογιάννης 
Υποψήφιος  

Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας 

 
 
Οι μεγαλύτεροι θυμούνται. Οι μεγάλοι 

συχνά σιωπούν. Και οι νέοι; Τα παιδιά;  
Το μεγαλύτερο χρέος που έχουμε εμείς, 
η γενιά που έζησε το 1974 είναι η πάλη 
ενάντια στη λήθη, είναι η αλήθεια, είναι 
η αντικειμενική αποτίμηση της ιστορίας.  
Το «ποτέ ξανά» και η χαρτογράφηση της 
πορείας προς το αύριο πάνε μαζί, γιατί 
μόνο αν η αλήθεια ριζώσει μέσα στη συ-
νείδηση των νέων, η Κύπρος θα έχει 
μέλλον. Τα διδάγματα του χθες και τα 
όνειρα του σήμερα χτίζουν τους ορίζο-
ντες του αύριο. Ο τύμβος της Μακεδο-
νίτισσας, το κοιμητήριο Κωνσταντίνου 
και Ελένης, οι τάφοι με τις σημαίες σε 
κάθε γωνιά της Κύπρου, τα μνημεία, 
σκονισμένες πλάκες στα κοιμητήρια, 
οστά ηρώων σε κουτιά παπουτσιών. 
Κάθε τάφος και μια ιστορία. Κάθε μαυ-
ροντυμένη μάνα και μια ζωή που κόπηκε 
στη μέση. Πολλές φορές το μόνο αχνάρι, 
η ζωντανή θύμηση.   
Ο τόπος μας δεν αξιώθηκε ακόμα να 

ζήσει τις μέρες που του αξίζουν. Αιμα-
τηρές δεκαετίες, ακρωτηριασμένη ανε-
ξαρτησία, προδοσία, εισβολή και κα-
τοχή. Και να καταφεύγουμε ως άλλοθι 
και φυγή στην ιστορική ανάγνωση που 
βολεύει τον καθένα. Φταίνε οι ξένοι.  
Μα αν δεν υπήρχε προδοσία από τα 
μέσα, οι έξω δεν θα τα κατάφερναν.  
Ή φταίνε όλοι και με γενικόλογους αφο-
ρισμούς φτιάχνουμε τα νέα στερεότυπα. 
Όμως δεν πήραν όλοι τα όπλα για να 
επιτεθούν στο Προεδρικό και να κατα-
λύσουν την Δημοκρατία. Κάποιοι αντι-
στάθηκαν, κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους, 
κάποιοι τάχθηκαν με την σωστή μεριά 
της Ιστορίας και δικαιώθηκαν και δικαιώ-
νουν το πέρασμα τους από την ζωή. 
Τους αξίζουν μνήμη, τιμή και δάφνινα 
στεφάνια, δόξα και πάνω απ΄όλα ανα-
γνώριση και ευγνωμοσύνη. Αν η Κυ-
πριακή Δημοκρατία έμεινε όρθια μετά 
το ύπουλο χτύπημα της 15ης Ιουλίου 
του 1974 σε αυτούς το χρωστάει. Από 
τι στόφα ήταν άραγε φτιαγμένοι όλοι  
αυτοί; Τι άλμα έκανε την ώρα εκείνη τη 
μοιραία ο εαυτός τους για να παίξουν 
τη ζωή τους κορώνα γράμματα μόνο και 
μόνο για να σταθούν αγέρωχοι στην 
εποποιία παλεύοντας με αυταπάρνηση 
για το καλό; Η απάντηση είναι απλή. 
Διάλεξαν το δίκαιο απέναντι στο άδικο. 
Διάλεξαν τη νομιμότητα απέναντι στην 

τρομοκρατία. Διάλεξαν τη δημοκρατία 
απέναντι στην προδοσία. Μίλησε μέσα 
τους κάθε μικρός και μεγάλος αγώνας 
του λαού μας για όλα αυτά που δεν ήταν 
τότε δεδομένα, που κερδήθηκαν με αίμα 
και αγώνες. Ηγήθηκαν και χάραξαν δρό-
μους με το λαμπρό παράδειγμα τους. 
Γι’ αυτό κουβαλούμε μέχρι σήμερα βαρύ 
το διπλό μας χρέος. Να μιλήσουμε στη 
νέα γενιά για την αξία της δημοκρατίας, 
για τον βαρύ φόρο που πλήρωσε  
ο τόπος μας στο βωμό της υπεράσπι-
σης της. Να θεμελιώσουμε στέρεα το 
υπέρτατο αυτό ιδανικό στην πράξη, με 
λίπασμα την ιστορική αλήθεια. Να γίνει 
βίωμα στις μικρές και μεγάλες αποφά-
σεις, στην πολιτική και κοινωνική ζωή. 
Για να γίνει συνείδηση στην κοινωνία 
ολόκληρη πόσο ακριβά πληρώθηκαν τα 
μεγάλα λόγια, ο εθνικισμός, η μισαλλο-
δοξία, το μίσος και οι κούφιες ρητορείες. 
Να μιλήσουμε για την Ιστορία, για το 
παρελθόν, για να καταφέρουμε να ανοί-
ξουμε τον δρόμο για το μέλλον, το αύριο 
της επανενωμένης Κύπρου.  
Μέσα στα κοιμητήρια είναι θαμμένη η 

σύγχρονη Ιστορία της Κύπρου. Σε μια 
συγκυρία λοιπόν που κάποιοι δεν νιώ-
θουν την ανάγκη να τιμήσουν όπως 
πρέπει αυτούς που έπεσαν για να υπε-
ρασπιστούν την Δημοκρατία, που δίνουν 
την εντύπωση ότι με το ζόρι παρίστανται 
στις εκδηλώσεις καταδίκης του πραξι-
κοπήματος, σε μια συγκυρία που άλλοι 
προσπαθούν να πουν την Ιστορία  
αλλιώς, για να βολευτούν όλοι μέσα της, 
θύτες και θύματα, οφείλουμε να την βγά-
λουμε στο φως. Να μην αφήσουμε τη 
λήθη και την σιωπή να απλώσουν  
πέπλα. Αργήσαμε, μα προλαβαίνουμε 
ακόμα να πούμε τα πράγματα με  
τ’ όνομα τους. Στην Κύπρο, η Δημοκρα-
τία προδόθηκε, μα άντεξε γιατί την υπε-
ρασπίστηκαν οι πολλοί. Στην Κύπρο  
η προδοσία έφερε το έγκλημα της τουρ-
κικής εισβολής, μα ακόμα υπάρχει  
η ελπίδα της δικαίωσης. Γιατί την κρα-
τούν ζωντανή Ελληνοκύπριοι και Τουρ-
κοκύπριοι που υψώνουν ψηλά μαζί  
το ιδανικό της κοινής πατρίδας, την κυ-
πριακή σημαία, που μιλούν για όσα τους 
ενώνουν.  Κάθε 15 του Ιούλη οι σειρήνες 
ηχούν για να θυμίζουν όσα έγιναν και 
όσα δεν πρέπει να αφήσουμε να ξανα-
γίνουν. Χτυπούν τη λήθη, σπάζουν την 
σιωπή, για να θυμίζουν σε όλους ότι 
χρωστάμε στα παιδιά μας την αλήθεια 
και το μέλλον. Χρωστάμε τη νίκη και την 
εδραίωση της Δημοκρατίας. Τους χρω-
στάμε τη δικαίωση της επανένωσης. 
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ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:35 
Το Δράμα μιας Αμαρτωλής 
(1961). Δραματική ταινία με 
την Ελένη Χατζηαργύρη, 
Γιώργο Καμπανέλλη, Έφη  
Οικονόμου, Ράλλη Αγγελίδη 
και Μαλαίνα Ανουσάκη. Ένας 
αγνοούμενος αξιωματικός επι-
στρέφει στην Ελλάδα μετά 
από πολλά χρόνια για να βρει 
την αρραβωνιαστικιά του πα-
ντρεμένη με κάποιον άλλον. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 23:00 
Έκλεψα τη Γυναίκα μου 
(1964). Κωμωδία με τους  
Σταύρο Παράβα, Σιμόνη Κυ-
ριακίδου. Ο νεόπλουτος Πέ-
τρος, που πιστεύει ότι τα πά-
ντα αγοράζονται, ακόμα και 
 η ανθρώπινη συνείδηση, τα 
σπάει καθημερινά στα μπου-
ζούκια, με διάφορες κοπέλες, 
μέχρι που γνωρίζει τη Λένα, 
μια νέα που αδιαφορεί για τα 
χρήματά του και τον απο-
κρούει. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
21:25 Ξύπνα Βασίλη (1969). 
Κωμωδία με πολιτικές απο-
χρώσεις με τους Γιώργο Κων-
σταντίνου, Αλέκο Αλεξαν-
δράκη. Ο Βασίλης είναι 
δεξιόφρονας και είναι αφοσιω-

μένος υπάλληλος του εκδοτι-
κού οίκου της κ. Φαρλάκου.  
Ο συνάδελφος του Μάνος 
Αποστόλου, είναι αριστερών  
πεποιθήσεων και δεν αντέχει 
το κλήμα της επιχείρησης, ιδι-
αίτερα τον προοδευτικό ποι-
ητή Τιμολέοντα Φανφάρα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
22:45 Δεσποινίς Διευθυντής 
(1964). Κωμωδία με την Τζένη 
Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Διονύση Παπαγιαννόπουλο. 
Η αυστηρή και τυπική διευθύ-
ντρια Λίλα Βασιλείου έχει υπό 
τις διαταγές της όλο το προ-
σωπικό του τεχνικού γραφείου 
στο οποίο αναλαμβάνει τη δι-
εύθυνση, παράλληλα όμως, 
ψάχνει να βρει τρόπους γοη-
τείας για να κατακτήσει τον 
ζωηρούτσικο υπομηχανικό 
Αλέκο Σαμιωτάκη. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
00:15 Μάτια Από Νύχτα 
(2004). Κοινωνική ταινία με 
την Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, 
Γιάννη Καρατζογιάννη, Εκάβη 
Ντουμά, Νίκο Καρίμαλη και 
Σπύρο Σταυρινίδη. Στην σημε-
ρινή πραγματικότητα συνα-
ντούμε τρία πρόσωπα τα 
οποία πρωταγωνιστούν σε μια 

ιστορία χωρίς ήρωες. Ο Χρό-
νης είναι ένας σαρανταπεντά-
ρης οδηγός νταλίκας που 
απολαμβάνει να ταξιδεύει μό-
νος στην Ευρώπη. 
  
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:15 
Πεινασμένος και Τζέντλε-
μαν (1989). Κωμωδία με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Μαίρη 
Φαρμάκη και Περικλή Μα-
τσούκα. Ένας τίμιος και ευσυ-
νείδητος άνεργος που ψάχνει 
απεγνωσμένα για δουλειά πέ-
φτει θύμα απατεώνα που τον 
ξεγελά λέγοντάς του ότι του 
βρήκε δουλειά τρώγοντας του 
και τα τελευταία του λεφτά.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:40 
Πατέρα Κάτσε Φρόνιμα 
(1967). Κωμωδία με τους Λά-
μπρο Κωσταντάρα, Αλέκο 
Τζανετάκο, Μίρκα Καλατζο-
πούλου Ο Αντώνης Παπαστα-
φίδας θυμώνει με το τελευταίο 
γράμμα του γιου του Θωμά, 
που σπουδάζει στην Αθήνα 
και του ζητάει για πολλοστή 
φορά χρήματα για "εξέτα-
στρα". Αποφασίζει να αφήσει 
το Αίγιο και να πάει στην 
Αθήνα για να δει τι συμβαίνει.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30 

Μικροί Μεγάλοι εν Δράσει 
(1963). Μουσική κωμωδία με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Μαίρη Αρώνη, Βασίλη Αυλω-
νίτη. Ο Αντώνης και η Μα-
ριάννα είναι ερωτευμένοι και 
παρόλο που δεν βρίσκονται 
στην πρώτη νεότητα, σκο-
πεύουν να παντρευτούν.  
Το μόνο πρόβλημα είναι πως 
θα το πουν στα παιδιά τους, 
Ελίνα και Γιώργο, που σπου-
δάζουν στο εξωτερικό.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:00 
Εταιρία Θαυμάτων (1983) 
Θέατρο της Δευτέρας. Κωμω-
δία με την Κατερίνα Γιουλάκη, 
Τέτη Σχοινάκη, Ζαχαρία Ρόχα, 
Κώστα Κοκκάκη, Νίκο Κάπιο. 
Μια ομάδα απατεώνων προ-
κειμένου να αποκτήσουν την 
κυριότητα κάποιων οικοπέ-
δων, παριστάνουν τους θεο-
σεβούμενους και ‘ανακαλύ-
πτουν’ ένα νέο Άγιο, τον Άγιο 
Βαλάντιο. Προσπαθούν να 
πείσουν ένα αθώο βοσκό να 
τους παραχωρήσει το οικό-
πεδο του για να γίνει ο ναός 
του Αγίου Βαλαντίου  
 
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:05 
Τρέλα Είναι, θα Περάσει 
(1972). Κομεντί με τους 

Γιώργο Καπή, Κατερίνα Γιου-
λάκη, Μπάμπη Ανθόπουλο. 
Μια οικογένεια εγκαινιάζει το 
νέο τους κατάστημα super 
market. Η ιδιοκτήτρια πιστεύει 
ότι παράλληλα αλλάζει το κοι-
νωνικό τους status και προ-
σπαθεί να παντρέψει την κόρη 
της με έναν ευκατάστατο  
εργολάβο. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:55 
Το Μεροκάματο του Πόνου 
(1963). Μελόδραμα με τους 
Ορέστη Μακρή, Μίρκα Καλα-
τζοπούλου, Λευτέρη Βουρνά, 
Θανάση Μυλωνά.Παρά την 
ηλικία του ο μάστρο-Βαγγέλης 
εργάζεται σκληρά στις οικοδο-
μές για να σπουδάσει τον γιό 
του Στέλιο και να παντρέψει 
την κόρη του Μαρία. Ο Τζίμης, 
ο γιός του αφεντικού, θα βάλει 
στο μάτι την Μαρία. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:20 
Ένας Αξιοπρεπής Καζανό-
βας (1988). Κωμωδία με τους 
Νίκο Παπαναστασίου, Ισμήνη 
Καλέση. Ο Κοσμάς, ένας κα-
ταπιεστικός σύζυγος που 
αποφεύγει την ερωτική επαφή 
και τη δημιουργία οικογένειας, 
εγκαταλείπεται από τη γυναίκα 
του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 21/7 
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) 
23.00 Ειδήσεις 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/07 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
15.00 Black Forest (Ε) 
16.20 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε)  
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
19.50 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/07 
05.30 Λούνα Παρκ  (Ε)   
06.00 Eu 4 U (Ε) 

07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.05 PlayList 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/07 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
11.30 Road Story (E) 
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 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/07 
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  
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
ΤΡΙΤΗ 26/07 
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 
19.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40  Ειδήσεις 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/07 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας            
15.00 Black Forest (Ε) 
16:00 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε)  
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
   19.00 Χάλκινα Χρόνια (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 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
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: Το Δράμα 
μιας Αμαρτωλής (1961) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Έκλεψα τη 
Γυναίκα μου (1964)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Ξύπνα Βα-
σίλη (1969) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Δεσποινίς 
Διευθυντής (1964) 
00:15  Ελληνική Ταινία: Μάτια Από 
Νύχτα (2004) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 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:  
Μνημόσυνο πεσόντων & δέηση για 
Αγνοουμεν́ους Αγ. Ιωάννη του Βαπτι-
στου. Χοροστατ́ησε ο Αρχιεπ. 
Θυατειρ́ων & Μ.Β. Νικητ́ας. 
21:15 Ελληνική Ταινία: Πεινασμένος 
και Τζέντλεμαν (1989) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Πατέρα Κά-
τσε Φρόνιμα (1967) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 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: Μικροί Με-
γάλοι εν Δράσει (1963) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ     
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E)  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας:  
Μικροαστοί (1982) 
22.50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Greek Festival (πανηγύρι) στην Κοι-
νότητα Αγίου Δημήτριου στο Edmon-
ton στις 3.7.22. 
22:05 Ελληνική ταινία: Τρέλα Είναι 
θα Περάσει (1972) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας 
 με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Το Μεροκά-
ματο του Πόνου (1963) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Ένας Αξιο-
πρεπής Καζανόβας (1988)



Michael Yiakoumi

 16 Thursday 21 July 2022

UK Cypriots Andreas Anastasiou, Antonis Violaris and  
Hector Kyprianou involved in the Barnet v Peterborough game

Friendlies 
Saturday 23rd July 2022 
Community Cup – Saturday 23rd July – Haringey / Cheshunt / Enfield Round Robin Tournament 1.00pm start at Cheshunt Stadium,  
Theobalds Lane, Cheshunt, Hertfordshire EN8 8RU 
Barnet v MK Dons 3.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
New Salamis v Broadfields United  2.00pm Enfield Grammar Parsonage Lane, Enfield, EN1 3EX 
Bush Hill Park v St Panteleimon FC 4.00pm Enfield Playing Fields Astro, Great Cambridge Road, Enfield EN1 3SD 

Fixtures

It was great to see three UK Cypriots star in the Barnet versus Peterborough FC friendly match at the Hive. Andreas Anastasiou, who covers National League games as a referee, was the man in the middle. 
Antonis Violaris played for Barnet whose chairman is a UK Cypriot, Tony Kleanthous. Hector Kyprianou played for Peterborough; he is a new signing from Leyton Orient and plays for the Cyprus U21 team.

Hector Kyprianou Andreas Anastasiou Tony Kleanthous Antonis Violaris

On Sunday 17th July, four 
teams gathered at Trent 
Park for the second     

annual 6 a Side football tourna-
ment in memory of Tarkan (Terry) 
Asar Kiamil, who tragically died 
from Covid-19 in January 2021, 
aged just 43. 

With the sun blazing down, all 
the players arrived wearing sun-
glasses in tribute to Tarkan, whose 
trademark was to wear his shades 
whilst in goal. Despite the hot 
weather, a number of spectators 
were present to watch the round 

robin tournament. The tournament 
was hard fought and competitive, 
with a high standard of football 
played. The teams were well 
balanced and anyone could have 
won. In a tight final however,        
a spectacular last minute goal 
from Michael Stavrou helped his 
‘Whites’ team come from behind 
to defeat the ‘Yellows’ 4-3. 

Amongst the watching crowd 
was Tarkan’s wife Nicola and 
young daughter Alessia, and we 
had the honour of her awarding 
the trophy and medals to the win-
ning team: Adam Ioannou (cap-
tain), Paul ‘Whizz’ Whiskin (GK), 
Michael Stavrou, Adam Harrod, 
George Costa, Chris Georgallis, 
and Pedro Poyiatgi. The ‘Player 
of the Tournament’ award was 
given to the outstanding young 
Kristian Georgiou. 

Huge credit to Anthony     
Christofis and Dino D’Auria for 
once again organising such a 
well-run tournament and amas-
sing such a group of teams and 
spectators.

In memory of Tarkan 
(Terry) Asar Kiamil

New Salamis Youth 
team to play in the 
FA Youth Cup

UK Cypriots New Salamis 
Youth are to play in the 
FA Youth Cup for the first 

time next season; their first game 
will be the week commencing 
29th August 2022 against Wood-
ford Town. 

New Salamis, now playing      
in the Isthmian League, are 
planning for the future. 

New Salamis are introducing 
an U18’s team playing in the 
Southern Counties Youth Flood-

lit League as well as playing in 
the FA Youth Cup. 

To join this team, you must be 
ex-academy, EJA League or 
County level call or text 07515 
445 435 or 07801 330 999. 

Players wanting to join the club 
for U7’s, U8’s U10’s, U11’s U12’s 
or U16s can email newsalamis@ 
outlook.com or call the Head of 
New Salamis Youth, Ban Deme-
triou 07973 670659 to find out 
more details.

Paul Simon Homes 
to sponsor New  
Salamis FC first team

We are delighted to announce our NEW SPONSORS for 
Season 2022 - 23 will be Paul Simon Homes. The property 
company based in Palmers Green, north London, will have 

their Magic Homes logo on our shirts for the season. 
Chairman, Stathi Efstathiou, was undoubtedly ecstatic with the 

partnership which we hope will be a long one. 
Visit www.paulsimonhomes.com to find out more about Paul 

Simon Homes. 
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UK Cypriots mark tragic  
48th anniversary of invasion

On 20th July 1974, Turkey's 
pre-planned, illegal in-
vasion of Cyprus began. 

Within four weeks, Turkey had 
occupied over 36% of Cyprus, 
dividing the island and its 
people. The invasion came just 
days after an illegal coup d'etat 
by the military junta of Greece 
and EOKA-B on 15th July.  

The tragic consequences of 
Turkey's invasion and ongoing 
occupation are still felt by      
Cypriots in the UK and around 
the world: 

• 200,000 became refugees, 
unable to return to their homes 

• 1,000 people are still missing, 
with their relatives still denied 
the right to know their fate 

• Enclaved Cypriots living in 
occupied area are denied basic 
human rights on a daily basis 

On this sad occasion, Christos 

Karaolis, President of the National 
Federation of Cypriots in the UK, 
commented: “48 years later it 
remains completely unacceptable 
that Cyprus is still occupied by 
Turkey. This anniversary, reminds 
us that we all have a duty to fight 
for the reunification of Cyprus and 
for the end of Turkey’s illegal 
occupation, I assure you that we 
will never give up our campaign 
for a free, united Cyprus and for 
the end of Turkey’s occupation. 
The recent illegal invasion of 
Ukraine by Russia should serve 
as a sharp wake up call to the 
British Government and the       
international community to take 
all appropriate measures to end 
Turkey’s occupation of Cyprus 
before we reach half a century 
of occupation. We want to see 
a just and viable solution that 
reunifies Cyprus in line with the 

relevant UN Security Council 
resolutions." 

The Federation has used this 
anniversary to write to the Prime 
Minister to remind him of the 
UK's obligations to Cyprus as a 
Guarantor Power. In the letter, 
Mr Karaolis urges Mr Johnson to 
"make a lasting difference in re-
lation to Cyprus" and asks him to 
play a critical role in "persuading 
Turkey to engage constructively 
with the Confidence Building 
Measures proposed by President 
Anastasiades, to return to the 
negotiations as soon as possible, 
and to table proposals that are 
within the agreed parameters of 
UN Security Council Resolutions." 

 
Sirens wail in Cyprus 

 
People in Cyprus woke up       

on Wednesday to the sound of 
sirens to remind them of that 
fateful Saturday morning of July 
20th, 1974.  

The island remains to this day 
divided, by virtue of the massive 
presence of Turkey's military and 
Ankara's stronghold on the Turk-
ish Cypriots. Repeated UN-led 
attempts to reunite the country 
under a federal roof have so far 
failed, due to uncompromising 
positions maintained by the Turk-
ish side, which insists on retaining 
its right of intervention, its role as 
a guarantor power and a military 
presence on the island. 

The Turkish invasion of Cyprus 
came only five days after the coup 
engineered by the Greek military 

junta, then ruling Greece, that 
toppled the democratically          
elected president of Cyprus, the 
late Archbishop Makarios III. 

Air-raid sirens sounded at 
0530 local time when the Turkish 
invasion was launched and Turk-
ish troops landed on the island’s 
northern shores. Thousands       
of dead, hundreds of missing, 
200,000 became refugees as 
they fled the advancing Turkish 
troops, and enclaved Greek Cyp-
riots in Turkish occupied Cyprus. 

A memorial service for army 
officers and soldiers killed during 
the invasion was held at Makedo-
nitissa military cemetery. Presi-
dent of the Republic Nicos Anas-
tasiades, who has tested positive 
for coronavirus, was represented 
by Minister of Finance Constan-
tinos Petrides. 

A memorial service for those 
killed during the Turkish invasion 
was later held at Apostle Barna-
bas Cathedral in Nicosia. 

In the evening, the Minister of 
Finance delivered a speech on 
behalf of President Anastasiades, 
during an event for the anniver-
saries of the coup and the Turkish 
invasion. 

A series of other anti-occupa-
tion events also took place 
throughout the day. 

Political parties and various 
associations and organised groups 
issued statements, condemning 
the Turkish invasion and the con-
tinuing occupation and reiterat-
ing their determination to fight 
for a just and viable solution.

Former finance minister 
Rishi Sunak held on to 
his lead on Tuesday 

among Conservative law-
makers in the race to replace 
Boris Johnson as prime min-
ister, but his two remaining 
rivals were closing the gap, 
leaving the race wide open. 

In a vote among Conservative 
Party members of parliament, 
Kemi Badenoch, a former equal-
ities minister, was knocked out, 
leaving Sunak, Foreign Secre-
tary Liz Truss and Penny Mor-
daunt, a junior trade minister, 
as the remaining candidates. 

Lawmakers will eliminate one 
more before the governing party’s 
200,000 members choose their 
new leader, who will automati-
cally become prime minister. 

Since Johnson said he would 
resign earlier this month after 
his scandal-ridden administra-
tion lost the support of many  
Conservatives, the race to replace 

him has become increasingly 
ugly with the contenders trading 
barbs and challenging records. 

Mordaunt thanked colleagues 
for their support. “We are so 
nearly across the finish line. I 
am raring to go and excited to 
put my case to members across 
the country and win,” she said 
in a statement. 

A spokesperson for Truss 
said it was “time for the party 
to unite behind a candidate 
who will govern in a Conserva-
tive way and who has shown 
she can deliver time and again.” 

Sunak said he would imple-
ment harsher sentences for 
criminals who fail to attend court 
and would crack down on gangs 
that groom girls and young 
women for sex. 

“It will be my top priority in 
government to keep the British 
public safe – and I will do   
whatever it takes to make that 
happen,” he said in a statement.

Race to become 
new PM heats up

Minister welcomes historic halloumi agreement

Minister of Agriculture, 
Rural Development and 
Environment, Costas 

Kadis welcomed a "win-win 
agreement" reached on Mon-
day, that signals the compliance 
of all stakeholders involved in 
the production of PDO halloumi. 

Kadis said that based on the 
agreement, the quota of sheep 
and goat milk is differentiated, 

while the transitional period for 
the increase of goat and sheep 
milk to 50% will be extended until 
2029, from 2024, for which an 
amendment of the relevant regu-
lation of the European Commis-
sion will be requested. 

Kadis also pointed out that the 
goat and sheep farmers acknow-
ledged that the production of 
PDO halloumi must start with 

the actual quantities of milk that 
are available in Cyprus, given 
the reduction of livestock, the 
number of sheep and goats, due 
to the unfavourable conditions 
that the goat and sheep farmers 
have been experiencing lately. 

Therefore, from September to 
December 2022 or even January 
2023 the quota of goat and sheep 
milk will be reduced to 10% (from 
25% which the relevant decree 
currently provides for) and from 
January 2023 the percentage of 
goat and sheep milk will increase 
to 20%. 

''And then every year 5% (goat 
and sheep milk) will be added 
to reach 50% in 2029", added 
the Minister of Agriculture. 

Along with certifying halloumi 
as a PDO, the Commission had 
given a transitional period until 
2024 to increase the percentage 

of goat and sheep milk to 50%. 
Kadis added that the extension 

of the transition period will be 
achieved when a European regu-
lation is amended, which is cur-
rently under discussion with all 
member states and allows the 
European Commission in excep-
tional cases to grant a transitional 
period of more than ten years. 

"This is expected to be decided 
within the first half of 2023 and 
once the regulation is passed we 
will submit a request to extend 
the transition period," he added. 

The Agriculture Minister also 
noted that it was agreed that the 
Ministry of Commerce will try   
to market Cypriot white grilled 
cheese, which will be the alter-
native form of halloumi, with a 
different name and outside PDO 
specifications. These products will 
only be able to include cow's milk.  

The UK recorded its        
highest ever temperature 
of 40.3°C on Tuesday as 

a heatwave gripping Europe   
intensified, scorching fields and 
damaging airport runways and 
train tracks. 

The Met Office said the provi-
sional temperature was recorded 
at Coningsby, surpassing the pre-
vious record of 38.7°C set in 2019. 

Train routes were cancelled, 
normally busy city centres        
appeared quiet and zoos strug-
gled to keep their animals cool. 

Transport minister Grant 
Shapps said it would be many 
years before Britain could fully 
upgrade its infrastructure to cope 
with higher temperatures, after 
at least two runways showed 
signs of damage and some train 
tracks buckled. 

“We’ve seen a considerable 
amount of travel disruption,” he 
told the BBC. “Infrastructure, 
much of which was built from the 
Victorian times, just wasn’t built 
to withstand this type of tempe-
rature.”

UK records highest ever 
temperature of 40.3°C



On Wednesday 13th July 
2022, the National Fed-
eration of Cypriots in the 

UK and the All-Party Parliamen-
tary Group (APPG) for Cyprus 
held their annual parliamentary 
meeting to mark the tragic anni-
versary of Turkey’s invasion and 
continued occupation of Cyprus 
since 1974. The packed event, 
titled “Cyprus foreign policy in a 
changing world”, was the first 
in-person version of the meeting 
since 2019, after two years of 
hosting it virtually. 

Opening the packed event, 
Federation President, Christos 
Karaolis, welcomed the Ministers, 
MPs and the members of the UK 
Cypriot community in attendance. 
Mr Karaolis said that the last few 
months have been difficult for  
the UK Cypriot because “Russia’s 
illegal invasion of Ukraine earlier 
this year has brought back pain-
ful memories for our diaspora, 
especially in the run-up to July 
20th, which marks 48 years since 
Turkey's illegal invasion and con-
tinued occupation of the northern 
third of the Republic of Cyprus.”  

He said that Britain should hold 
Turkey to the same standards 
that it holds Russia to for its own 
invasion and occupation in 1974. 

Mr Karaolis continued that 
sadly Cyprus now deals with “an 
increasingly provocative Turkey” 
and that, this year alone, has 
repeatedly called for Cyprus to be 
permanently partitioned, instru-
mentalised the migration crisis, 
expanded the illegal opening of 

Varosi to create new fait accom-
plis, rejected confidence building 
measures, and tightened its grip 
on the occupied north. He re-
affirmed that “despite the sadness 
of this anniversary, our hope for 
a reunified island never dwindles 
and we believe that a Cyprus 
where Cypriots live and prosper 
together is both attainable and 
viable.”  

Minister of Foreign Affairs of 
the Republic of Cyprus, Ioannis 
Kasoulides, began his remarks 
by paying tribute to the “special 
relationship” between Cyprus and 
the UK. He said that “the bonds 
between our two countries date 
back in history, as far as the reign 
of Richard the Lionheart”, and he 
also praised the two countries’ 
close cooperation through the 
Commonwealth, and through 
tourists and students.  

Mr Kasoulides added that the 
UK and Cyprus are “most promi-
nently bound by our common 
dedication to democratic values 
and principles.” He added that 
“Cyprus is a credible, reliable, 
predictable and dependable part-
ner to our friends, in the region, 
on the continent, and beyond.” 

The Cypriot FM went on to high-
light the similarities between the 
recent illegal invasion of Ukraine 
by Russia and the illegal invasion 
of Cyprus by Turkey in 1974.    
He said that Cyprus’ immediate     
condemnation of the invasion of  
Ukraine was driven by the princi-
ples of “upholding the territorial 
integrity, unity, independence 

and sovereignty of states”, princi-
ples that have been violated by 
Turkey in Cyprus since 1974. He 
also noted that solidarity with the 
people Ukraine has been demon-
strated through the “largest ever 
humanitarian aid package in the 
history of our island (Cyprus).” In 
contrast, the Foreign Minister 
noted that Turkey has “proven to 
be an unreliable partner to its west-
ern allies” by ignoring sanctions 
and seeking “publicity stunts.” 

On the Cyprus issue, the Mr 
Kasoulides reminded the MPs 
present that the Turkish invasion 
of Cyprus in 1974 had, and conti-
nues to have, dire consequences 
for the island. He noted that “our 
economy was totally destroyed” 
and “1/3 of our population was 
internally displaced… a figure that 
if applied to the UK would equate 
to 20+ million persons forcibly 
expelled from their homes.”  

He said that the Government 
aims for a solution as soon as 
possible “in accordance with the 
relevant resolutions of the UN 
Security Council,” and described 
how Turkey and Turkish Cypriot 
leader Tatar unfortunately under-
mine the agreed framework of a 
bizonal, bicommunal federation. 

Mr Kasoulides explained that 
the Cypriot Government has 
proposed Confidence Building 
Measures that would provide 
the Turkish Cypriot community 
“the opportunity to use the port 
of Famagusta, under EU super-
vision, and the airport at Tymbou 
under the control of the UN,     

following international rules and 
legality, in exchange for the hand-
over of the fenced of area of   
Varosha to the UN, in order for 
the rightful owners to be allowed 
to return, as prescribed by UN 
Security Council resolutions.”  

Furthermore, he said that the 
Government has already taken 
positive steps to help Turkish 
Cypriots get globally accepted 
vaccine passes and expand the 
list of goods allowed at the cross-
ing points. Mr Kasoulides said 
that the “bold” Confidence Build-
ing Measures have “regrettably 
been rejected” by Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar. 

Newly appointed Minister for 
Europe, Mr Graham Stuart MP, 
speaking on behalf of the UK 
Government, said that the Gov-
ernment would “press on” to find 
a “comprehensive, just and last-
ing” solution to the Cyprus issue. 
He explained, “we believe the 
way to address many of the long-
term issues remains through a 
settlement within the UN para-
meters. We’ve been clear that is 
should be based on the existing 
lines of a bizonal, bicommunal 
federation with political equality. 
We believe that these parame-
ters are broad enough and flexi-
ble to accommodate the interest 
of both the Greek Cypriot and the 
Turkish Cypriot communities.” He 
pointed to the “major economic 
opportunities” that the reunifica-
tion of Cyprus would bring. 

Mr Stuart also made clear that 
“the UK will oppose strongly any 

destabilising actions either in 
Cyprus or in the wider eastern 
Mediterranean, and we actively 
support Security Council reso-
lutions covering Varosha. We’ve 
called for Turkey’s actions to 
cease and be reversed. But it’s 
of course for all parties to ensure 
that tensions do not spiral.” 

The Europe Minister also cele-
brated the close relations bet-
ween the UK and the Republic 
of Cyprus with reference to the 
people-to-people connections, 
the first official visit of the Speaker 
of the House of Commons to 
Cyprus that took place earlier this 
year, and the visit of Their Royal 
Highnesses the Earl and Countess 
of Wessex in June as part of the 
Platinum Jubilee celebrations. 

Fabian Hamilton MP, Shadow 
Minister for Peace and Disarma-
ment, addressed the event on 
behalf of the Labour Party. He 
spoke about the important role 
that the UK Government can play 
in securing the reunification of 
Cyprus and urged HMG to “throw 
its diplomatic weight behind     
Cyprus” and in support of a bizo-
nal, bicommunal federation. He 
said that he visited Cyprus in May 
with Shadow Minister for Europe, 
Stephen Doughty MP, and came 
away clear-minded that it is time 
that Cyprus “was put back at the 
centre of the international agenda.” 

Sir Roger Gale MP, Chair of the 
APPG for Cyprus, was recovering 
from a minor routine operation 
and could not attend the event so 
Rt Hon Caroline Nokes MP, Vice-
Chair, spoke on his behalf. Ms 
Nokes reassured those in atten-
dance of the APPG’s strong com-
mitment to Cyprus and to helping 
secure its reunification. She also 
spoke about the APPG’s visit to 
the island in November 2021 and 
the importance of such visits in 
giving MPs a first-hand insight 
into the ongoing consequences 
of Cyprus and the political situa-
tion. This sentiment was echoed 
by Mike Wood MP, who was also 
part of the recent delegation to 
Cyprus. 

SNP Foreign Affairs spokes-

person Alyn Smith MP expressed 
his party’s support for the people 
of Cyprus in their efforts to reunify 
the island. He praised the valuable 
role that Cyprus plays as a EU 
member state that is a close ally. 

In her remarks, Conservative 
MP Theresa Villiers, Vice-Chair 
of the APPG, said that the illegal 
invasion of Ukraine by Russia has 
many parallels with Cyprus and 
that she has thousands of Cypriot 
constituents who sadly still suffer 
because of Turkey’s ongoing 
occupation.  

Ms Villiers also expressed her 
sadness that the Turkish Cypriot 
leadership had rejected the re-
cently proposed confidence build-
ing measures and the further          
illegal opening of Varosi. She said 
she will always passionately fight 
for her Cypriot constituents, as 
she has done for her entire       
political career. 

Labour MP, Bambos Charalam-
bous, also Vice-Chair of the APPG, 
said Turkey has been “hypocriti-
cal” in its response to the Russian 
invasion of Ukraine, as it seeks 
to play the role of mediator whilst 
continuing to get away with       
violating international law in      
Cyprus and the wider region. 

Geraint Davies MP (Swansea 
West), spoke about the resolu-
tion that he has tabled at the 
Council of Europe to help reaffirm 
support for the relevant UN       
Security Council resolutions on 
Cyprus and Varosi.  

The event was also attended 
by the High Commissioner of the 
Republic of Cyprus to the UK, Mr 
Andreas Kakouris; Catherine West 
MP (Hornsey and Wood Green), 
Shadow Minister for Asia; Baro-
ness Massey of Darwen, Vice-
Chair of the APPG for Cyprus; 
Mark Jenkinson MP (Workington), 
Treasurer of the APPG for Cyprus; 
Dan Carden MP (Liverpool, Wal-
ton); Chris Clarkson MP (Heywood 
and Middleton); Mike Freer MP 
(Finchley and Golders Green); 
Gagan Mohindra (South West 
Hertfordshire);  Munira Wilson MP 
(Twickenham); and Anum Qaisar 
MP (Airdrie and Shotts).
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Cypriot FM and Minister for Europe reaffirm support for a 
bizonal, bicommunal, federal solution to the Cyprus issue
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NEPOMAK UK celebrates its 20th Anniversary

On Thursday 14 July, both 
current and associate 
members of NEPOMAK 

UK celebrated its 20 year anniver-
sary, marking 20 years since the 
organisation was officially estab-
lished.  

The anniversary celebration 
was hosted at the Greek Cypriot 
Brotherhood in North London, with 
the Republic of Cyprus Minister 
of Foreign Affairs, H.E. Mr Ioannis 
Kasoulides, as Guest of Honour.  

Also in attendance were His 
Eminence Archbishop Nikitas of 
Thyateira & Great Britain, the High 
Commissioner for Cyprus to the 
UK, H.E. Mr Andreas Kakouris, 
and diplomats from the Cyprus 
High Commission and the Hellenic 
Embassy. The Presidents of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK (C. Karaolis), POMAK 
(A. Papaevripides), NEPOMAK 
(C. Tuton) and the Greek Ortho-
dox Communities (M. Minaides) 
attended, as well as representa-
tives of community associations 
such as UK branches of Cyprus’ 
political parties and former and 
current officers, committee mem-
bers and members of NEPOMAK 
UK.  

“Keep it simple, continue the 
good work and be ready”, were 
the words of wisdom shared by 
the Minister during his speech 
to a packed house on Thursday 
evening. The Minister thanked 
NEPOMAK UK for the invitation 
to be the Guest of Honour and 
congratulated the organisation, 

its membership and all those who 
played their role over the years, 
highlighting this important mile-
stone and encouraging the current 
committee to keep up the good 
work. He welcomed the efforts of 
the hundreds of volunteers over 
the years, especially those who 
stepped up to help the vulnerable 
and the elderly during the lock-
downs created by the coronavirus 
pandemic. 

Kasoulides shared his memories 
from the inaugural conference of 
NEPOMAK in Nicosia, whilst he 
was serving his first term as the 
Minister of Foreign Affairs. He was 
delighted to see familiar faces that 
were present at that first confe-
rence, including NEPOMAK UK’s 
first President Menicos Kouvaros 
and General Secretary, Christos 
Karaolis. He commended them 
both for their work during their 
terms as NEPOMAK Officers, but 
also for staying involved in the 
community through their roles in 
NEPOMAK UK’s parent organisa-
tion, the National Federation of 
Cypriots in the UK.  

Addressing the members of 
NEPOMAK UK, the Minister en-
couraged them to “keep it simple 
and go back to the basics,” when 
learning about and advocating for 
a free, united Cyprus. The unfor-
tunate and illegal invasion of  
Ukraine by Russia, has shocking 
parallels to the illegal invasion 
and occupation of Cypriot land by 
Turkey. Referring to the recent 
and ongoing war in Ukraine, he 

said that it “has made everyone 
aware of the tragic consequences 
of illegal invasions and occupa-
tions. Whilst showing empathy 
and solidarity to Ukraine, it is 
important to remind everyone in 
the UK of the injustice and the 
pain the Cypriot people, the hun-
dreds of thousands refugees and 
the families of the missing have 
endured for 48 years.” 

In conclusion, the Minister of 
Foreign Affairs reminded NEPO-
MAK UK members of their duty 
to “be ready to join, contribute to, 
and continue the work of the 
Federation in the UK, as well as 
the work of POMAK and PSEKA.” 

Welcoming the Guest of Honour 
and thanking him for accepting 
the invitation, NEPOMAK UK’s 
President Adrian Patsalos, said 
that “it is rather symbolical, that 
it is, with the same minister, who 
was in office when NEPOMAK 
and NEPOMAK UK were formally 
established, that we have the 
opportunity to mark and celebrate 
this occasion today.”  

He paid tribute to the work and 
efforts of the National Federation 
of Cypriots Youth (NFCY) Steering 
Committee prior to 2002, as well 
as Mr Harry Sophoclides, Mr 
Andreas Papaevripides, Mrs Ioan-
nis and Mrs Victoria Kouvaros, 
Mr Andreas Karaolis, and those 
in the UK Cypriot community who 
helped to put together the pillars 
that the successive committees 
of NEPOMAK UK have built on 
over the past 20 years. 

Addressing the Minister,     
NEPOMAK UK’s President 
thanked His Excellency for all his 
support over the years. He said 
that he hoped that “our presence 
here, 20 years later, is a reassur-
ance, not only for the Ministry, but 
also for the older generations 
that, despite NEPOMAK members 
not being alive when Turkey ille-
gally invaded Cyprus, we under-
stand the pain caused and sym-
pathise with the consequences 
faced by our parents and grand-
parents.”  

He added that “our presence is 
also a promise, that for as long 
as NEPOMAK exists, there will 
be young members of the dias-
pora that will be ready to continue 
the tireless work of the many 
volunteers of the regional Fede-
rations, POMAK and PSEKA.” 

The President of the National 
Federation of Cypriots in the UK 
(NFC UK) Mr Christos Karaolis 
spoke on behalf of NEPOMAK 
UK’s parent organisation, congra-
tulating the UK Cypriot youth for 
reaching this milestone. He paid 
tribute to all those who helped 
to formally establish the youth 
organisation of the community 
20 years ago. 

He added that, “It is therefore 
a testament to the vision of those 
who saw the need for NEPOMAK 
and the multiple generations of 
individuals who have led and been 
involved with NEPOMAK UK, 
that the organisation has reached 
this fantastic milestone. I know 
just how much work is involved 
to keep the organisation thriving, 
having served as President of 
NEPOMAK UK, or NEPOMAK for 
a total of 9 years, so well done 
to everyone involved. It is an 
achievement that we should all 
celebrate and be proud of.” 

Upon the completion of their 
term at the High Commission, 
NEPOMAK UK and NFC UK 
jointly recognised and expressed 
their gratitude to Deputy High 
Commissioner Mr Nicholas     
Manolis and Consul General     
Mr Theodoros Gotsis. 

The Membership of NEPOMAK 
UK also formally acknowledged 
the unanimous decision taken at 
their last General Meeting in 
December, making Constantine 
Alexandrou the organisation’s 
First Honorary President, in recog-
nition of his extraordinary efforts 
and leadership demonstrated to 
see the organisation through the 
challenges and barriers created 
by the Coronavirus pandemic. 

The Executive Committee of 
NEPOMAK UK also recognised 
the efforts of the First Officer team 
of NFCY/NEPOMAK UK, paying 
tribute to the hard work and chal-
lenging tasks that the first team of 
the organisation had to address 
both after but also prior to the 
organisation being formally       
established. The recipients were      
Menicos Kouvaros (1st President), 
Androulla Soteri (1st Vice Presi-
dent), Christos Karaolis (1st Gen-
eral Secretary) and Cleo Papa-
photis (1st Treasurer).  

All the commemorative plaques 
were kindly presented to the      
recipients by Minister Ioannis 

Kasoulides. NEPOMAK UK Vice 
President Christina Tsangaris 
coordinated the formal proceed-
ings of the evening, whilst bless-
ings both prior dinner and the 
cutting of celebratory cake were 
given to NEPOMAK UK, its mem-
bership and all those present by 
His Eminence, Archbishop Niki-
tas. In addition to the blessings, 
His Eminence stressed the impor-
tance of everyone registering to 
vote, especially young people. 
The Archdiocese will coordinate 
a campaign later this year, making 
the Greek Orthodox Churches 
voter registration hubs for the 
community to register at. 

NEPOMAK UK would like       
to express its appreciation to  
the Greek Cypriot Brotherhood 
for hosting the celebration in 
their premises, the caterers      
Andreas and Anna Kkamaris   
for their generous support, Mrs 
Helen Alexandrou for preparing 
the celebratory cake and to       
the media coverage provided  
by Hellenic TV, Parikiaki and 
Eleftheria Newspapers.

Channel 4 series A Place in 
the Sun has been hosted 
by Jasmine Harman since 

2004 with the presenter becoming 
a firm fixture on the programme.  

For nearly two decades,     

Jasmine has been helping house 
hunters find the perfect property 
abroad in sun-soaked locations, 
such as Europe, Florida, and the 
Caribbean. However, audiences 
want to know about Jasmine’s 

own background and where she 
was born. 

Radio host, television presen-
ter, property expert and writer 
Jasmine was born on November 
15, 1975 in Hackney, east Lon-
don. She has previously said 
she was born into a “big Greek 
family" to a British father and 
Greek Cypriot mother Vasoulla. 

“Even though my parents sep-
arated, I’ve always been close 
with both of them,” she said. 

Jasmine has six younger 
siblings and so her life was busy 
with her family. 

She is British but has Greek 
Cypriot ancestry and says the 
island of Cyprus is very dear to 
her. 

Writing about Cyprus back in 
2014 for A Place in the Sun’s 
website, Jasmine said: “Britain's 
love affair with Aphrodite's Island 

has been a long and tumultuous 
one, and because my mother is 
Greek Cypriot, the country holds 
a very special place in my heart 
too.” 

Jasmine first visited Cyprus 
aged 10 and the family spent 
the whole summer in Larnaca. 
She was also a bridesmaid at 
her cousin’s wedding. She said 
she would go on trips to Greek 
goddess Aphrodite’s birthplace 
as well as building camps in the 
Troodos Mountains. 

Additionally, she and her 
mother Vasoulla featured in the 
2011 documentary My Hoarder 
Mum and Me in which Jasmine 
and her siblings tried to help 
clear out her five-bedroom house 
in London. 

The programme was a personal 
one for Jasmine, who also spoke 
to the families of other sufferers 

about how they dealt with their 
hoarding. 

Jasmine has a fitness back-
ground and worked as an instruc-
tor in Islington, before moving to 
Portugal to become a marketing 
manager at a health spa. 

While in the Algarve, Jasmine 
started writing professionally 
and hosted her own radio maga-
zine show. Then in 2004, she beat 
hundreds of other applicants to 
host A Place in the Sun which 
launched her television career. 

A Place in the Sun involves a 
lot of travelling for Jasmine, with 
the show featuring destinations 
as diverse as Croatia, Slovenia, 
Canada, Australia, and South 
Africa, to name several. 

She currently lives in London 
with her husband and camera-
man Jon Boast. The couple have 
two children together. 

Jasmine and Jon met on the 
set of A Place in the Sun and 
moved into together after she 
returned to the UK. 

The host said before her 
daughter started school, she 
would often take the children 
with her while filming. 

Her mother would also come 
along to take care of the children 
during the shoot. 

Jasmine said: “It was so lovely 
for us all to be together and a 
very bonding experience.” 

But the star has now plumped 
for a better work-life balance, 
saying she now leads a “sort of 
double life” as a parent and also 
a globe-trotting TV presenter. 

A Place in the Sun airs on 
Channel 4 on weekdays at 4pm. 

 
Source: Express

Jasmine Harman: Cyprus holds a very special place in my heart
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The Strategic Planning 
Committee of the London 
Borough of Barnet unani-

mously approved the amended 
planning application for St Andrew 
the Apostle Greek Orthodox 
Secondary School at their 12th 
July meeting.   

Barnet Planning Officers sup-
ported the application, Stelios 
Stylianou from the Department 
for Education, and Charles Mills 
from Daniel Watney Planning 
Agents, spoke in support of the 
application and there were no 
speakers against. All 9 Barnet 
Committee Councillors, from all 
political parties, voted in favour 
of the application, which was 
approved unanimously.   

These revised plans, produced 
by the DfE and their chosen 
builder, Bowmer & Kirkland, will 
provide the students in September 
2024 with a new well designed, 
purpose built secondary school, 
which is what they deserve to 
be educated in. 

The school, which opened in 
2013 currently uses converted 
office buildings. The students are 
receiving an excellent education 
and its first and second year      
intake students are now studying 
at a number of universities.  

The current 6th form students 
are hoping to start at various uni-
versities this Autumn including 
Oxford, Cambridge and Leicester 
Medical School. 

Approval of planning       
application for St Andrew 
the Apostle School

The list

8½, 21 Grams, The 39 Steps, 
All of Me, All the President's 
Men, Alphaville, Amadeus, 

Amelie, American Beauty, Amer-
ican History X, American Psycho, 
Amores Perros, Annie Hall, The 
Apartment, Apocalypse Now, 
Arsenic and Old Lace, Argo, Au 
Revoir Les Enfants, Bananas, 
Bande à part, Barefoot in the Park, 
Barry Lyndon, Barton Fink, Battle-
ship Potemkin, Bicycle Thieves, 
The Big Heat, The Big Lebowski, 
The Big Short, The Birdcage, Bird-
man, The Breakfast Club, Breath-
less, Brighton Beach Memoirs, 
Bugsy Malone, Butch Cassidy 
and the Sundance Kid, Carnage, 
Casablanca, Catch-22, Citizen 
Kane, A Clockwork Orange, Cold 
Mountain, Collateral, Control 
Room, The Corporation, Crash, 
Crimes and Misdemeanours. 

A Day at the Races, Dawn of 
the Planet of the Apes, The Death 
of Stalin, The Deer Hunter, Denial, 
Delicatessen, The Departed, Dial 

M for Murder, Do the Right Thing, 
Dog Day Afternoon, Double      
Indemnity, The Double Life of 
Veronique, Dr Strangelove, The 
Dresser, Duck Soup, East is East, 
Educating Rita, The Elephant 
Man, The English Patient, Erin 
Brockovich, The Exorcist, Falling 
Down, Fargo, Ferris Bueller’s Day 
Off, A Few Good Men, Fiddler on 
the Roof, Fight Club, The Fog of 
War, Frances Ha, Francis: God's 
Jester.  

Gandhi, Glengarry Glen Ross, 
The Godfather, The Godfather, 
Part II, Goodfellas, Good Vibra-
tions, Good Will Hunting, The 
Gospel According to St. Matthew, 
The Graduate, Gravity, The Great 
Dictator, Grosse Point Blank, 
Groundhog Day, Guess Who’s 
Coming to Dinner, Hannah and 
Her Sisters, Hearts of Darkness, 
His Girl Friday, Horse Feathers, 
The Hours, The Hudsucker Proxy, 
The Hurt Locker, Husbands and 
Wives, The Idiots, In Bruges,  

Inception, The Insider, Insomnia, 
Inglourious Basterds, Intolerable 
Cruelty, Irma La Douce, Isle of 
Dogs, It’s a Wonderful Life.  

Jaws, Jesus of Montreal, JFK, 
The Journey, Jules et Jim, Kanda-
har, The King’s Speech, Koyanis-
qaatsi, Le Mépris, La Dolce Vita, 
La Grande Illusion, La Regle du 
Jeu, La Strada, Lantana, The Last 
of the Mohicans, The Last Temp-
tation of Christ, Lawrence of Ara-
bia, Le Samourai, Lessons of Dark-
ness, Letters from Iwo Jima, Life 
is Beautiful, Lost in Translation, 
Love and Death.  

M, The Maltese Falcon, Man 
Bites Dog, Manhattan, The Man 
Who Would Be King, Marathon 
Man, The Matrix, A Matter of Life 
and Death, Max, Mean Streets, 
Midnight Run, Mighty Aphrodite, 
Million Dollar Baby, Mishima, 
Moulin Rouge, Mr Death, My Best 
Friend’s Wedding, My Fair Lady, 
Napoleon Dynamite, Network, A 
Night at the Opera, Night of the 
Iguana, Ninotchka, Nixon, No End 
in Sight, North By Northwest, O 
Brother Where Art Thou, Ocean’s 
11, The Odd Couple, On the 
Waterfront, Once Upon a Time in 
Hollywood, One-Two-Three.  

Panic Room, Parasite, The 
Passion of Joan of Arc, The Pas-
sion of the Christ, The Phone Call, 
Pi, Platoon, Play It Again, Sam, 
The Producers, Psycho, Pulp 
Fiction, Punch-Drunk Love, The 

Purple Rose of Cairo, Raging Bull, 
Raising Arizona, Rashomon, Rear 
Window, Red Dragon, Reservoir 
Dogs, Richard III, The Right Stuff, 
Rise of the Planet of the Apes, 
The Road to Perdition, Robocop, 
Romeo and Juliet, Romy and 
Michele’s High School Reunion, 
A Room with a View. 

The Sacrifice, Scarface, Seven 
Samurai, The Seventh Seal, Sexy 
Beast, Shakespeare in Love, The 
Shawshank Redemption, The 
Shipping News, Shoah, Sicario, 
Sicko, Sideways, Silver Linings 
Playbook, Sleeper, The Social 
Network, Some Like It Hot, South 
Park – The Movie, Stalag 17, 
Steve Jobs, Strangers on a Train, 
Subway, Sunset Boulevard, Sweet 
Home Alabama, Swimming To 
Cambodia, The Taking of Pelham 
1-2-3, Taxi Driver, Team America: 
World Police, The Thin Blue Line, 
This Is Spinal Tap, Throne of Blood, 
Tokyo Story, Twelve Angry Men, 
Two Strangers Who Meet Five 
Times.  

Unbreakable, Uncut Gems, 
Vertigo, Vice, War for the Planet 
of the Apes, When Harry Met 
Sally, Withnail & I, Witness for 
the Prosecution, The Wizard of 
Oz, The Wrestler.  

Yojimbo.  
Zero Dark Thirty, Zorba the 

Greek. 
 

James Neophytou 



Cypriot dancer joins Strictly Come 
Dancing pros line-up 

Strictly Come Dancing returns this autumn to BBC1, once 
again bringing glitter, glamour and glorious dancing! 

The names of the 20 professional dancers for the upcoming 
series have been announced - joining Dianne, Nadiya, Graziano, 
Amy, Karen, Katya, Neil, Nikita, Cameron, Gorka, Luba, Giovanni, 
Jowita, Johannes, Kai and Nancy, are four new pros, one of which 
is Cypriot Michelle Tsiakkas. 

Michelle first started dancing at the age of six back in Cyprus 
and has reached Latin dance champion status winning national 
titles consecutively from 2001-2011, before moving to London to 
study. When she wasn’t working academically, Michelle spent 
her time competing, representing England at major international 
championships, before joining the world touring dance show 
Burn The Floor which has starred former Strictly pro Kevin Clifton 
and Graziano Di Prima. 

Michelle said: “Being a professional dancer on Strictly Come 
Dancing has been my dream ever since I was a little girl. I cannot 
believe my dream has come true! I’m so grateful to be joining 
this incredible family and I can’t wait to step on that magical 
dance floor and give it my all!” 

Also joining the professional troupe are Vito Coppola, an 11-time 
Italian Latin American Champion, Carlos Gu, a Chinese National 
Champion dancer who has landed multiple world semi-finalists 
under his belt, and Birmingham-born Lauren Oakley who has most 
recently been the leading lady to Giovanni Pernice and Anton 
Du Beke in their national tours. 
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Andrea Georgiou 

Jennifer Lopez 
and Ben Affleck 
marry in Vegas! 

 
Jennifer Lopez and Ben       

Affleck have tied the knot in a 
Las Vegas drive-through chapel! 

The singer announced their 
marriage on Sunday in her 
newsletter for fans, with the 
heading "We did it." 

"Love is beautiful. Love is kind. 
And it turns out love is patient. 
Twenty years patient," she wrote 
in a message, signed Jennifer 
Lynn Affleck. 

The ceremony in Nevada 
comes three months after the 
couple confirmed their engage-
ment and 18 years after they 
cancelled their wedding. 

Jennifer told her fans that she 
and Ben flew to Las Vegas on 

Saturday and stood in line for 
their licence with four other 
couples.  

They were married just after 
midnight at the Little White 
Chapel, which features a drive-
through "tunnel of love". 

She called it the best night of 
their lives, adding: "Stick around 
long enough and maybe you'll 
find the best moment of your life 
in a drive through in Las Vegas 
at 12:30 in the morning in the 
tunnel of love drive through with 
your kids and the one you'll 
spend forever with." 

J-Lo and Ben’s love affair 
began in July 2002 and they 
got engaged months later in 
November. They had been due 
to wed in September 2003 but 
cancelled the nuptials just days 
before the ceremony and called 
off their engagement in January 
2004.

Konstantinos Argiros’ brother 
Pavlos wed his partner of six 
years, Anna Maria Anaxagorou, 
at Pyrgos Melissourgou in      
Lagonissi, Athens, on Sunday. 

The religious ceremony took 
place among close family and 
friends, and of course at the      
reception, Konstantino sang in 
honour of the couple, performing 
a medley of hits including his  
latest single Eleftheros. 

Pavlos and Anna, a former 
Miss Cyprus, married in a civil 
ceremony in July 2021.  

Konstantino is extremely close 
to Pavlos and his sister Katerina 
– they are the first triplets to be 
born in Greece by IVF. Katerina 
resides in Holland and is a lawyer 
by profession, whilst Pavlos is an 
economist and is often seen by 
Konstantinos side at live perfor-
mances and on tour. 

Konstantinos Argiros performs at 
brother’s wedding to former Miss Cyprus
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Most common heatwave 
insurance claims in the UK

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

The past few weeks in   
the UK have been scor-
ching, with temperatures 

frequently higher than that of 
Spain and Greece. With the hot 
weather, there has been an      
increase in hot weather related 
insurance claims. It may seem 
as if the worst of the heatwave 
is over, but we are not out of the 
desert yet as new claims come 
rolling in. 

Subsidence. When the 
weather is hot and dry for         
extended periods, it causes  
the ground to move beneath 
buildings. Make sure that your 
property is insured against 
subsidence risks! 

Weather-related insurance 
claims spike whenever we       
experience extreme weather. 
The beginning of the year was 
a particularly frosty start, and 
building insurance premiums 

have since risen partly because 
of the large number of weather-
related claims. 

Barbecues. Be careful when 
you fire up the barbecue this 
Summer! Too close to a window 
and it could even break the 
glass! Don’t leave them unatten-
ded, as a small spark is enough 
to spread to your plants, trees 
and property. Especially if you 
have a thatched roof. 

And with that being said… 
Wildfires can escalate quickly, 

as fields dry out from the 
drought and become like tinder, 
prone to catching fire and 
spreading very quickly. This year, 
there have been a number of 
incidents around the country – 
some naturally occurring as a 
result of the sun or lightning, 
and others which could have 
easily been avoided. 

Most buildings insurance will 

cover fire damage, but you 
should always take precautions 
to prevent the start or spread 
of a wildfire from occurring in 
the first place, where possible. 
This includes ensuring that all 
cigarettes are properly extin-
guished before being disposed 
of properly, keeping unattended 
glass objects (such as prescrip-
tion glasses and glass bottles) 
away from direct sunlight, and 
avoiding burning waste in     
bonfires. 

Electronic devices left out in 
the sun can become damaged 
due to the high temperature 
exposure, shortening battery 
life and even cracking the 
screen! Make sure to keep your 
phone out of direct sunlight 
when you’re lounging around 
in the garden or sitting in the 
beer garden! 

Be extra careful at the swim-
ming pool, the beach, or around 
the paddling pool in your own 
garden. Mobile phones and 
tablets do not fare well dunked 
in bodies of water. 

On a similar note, perspira-
tion has also been known to 
damage electronic devices, 
whether it’s your phone getting 
too sweaty in your pocket or 
sweaty hands losing group of 
your phone as you’re using it… 

As we’ve seen recently, 
heatwaves and thunderstorms 
go hand-in-hand during hot 
summers. Prolonged dry, hot 
spells tend to end in a climax 
of rain, thunder, and lightning. 
This presents high risk of    
flooding and storm damage, as 
weeks’ worth of rain pours 
within a relatively short period 
of time. 

 
For a free review of your      

existing policy or a free     
quotation, please call us on 
0207 691 2409. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Christina Theodorou quits Spotware 
Systems to join Skyground as COO
Christina Theodorou, the 

Chief Operating Officer 
at Spotware Systems, left 

the company only five months 
after joining. She has now        
become the COO of Skyground, 
a Switzerland-based fintech. 

As seen on her Linkedin, 
Theodorou joined fintech earlier 
in June. Skyground is an indepen-
dent group of fintech companies 
that partners and invests in other 
businesses. 

Theodorou has a strong          
financial background, especially 
working with brokers. She brings 
more than 15 years of experience 
to her new role.  

Despite her short tenure at 
Spotware Systems, which is 
known for offering a third-party 
trading platform, she spent years 
with several other firms in the 
industry. Before Spotware, she 
worked at forex and CFDs broker, 
BDSwiss for two and a half years 
and parted as the Chief Project 
Officer. 

She was also the Head of 
Operations at the London Capital 
Group for nine months, where 

she created and improved the 
company policies, procedures, 
operational systems, processes 
and controls.  

She entered the brokerage 
industry in mid-2010 with her 
tenure at FxPro Group. There 
she climbed the corporate ladder 
over her six years and parted as 
the Group Chief Operating Officer 
in May 2016. Moreover, she was 
the Chief Business Development 
Officer for a couple of years at 
FXCC, another Cypriot broker. 

Meanwhile, Spotware Systems, 

which offers the c-Trader trading 
platform, is focused on expanding 
and recently upgraded its flagship 
product as a cross-broker trading 
platform. Moreover, the company 
onboarded Aris Christoforou as 
the Head of Marketing earlier 
this year. 

Apart from Theodorou,    
Alexander Geralis, who was the 
Head of Business Development 
at Spotware, left the company 
earlier this year to launch a      
brokerage advisory firm.

UK telecoms workers to strike over pay
More than 40,000 British 

workers for telecoms 
company BT Group will 

hold a two-day national strike 
over pay on July 29 and August 
1, their first such action in 35 
years, the Communication Wor-
kers Union (CWU) said on Friday. 

“The reason for the strike is 
simple: workers will not accept 
a massive deterioration in their 
living standards,” CWU General 
Secretary Dave Ward said. 

The union previously said the 
strike would delay broadband 
rollout and may disrupt phone 
and internet users, including 
those working from home. 

BT Group said it was not      
prepared to improve its offer of 
a flat 1,500 pound pay rise, 
which it said was equivalent to 
a 5 per cent increase for the  
average worker. 

“We have confirmed to the 
CWU that we won’t be re-open-
ing the 2022 pay review, having 
already made the best award 
we could,” a BT Group spokes-
person said. 

“We will work to minimise any 
disruption and keep our custo-
mers and the country connected,” 

the spokesperson added. 
The latest announcement      

by the CWU follows a wave of 
industrial action over pay and 
working conditions affecting 
various workers including air-
port staff and rail workers as 
Britain faces soaring inflation 
and a cost-of-living crisis.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

She Will 
 

This stylish gothic horror marks 
the remarkable directorial debut 
of Charlotte Colbert, whose imagi-
native screenplay co-written with 
Kitty Percy follows the story of 
Veronica Ghent (Alice Krige), a 
former film star on a healing     
retreat in Scotland with her carer 
Desi (Kota Eberhardt), following 
a double mastectomy. She is 
plagued by dreams and past 
memories before she finds out 
that the ground of the retreat is 
the place where witches were 
burnt and buried… 

Colbert has assembled a first 
class cast that includes Malcolm 
McDowell, as Hathbourne, a 
celebrated actor in preparation 
for a hugely anticipated sequel 
of one of his biggest hits from 
the seventies. His continuous 
presence on television, before 
his heavily publicised knighthood, 
prompts Veronica to relive past 
memories from the time when 
she was a 13-year-old girl.  

Rupert Everett plays Tirador, 
the man in charge of the Scottish 
retreat and plays this eccentric 
role as if he just walked off his 
Oscar Wilde set. It is an assured 
piece of filmmaking with a strong 
leading performance from Krige. 
The film is well supported by 
Dario Argento, the veteran direc-
tor of Italian giallo horror movies, 
who acts here as executive pro-
ducer. Colbert is certainly a talent 
to watch and makes great use of 
Krige’s fragile, porcelain beauty. 

 

Robust 
 

Gerard Depardieu plays an 
extension of himself in this like-
able French comedy by Constance 
Meyer. George’s acting career 
has seen better days and now 

that his right hand man takes a 
long break he has no alternative 
but to hire Aissa (Deborah Luku-
muena), a semi-pro wrestler who 
makes a living as security officer.  

The main premise is like an 
extended episode of the televi-
sion series CALL MY AGENT but 
the film works a treat thanks to 
the winning chemistry between 
its two protagonists, whose char-
acters develop the most unlikely 
friendship.  

Depardieu does this kind of 
role in his sleep while Lukumuena 
is undoubtedly a star of the future! 

 

Kurt Vonnegut: 
Unstuck In Time 

Robert Weide’s brilliant docu-
mentary celebrates the life and 
career of Kurt Vonnegut, one of 
America’s most iconic writers. 
Weide began filming back in 1988, 
before he reached fame with 
CURB YOUR ENTHUSIASM, 
and as the filming continues 
throughout the years his friend-
ship with his subject grows 
stronger and stronger.  

Vonnegut and his family talk 
about his early life in Indiana-
polis, his two marriages but most 
importantly about his traumatic 
experiences during World War 
II, which inspired him to write 
SLAUGHTERHOUSE 5, one of 

the most iconic books on the 
early seventies, which was also 
turned into a cult film in 1972.  

Vonnegut is a magnetic per-
sonality and speaks openly and 
with a great sense of humour 
about life and death in this epic, 
must-see documentary. 

 

Pause 

Tonia Mishiali’s award-       
winning debut is one of the most 
acclaimed recent films made in 
Cyprus. It was included at last 
year’s Raindance Film Festival 
and follows the story of Elpida 
(Stella Fyrogeni), who in order to 
escape an oppressive marriage 
finds refuge in a fantasy world. 
She is on the brink of menopause 
and her doctor after an examina-
tion gives her an endless list of 
side effects to which he finally 
says, “There is nothing to worry 
about”… 

Mishialli and Anna Fotiadou’s 
terrific screenplay offers Eyrogeni 
a part to die for and thankfully she 
delivers the goods aplenty. The 
razor sharp editing and atmos-
pheric cinematography boasting 
giant close ups add beautifully 
to the mood of the piece.  

Essential viewing! 
 

Laurent Garnier: 
Off The Record  

“He is the opposite of a rock 
star - he is a techno star,” a      
colleague lovingly describes the 
talent of Laurent Garnier, the 
celebrated French D.J, who first 
made his name at Manchester’s 
famous club The Hacienda, back 
in 1987.  

Garnier’s many dreams first 
come to fruition when as a 
young man comes to London at 
the height of punk before he 
becomes an instrumental figure 
in techno sounds.  

He is a lovable personality and 
talks passionately about his  
experiences and his enthusiasm 
about his life and work is highly 
infectious. 

 

The Social  
Dilemma 

This engaging documentary 
by Jeff Orlowski and Larissa 
Rhodes examines the global 
popularity of social media espe-
cially during the pandemic when 
people were desperate to keep 
in contact with their families that 
lived far away from them. It also 
sets out to expose the thin line 
between its popularity and its 
intentional attempt to control our 
lives.  

There is a plethora of conspi-
racy theories that a number of 
engineers in Silicon Valley have 
an impact over the way we live our 
lives. Food for thought! (Netflix) 

 

The Witcher: 
Nightmare Of 
The Wolf 

This striking anime feature is 
directed by Kwang II Han, who 
tells the origin story of THE 
WITCHER world when Geralt’s 
mentor Vasemir, first enters the 
scene. He is a young witcher,      
a dashing swashbuckler who 
escapes a life of poverty in order 
to face a new monster that      
terrorises their kingdom… 

Superbly designed with many 
thrilling set pieces ideal to put 
you in the mood before you begin 
watching the series. (Netflix)  
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

I guffawed my way through 
Richard Bean’s One Man, 
Two Guvnors, his rollicking 

romp of a play, adapted from 
the original 1743 Servant of Two 
Masters by Carlo Goldoni. So 
on Britain’s third hottest day 
ever (try Nicosia in summer, 
average 40 degrees for weeks) 
I arrived in an uncomfortably 
sticky state but full of anticipa-
tion for Jack Absolute Flies 
Again (National Theatre) 
written by Bean and Oliver Chris. 
The runes were good for this 
was another adaptation, this 
time of R.B. Sheridan’s 1775 
comedy of manners farce, The 
Rivals, in which the eponymous 
Mr Absolute and friends go 
bonkers.  

Updated to the time of the 
Battle of Britain we are now in 
Malaprop Mansions in Sussex, 
temporary home to the RAF. 
Caroline Quentin, who quips that 
Imelda Staunton was unavail-
able, introduces herself as the 
recently widowed Mrs Malaprop. 
Among the various oddballs 
now resident there are the      
recently returned Jack Absolute 
(Laurie Davidson). Smitten by 
Lydia Languish (Natalie Simp-
son) he is determined to win 
her heart once and for all. She 
is also Mrs Malaprop’s niece 
and heiress. Cue Mrs Merton 
question “what first attracted 
you to the heiress of….”. Mean-
while Lydia is equally smitten by 
mechanic Dudley Scunthorpe 
(Kelvin Fletcher). He of course 
is being chased by another 
woman and so it goes on. Comic 
fodder, perfect for a farce, shen-
anigans aplenty and a tumult 
of silliness.  

Emily Burns’ production has 
its moments of hilarity and  
gaiety reminiscent of Sheridan’s 
incisor like wit and nonsensical 
fun. However, the writing is much 
more a Carry On than a critique 
of social class. The moments 
that most chime with Sheridan 
come from the interfering maid 
Lucy (Kerry Howard) who has 
that spirit and naughtiness which 
capture R. B’s ridiculing of those 
who believe they are superior to 
the hoi polloi . Mark Thompson’s 
colourful cartoon set is a delight 
- as are Jeff Suggs’ videos - 
especially when the house 
opens up for the indoor scenes 
surrounded by rolling hills.  

Entertaining yes but it outstays 
its welcome as does the over-
playing of malapropisms. Then 
again I tend to masseuse my 
words…  

And Athasha Lyonnais loves 
all the comings and goings… 

The Barbican is currently 
running a new production of 
Anything Goes, the hit Cole 
Porter musical, by way of the 
2011 revival which cuts a lot of 
the chaff from the original (by 
no means bad) plot. 

Billy Crocker (Samuel    
Edwards), a beleaguered     
lothario, sneaks onboard a 
cruise liner sailing for England 
in the hopes of convincing his 
love, Hope Harcourt (Nicole-
Lily Baisden) to break off her 
engagement to the blustering 
Lord Evelyn Oakleigh (Haydn 
Oakley). Helping him on his 
quest is the wannabe gangster 
with a heart of gold Moonface 
Martin (Dennis Lawson) and 
his long suffering friend, the 
nightclub owner Reno Sweeney 
(Kerry Ellis), as he dons costume 
after costume to avoid the wrath 
of the crew, his perpetually soz-
zled employer Elisha J Whitney 
(Simon Callow) and Hope's gold 
digging mother Evangeline 
(Bonnie Langford). 

The staging is lavish and      
extravagant, the dialogue siz-
zling; the story itself is surpri-
singly compelling considering 
the familiar premise, helped  
no doubt by the original writer 
being none other than PG 
Wodehouse, who injects a vein 
of social satire into proceedings. 

Performances from the star 
studded cast are consistently 
good, the romantic leads are 
charming in a functional way, 
allowing the side characters to 
steal the show, Moonface and 
Reno getting in most of the best 
lines. This isn't a criticism, if 
you've ever seen a Marx bro-
thers comedy you will under-
stand the importance of having 
a 'straight man'. Of particular 
note is Kerry Ellis, who steals 
the show in every scene she's 
in, and puts on a tour de force 
performance song after song.  

 
Jack Absolute Flies Again –   
www.nationaltheatre.org.uk 

 
Anything Goes - 

www.barbican.org.uk 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A malaprop 
 too far 
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When people talk about 
dehydration, the first 
thing that comes to 

mind is that we are lacking in 
drinking fluid. In reality, keeping 
hydrated should be in all forms, 
not only quenching thirst, but 
also keeping the body hydrated.  

Starting from within is of 
course of great importance, as 
it is for sustaining life and for 
good health and working order.  

Without sufficient water, 
problems arise, and one of the 
first things noticed is a persistent 
throbbing headache; other signs 
are fatigue, dull skin, sluggish 
bowel movement, weight gain 
and dry mouth. 

Since human beings are 
made up of 80% water, all cells, 
organs and tissues in the body 
use it to function properly, there-
fore drinking enough water every 
day is essential. The recom-
mended daily amount is eight 
glasses; in the summer, we 
probably find ourselves drinking 

more to replenish water lost 
through perspiration. If some-
one is fairly active or with a high 
level of physical activity, the      
replenishing of water loss will 
be a great deal higher. 

The persistent headache 
should go away shortly after 
drinking a glass of water. 

 
Sluggish bowel movement 

Bowel function is affected 
when there is not enough water 
to be drawn by the water recep-
tors in the colon to make the 
stools softer. If there is not 
enough water, hard stools, con-
stipation with abdominal pain 
and cramp, can be a common 
symptom of dehydration. 

 
Fatigue 

Fatigue can occur if there is 
not enough fluid - energy levels 
drop and brain fog can occur, 
finding the brain not so mentally 
sharp, along with memory       
decline and drowsiness and feel-

ing disorientated. So, although 
reaching straight for the coffee 
can have immediate effect, due 
to the high caffeine level and       
it acting as a diuretic, it is not      
always the best option. 
 
Weight Gain 

Many people mistake thirst 
for hunger and then eat more, 
often in reality, it is just a case 
of replenishing the thirst first 
with some water, see if the 
hunger thought subsides, and 
then enabling to see if it is really 
hunger that arises. 

 
Dry mouth  

If there is not enough water 
intake, the dry mucous mem-
branes (lack of saliva) make it 
difficult to swallow and breath. 

 
Dry skin and ageing 

Dry skin and ageing will also 
show with lack of water; the 
skin on the face and body will 
appear to have dry shrivelled 

skin, it may also have a dull      
appearance, lacking in lustre 
and glow, like a thirty withered 
plant, desperately in need of 
water. 

 
TOP TIPS: 

 
- Have a bottle of drinking 

water at hand throughout the 
day for regular sips of water. 
Not so keen on plain water,      
flavour it up with some fruit for 
natural sweetening. Nowadays, 
cold tea bag water infusions  
are available but really, even  
ordinary flavoured tea bags 
work. Iced Teas also work well.  

 
- Avoid sugar filled drinks and 

alcohol that can strip the body 
of hydration. 

 
- Top up water with fruit such 

as watermelon and cucumber, 
and eat plenty of salads in the 
summer time including lettuce, 
celery, tomatoes and cucumber. 

 
- Opt for fresh, watery fruit for 

those desserts. Half fruit and 
half water also works well to 
make some ice pops to pop in 
the freezer – they are great for 
cooling down in the summer. 

- Moisturise the body with  

hydrating cream and lotion, it 
really works well for keeping the 
skin supple and looking more 
youthful. 

 
- Keep a mini water face 

spray for instant cooling. Spray 
on feet or dip feet into a cool 
water bowl for an instant cool 
down. 

Stay cool! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Beautifully hydrated

Cooking with Loulla Astin 
Sweetcorn fritters

Celebrity chef Loulla Astin was born in      
Avgorou, Cyprus but has lived most of her 
life in Manchester where she owned and 

ran Kosmos Taverna for 40 years. 
Loulla appeared regularly on ITV, Carlton and 

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

This week, Loulla shares her recipe for Sweet-
corn Fritters / Τηγανίτες με καλαμπόκι... 

These tasty and crispy sweetcorn fritters are 
perfect for a quick lunch or appetizer. They are the 
perfect accompaniment to fried chicken or pulled 
pork. The kids love them and it’s a great way for 
them to eat vegetables - you can add any herbs, 
vegetables or cheese you prefer.  

 
Ingredients:  

1 x 340g tinned sweetcorn (drained) or 285g 
frozen (but do defrost them) 

225g/8oz plain flour 
1 tsp baking powder 
2 eggs 
300ml milk or water 
1 tsp salt 
Freshly ground pepper 
1 tsp mild curry powder 
2 spring onions or chives, finely chopped 
2 tbsp finely chopped coriander 
2 tbsp finely chopped mint 
200g/7oz feta, crumbled  
1 small red Ramiro pepper, finely chopped 
Olive oil for frying  
 

Method: 
In a bowl mix the flour, baking powder, salt, 

pepper and curry powder. Create a well in the 
middle, add the eggs and milk, and whisk to com-
bine. Add the drained sweetcorn, spring onions, 
herbs and feta cheese, and allow to rest for ½ hour. 

Heat a large frying pan on a medium heat, add 
1-2 tablespoons of olive oil and spoon about        
2 tablespoons for each pancake. You should be 
able to fry four at any one time.  

Cook for approximately 2 minutes on each side, 
or until top is set and is not running, flip over and 
cook the other side until golden brown.  

Turn out onto kitchen paper to remove any excess 
oil and keep warm in a low oven. Continue until 
you have used all the batter.  

Delicious warm or cold, served with tzatziki. 
 
Follow Loulla on Facebook: www.facebook. 

com/groups/ 1250641761674966
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Παναγιώτης Ιωάννου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παναγιώτη Ιωάννου  
την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει πίσω  

την αγαπημένη του σύζυγο Αγγελική, δύο παιδιά Γιαννάκη και Μαρία,  
 γαμπρό Άντυ, νύφη Βαρβάρα, τέσσερα εγγόνια Γιάννη, Pany,  

Άγγελος & Κυριάκος.   Θα τον θυμούνται με αγάπη και θα λείψει βαθιά από όσους τον γνώριζαν.  
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, στις 11 π.μ.  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Λονδίνο, N9 0LP  
και στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton Cemetery, Church Street, 
Λονδίνο, N9 9HP στις 12.30 μ.μ. Η παρηγοριά θα γίνει στη κάτω αίθουσα της  
εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε δωρεές στο: 

https://www.dementiauk.org εγκαίρως. 

It is with great sadness that we announce the passing of Panayiotis Ioannou 
on Sunday 10th July 2022, at the age of 87.  He leaves behind his beloved 

wife Angeliki, two children Yiannaki and Maria, son-in-law Andy,  
daughter-in-law Barbara, four grandsons Johnny, Pany,  

Angelos & Kyriacos.  
 

He will be remembered fondly and deeply missed by all that knew him.   
The funeral will take place on Monday 25th July 2022, at 11am, 

 at St. Demetrios Church, Logan Road, London, N9 0LP followed by  
the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP at 
12.30pm. The wake will take place thereafter in the downstairs hall  

of St. Demetrios Church.  In lieu of flowers, please feel free to donate to: 
https://www.dementiauk.org  in due course.

(από την Καλογρέα Κερύνειας)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Panayiotis Ioannou
(from Kalogrea, Kyrenia)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Maroulla Demetriou
(from Limnia Ammochostou, Cyprus)

03.02.1937 - 06.07.2022

19.05.1935 - 10.07.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Μαρούλλα Δημητρίου
(από την Λιμνιά Αμμοχώστου Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
Γιαγιάς και αδελφής Μαρούλλας Δημητρίου που έφυγε ειρηνικά την Τετάρτη  

6 Ιουλίου 2022 σε ηλικία 85 ετών.  
Η Μαρούλλα ήταν γνωστή για την αγάπη και την καλοσύνη της προς την οικογένεια 
και τους φίλους της. Θα μας λείψει πολύ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.   

Αφήνει πίσω τον σύζυγo της Ανδρέα, γιους Δημήτριο και Μένικο, κόρη  
Παρασκευού, νύφες Γεωργία και Yumiko, γαμπρό Ανδρέα, εγγόνια Έλενα,  
Λέων, Παναγιώτη και αδελφό Ιωάννη. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή  
29 Ιουλίου στις 10.30 π.μ. στην ελληνορθόδοξη εκκλησία της Παναγιάς,  

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και στη συνέχεια η ταφή στις  
12 μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 

 London N11 1JJ. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά ευγενικά δωρεές στο 
Cancer Research UK, θα υπάρχει επίσης ένα κουτί δωρεών στην εκκλησία.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother, 
yiayia and sister Maroulla Demetriou who passed away peacefully on Wednesday 

6th July 2022, at the age of 85.   
Maroulla was known for her love and kindness to her family and friends.  

She will be dearly missed and forever in our hearts.   
She leaves behind her husband Andreas, sons Demetrios and Menicos,  

her daughter Paraskevou, daughter-in-laws Georgia and Yumiko, son-in-law  
Andrew, grandchildren Elena, Leon, Panayotis and brother Ioannis.  
The funeral service will take place on Friday 29th July, at 10.30am,  

at St Mary's Greek Orthodox church, Trinity Road, Wood Green, London N22 
8LB followed by the burial at 12pm, New Southgate Cemetery, Brunswick Park 

Rd, London N11 1JJ. Instead of flowers the family kindly ask for donations  
to Cancer Research UK, there will also be a donation box at the church. 
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Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
πατέρα Ευάγγελου Αργυρού την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, σε ηλικία  
67 ετών. Αφήνει πίσω του τα αγαπημένα του παιδιά Μαρία, Ανδρέα 
και Πέτρο, τα εγγόνια του Ρέα, Κάιρο, Άβα, Ρομάν και Τία. Ήταν ένας 

αφοσιωμένος οικογενειάρχης και θα λείψει πολύ σε όλους μας.  
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022, στις 12 μ.μ.,  
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd,  

Harringay Ladder, London N8 0LY και η ταφή στις 2 μ.μ., 
 στο κοιμητήριο του Islington & St Pancras Cemetery 278 High Rd,  

London N2 9ΑΓ. Η παρηγοριά θα γίνει στο The Clissold Arms,  
105 Fortis Green, Fortis Green, London, N2 9HR.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ευάγγελος Αργυρού

03.02.1955 – 06.07.2022

(από Λονδίνο)

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved 
father Evangelos Argyrou on Wednesday 6th July 2022, aged 67.  

He leaves behind his loving children Maria, Andrea and Peter  
and his grandchildren Rhea, Cairo, Ava, Roman and Tia.  

He was a devoted family man and will be deeply missed by us all.  
The funeral will be held on Monday 25th July 2022, at 12pm,  
at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd,  

Harringay Ladder, London N8 0LY and the burial at 2pm,  
at Islington & St Pancras Cemetery 278 High Rd, London N2 9AG.  

The wake will be held after the burial at The Clissold Arms,  
105 Fortis Green, Fortis Green, London, N2 9HR.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Evangelos Argyrou 
(from London)

Vasiliki Paschali 
†  DEATH ANNOUNCEMENT - MEMORIAL

(from Komi Kebir, Cyprus)

0 8 . 0 8 . 1 9 3 3  -  1 5 . 0 6 . 2 0 2 2

It is with great sadness that we  
announce the death of our beloved 

mother, grandmother  
and great grandmother Vasiliki Paschali 

from Komi Kebir who sadly passed 
away in Cyprus on 15th June 2022,  

at the age of 88.  
 

She leaves behind her 3 children,  
Pas, Christine and Pavlo and their  

families. She was laid to rest with her 
beloved husband  

Theodosis Paschali (Pashouros). 
 

The 40-day memorial will be held  
on Sunday 24th July 2022, 

 at St Nicholas Church, 60 Godolphin 
Road, Shepherds Bush, W12 8JW. 

 
Family and Friends are welcome

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε  
τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, 

γιαγιάς και προγιαγιάς  
Βασιλικής Πασχάλη από την Κώμη Κεπήρ 

η οποία απεβίωσε στην Κύπρο  
στις 15 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. 

 
 Αφήνει πίσω της τα 3 παιδιά της,  

τον Pas, την Christine και τον Pavlo  
και τις οικογένειες τους. Κηδεύτηκε  

με τον αγαπημένο της σύζυγο  
Θεοδόση Πασχάλη (Πασούρο). 

 
Το 40 ημερών μνημόσυνο θα 

 πραγματοποιηθεί την Κυριακή  
24 Ιουλίου 2022 στην Εκκλησία του  

Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, 
Shepherds Bush, W12 8JW. 

 
 Οικογένεια και φίλοι είναι ευπρόσδεκτοι

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Δημητράκης Χερουβείμ
(από την Νικόκλεια Πάφου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Δημητράκη  
Χερουβείμ στις 27 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 83 ετών.  

Αφήνει πίσω του 2 γιους, τον Χερουβείμ και τον Μύριανθος,  
2 νύφες, 5 εγγόνια, οικογένεια και φίλους.  

Ο Δημητράκης έτρεφε μεγάλο σεβασμό σε όλους όσοι τον γνώριζαν  
αλλά και στην ευρύτερη ελληνοκυπριακή κοινότητα  
του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022,  
στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69A Westow Street, 

Upper Norwood, SE19 3RW, στις 12 το μεσημέρι και θα κηδευτεί  
στο Beckenham Crematorium, Elmers End Rd, BR3 4TD, στις 2μ.μ. 

Το φέρετρο θα φύγει από το σπίτι της οικογένειας από τις 11:05 έως τις 
11:20 π.μ. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε οποιεσδήποτε  

δωρεές/λουλούδια να δωριστούν στο St Christopher Hospice όπου το 
κουτί συλλογής τους θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της κηδείας.  

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε στο 0795630890625.03.1939 - 27.06.2022  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ευτυχία (Έφη) Ττόφια
 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε 
τον θάνατο της αγαπημένης μας 

Ευτυχίας (Έφη) Ττόφια  
σε ηλικία 62 ετών.   

Η κηδεία θα τελεσθεί  
την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022.  
Θα ακολουθήσουν πληροφορίες 
στην επόμενη έκδοση 28.07.2022  
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Panayiotis Zenios 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Vasiliki Yiakoumi Kolios
(from Flamoudi Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Βασιλική Γιακουμή Κολιός
(από το Φλαμούδι Κύπρου)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved aunt  
Vasiliki Yiakoumi Kolios, age 91. She left behind her nieces Magda  

and Helen, her brother-in-law Takis Georgiou Pistola,  
her grandnieces Stella and Sophia, and family and friends.   

Vasiliki had the most loving nature. Her compassion for others was 
 unparalleled. We love her and miss her, and she will remain with  

us eternally in our hearts and in our prayers  
The funeral will take place on Friday 29th July 2022. The hearse will pass by 
the house before going on to the Church. The Funeral will be at 12.30pm at St 
John the Baptist Church, Wightman Road London N8 0LY. Vasiliki will be laid 
to rest at 2.30pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. 
The wake will be held at the Cemetery. As Vasiliki loved flowers, you are most 
welcome to send floral tributes to Co-op Funeralcare, 16-18 Ashfield Parade, 

Southgate, London N14 5EJ on the morning of the funeral.  Rest in peace Aunty 
Vasiliki, you can now join your sister Christodoula and brother Kokis.  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας θείας  
Βασιλικής Γιακουμή Κολιού, 91 ετών. Άφησε πίσω της τις ανιψιές της Μάγδα 
 και Ελένη, τον κουνιάδο της Τάκη Γεωργίου Πιστόλα, τις εγγονές της Στέλλα  

και Σοφία, οικογένεια και φίλους.   
Η Βασιλική είχε τον πιο αγαπημένο χαρακτήρα. Η συμπόνια της για τους  

άλλους ήταν απαράμιλλη. Την αγαπάμε και μας λείπει, και θα μείνει μαζί μας 
και για πάντα στις καρδιές και στις προσευχές μας   

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. Η νεκροφόρα θα περάσει 
από το σπίτι πριν πάει στην εκκλησία. Η κηδεία θα γίνει στις 12.30 μ.μ. στην  
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road London N8 0LY.  
Η Βασιλική θα αναπαυθεί στις 14.30μμ, στο κοιμητήριο του New Southgate  

Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. 
Καθώς η Βασιλική αγαπούσε τα λουλούδια, είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε  
λουλούδια στο Co-op Funeralcare, 16-18 Ashfield Parade, Southgate, London 

N14 5EJ το πρωί της κηδείας. Αναπαύσου εν ειρήνη θεία Βασιλική, τώρα μπορείς 
να ξαναβρεθείς με την αδερφή σου Χριστοδούλα και τον αδερφό σου Κόκης. 19.02.1931 – 29.06.2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Παναγιώτης Ζένιος

 Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά 
και ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του  
Παναγιώτη Μίλη (από την Άχνα, Κύπρος)  

που απεβίωσε πρόσφατα.  
Αιωνία τoυ η μνήμη 

08.07.1936 – 14.07.2022

It is with great sadness that we announce the death of Panayiotis Zenios,  
who passed away in Larnaca, Cyprus. He was laid to rest on 14 July,  

attended by close family and friends. He leaves behind his wife Androulla,  
son Zenios, daughter-in-law Maria, daughter Koulla and 4 grandchildren,  

George, Andri, Michael and Georgia.   
Panayiotis was born in Cyprus in 1936, the youngest of 5 siblings and worked  
as a photographer. In 1956 he emigrated to England and continued to work in 

this field, particularly within the Greek community as a wedding photographer.  
He married Androulla Stavrou in 1960 and they had two children.  

He later purchased his first fish and chip shop and built up a thriving business. 
He was a devoted family man and well known for helping his extended  

family with anything they needed. He finally returned to Cyprus to retire in 1994 
and to join all his siblings. Even during his retirement, he continued to help his 

family in whatever way he could.  
He was everybody's 'uncle Panyai' and will be sorely missed by all

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Παναγιώτη Ζένιου,  
ο οποίος απεβίωσε στη Λάρνακα της Κύπρου. Η κηδεία τελέσθηκε  

στις 14 Ιουλίου, με την παρουσία στενών συγγενών και φίλων. Αφήνει πίσω  
τη σύζυγο του Ανδρούλλα, γιο Ζένιο, νύφη Μαρία, κόρη Κούλα και 4 εγγόνια,  

τον Γιώργο, την Άντρη, τον Μιχαήλ και την Γεωργία.   
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1936, και ήταν το μικρότερο από τα  

5 αδέρφια του και εργάστηκε ως φωτογράφος. Το 1956 μετανάστευσε στην  
Αγγλία και συνέχισε να εργάζεται σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στην ελληνική  
κοινότητα ως φωτογράφος γάμου. Παντρεύτηκε την Ανδρούλλα Σταύρου το 1960 

και απέκτησαν δύο παιδιά. Αργότερα αγόρασε το πρώτο του κατάστημα 
fish & chip και δημιούργησε μια ακμάζουσα επιχείρηση. Ήταν ένας αφοσιωμένος  
οικογενειάρχης και γνωστός για το ότι βοηθούσε την ευρύτερη οικογένεια του σε 
οτιδήποτε χρειαζόταν. Επέστρεψε στην Κύπρο για να συνταξιοδοτηθεί το 1994 
 και να είναι κοντά στα αδέρφια του. Ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση του,  

συνέχισε να βοηθά την οικογένεια του με όποιον τρόπο μπορούσε.    
 Ήταν ο «θείος Panyai» όλων και θα λείψει πολύ σε όλους. 

† MEMORIAL

Nicholas Εconomou 
Our dad was a warm funny and compassionate man,  

who loved his grandchildren more than anything but almost as much  
as his job. He had a passion for tailoring that started when he was just  

a little boy living in Αraddipou (Cyprus) where he would sweep the floors 
of the local Taylors so he could be taught a thing or two about the trade, 

this passion only intensified when age 13 he was brought to England  
by his family. He was a master at what he did and one of the best in his 
field working with and for some of the biggest names in the industry.  
It is not only us as his family that has a gigantic Nicholas shaped hole  

in our lives, but the world of fashion and tailoring has lost one of its greats. 
Ηe was taken from us far too soon.   

We are marking the 40th day that our lovely dad and papou left this earth  
to join our Heavenly Father. We would like anyone who would like 
 to attend to feel welcome to join us this Saturday 23rd July 2022, 

at St Catherine’s church Barnet, at 11.30am.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Νικόλας Οικονόμου
Ο πατέρας μας ήταν ένας ζεστός, αστείος και συμπονετικός άνθρωπος,  

που αγαπούσε τα εγγόνια του όσο τίποτα άλλο, άλλοτε σχεδόν όσο τη δουλειά 
του. Είχε μεγάλο πάθος για την ραπτική που ξεκίνησε όταν ήταν μικρό παιδί  

και ζούσε στην Αραδίππου (Κύπρος), όπου σκούπιζε τα πατώματα σε 
τοπικά ραφεία, ώστε να μάθει όσα περισσότερα πράγματα για το επάγγελμα. 

Αυτό το πάθος έγινε πιο έντονο όταν σε ηλικία 13 ετών μετακόμισε  
με την οικογένειά του στην Αγγλία. Ήταν μάστορας σε αυτό που έκανε και ένας 
από τους καλύτερους στον τομέα του, δουλεύοντας με και για μερικά από τα 

μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μόδας. Δεν είμαστε μόνο εμείς ως  
οικογένεια του που έχουμε ένα γιγαντιαίο κενό του Νικόλα στη ζωή μας,  
αλλά και η βιομηχανία της μόδας και της ραπτικής που έχασαν έναν  

από τους καλύτερους τους. Έφυγε από κοντά μας πολύ νωρίς.   
Τιμούμε την 40η ημέρα που ο υπέροχος μπαμπάς και παππούς μας άφησε  
αυτή τη γη για να συναντήσει τον Ουράνιο Πατέρα μας. Θα θέλαμε όποιος  
επιθυμεί να παρευρεθεί, να προσέλθει αυτό το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022,  

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στο Barnet, στις 11.30 π.μ.13.05.1950 - 14.06.2022
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Mario Symeou
(from London)

The love he had for his family will live in our hearts forever 

It is with a heavy heart that we announce the passing  
of our beloved Mario on the 7th of July 2022, at the age of 61. 

 He leaves behind his daughters Amelia and Sophie,  
his wife of 34 years Despina, his siblings Andro, Sophie,  

Haroulla, nephews Michael, Massimo, nieces Elena, Ellie,  
brother-in-law Robert and sister-in-law’s Debbie and Donna.  

As well as his extended family and friends. He was a prominent 
member of the Greek Cypriot Golf Society which he enjoyed  

immensely with his cousins and close friends. He also was a regular  
visitor to Stamford Bridge and Wembley to watch his beloved Chelsea.  

The Funeral will take place on Thursday 28th July 2022,  
at 10.30am, at St Catherine's Church, Friern Barnet, London N20 

0NL. Followed by the burial at 12pm, at New Southgate Cemetery, 
Brunswick Park Road, London N11 1GN.  The wake will take place  

at the Arianna Banqueting suite,  North London Business Park,  
N11 1GN. There will be a donation box to MIND charity. 

However, if you would like to send flowers, please send them  
to Demetriou & English by 5pm on Wednesday 27th July 2022.

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
Μάριου στις 7 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 61 ετών. Αφήνει πίσω του  
τις κόρες του Αμέλεια και Σόφη, την επί 34χρόνια σύζυγο του  

Δέσποινα, τα αδέρφια του Άντρο, Σόφη, Χαρούλα, τα ανίψια του Μάικλ, 
Μάσιμο, Έλενα, Έλλη, κουνιάδο Ρόμπερτ και κουνιάδες Ντέμπι 

 και Ντόνα. Καθώς και την ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους του.  
Ήταν εξέχον μέλος της Ελληνοκυπριακής κοινότητας Golf, την οποία 
απολάμβανε απίστευτα με τα ξαδέρφια και τους στενούς του φίλους. 
Ήταν επίσης τακτικός επισκέπτης στο Stamford Bridge και στο  

Wembley για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα Chelsea.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου στις 10.30 π.μ., στην  
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet, Λονδίνο N20 0NL. 
Ακολουθεί η ταφή στις 12 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate  

Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1GN.  
Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στη σουίτα Arianna Banqueting, 
North London Business Park, N11 1GN.  Θα υπάρχει ένα κουτί  

δωρεών για την φιλανθρωπική οργάνωση MIND. Ωστόσο, εάν θέλετε να 
στείλετε λουλούδια, στείλτε τα στο Demetriou & English έως τις 5 

 το απόγευμα την Τετάρτη 27 Ιουλίου.

1 June 1961 – 7 July 2022 
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Stella Anthony

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Pendayia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing  
of our behoved Stella Anthony, on Tuesday 12th July 2022, 

 at the age of 84. Stella leaves behind two daughters, Christine 
 & Anastasia, son-in-law Paniko and two grandchildren,  

Katerina and Vassili.  
Stella came to London in 1956 with her late husband  

Basil Anthony so that he may go to university and study English 
Literature. They then remained settled in London where she 

supported him throughout his professional life.  
She also generously supported and donated to various  

religious and community charities. 
 

The funeral will take place on Tuesday 26th July 2022,  
at 1pm, at St Katherines Church and the burial will then take 
place at New Southgate Cemetery. Floral tributes can be sent  

to Demetriou & English by 8am on Tuesday 26th July or direct 
to the Church. Donations can be made at the Church  

for the benefit of the Alzheimer's society.  
After the burial a wake will be offered at the cemetery.

09.06.1938 - 12.07.2022 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 

Στέλλας Αντωνίου, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 84 ετών.  

Η Στέλλα αφήνει πίσω της δύο κόρες, την Χριστίνα και  

την Αναστασία, γαμπρό Πανίκο και δύο εγγόνια,  

την Κατερίνα και τον Βασίλη. 

Η Στέλλα ήρθε στο Λονδίνο το 1956 με τον αείμνηστο σύζυγο της  

Βασίλη Αντωνίου για να πάει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει  

Αγγλική Φιλολογία. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν μόνιμα  

στο Λονδίνο όπου και τον στήριξε σε όλη του την επαγγελματική  

πορεία. Υποστήριξε επίσης γενναιόδωρα και έκανε δωρεές σε 

 διάφορες θρησκευτικές και κοινοτικές φιλανθρωπικές οργανώσεις. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, στη 13:00μμ, 

στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και η ταφή θα γίνει  

στη συνέχεια στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery.  

Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English έως  

τις 8 το πρωί της Τρίτης 26 Ιουλίου ή απευθείας στην εκκλησία.  

Δωρεές μπορούν να γίνουν στην εκκλησία προς το Alzheimer's  

society. Μετά την ταφή θα δοθεί η παρηγοριά στο κοιμητήριο. 
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