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Σημαντική θεωρείται η συνάντηση 
που είχαν στο περιθώριο του Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων 
στην Κύπρο, ο πρόεδρος Χρήστος 
Καραολής και ο εκ των αντιπρο-
έδρων της ΕΚΟ... 

Σελ. 2
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Αποκαλύψεις 
για τις συνομιλίες
Αποκαλύψεις 

για τις συνομιλίες

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ Ο ΠΤΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΝΑ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙ

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρ-
νησης εξαπέλυσε σύσσωμη η αντι-
πολίτευση αναφορικά με την κα-
ταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για 
απόπειρα «παγίδευσης» του κινη-
τού του τηλεφώνου...                    

Σελ. 7                    

Τον διακεκριμένο Καθηγητή Εμ-
βρυϊκής Ιατρικής του King’s College 
Λονδίνου και του University Col-
lege Λονδίνου, Κύπρο Νικολαΐδη, 
παρασημοφόρησε εκ μέρους της 
Ελληνικής Πολιτείας... 
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Άξιος....

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 
Στο επίκεντρο 
το Κυπριακό και 

η νεολαία της διασποράς
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Τα είπαν με Λίλι Νέο σκάνδαλο

Σελ. 5

«Να κινητοποιηθεί ολόκληρη η παροικία»
Επανέρχεται στο προσκήνιο το μεγάλο θέμα του Κυπριακού Ομίλου Ποδοσφαίρου Αγγλίας (ΚΟΠΑ), ο οποίος, 

ύστερα από σχεδόν 48 χρόνια δραστηριοποίησής του στο Λονδίνο, κινδυνεύει να ‘καταρρεύσει’. 
Ο ΚΟΠΑ, ο οποίος αποτελεί για δεκαετίες το καμάρι της παροικίας, σήμερα «σιγοσβήνει», λόγω της έλλειψης 

ενδιαφέροντος συμμετοχής στο παροικιακό πρωτάθλημα, από ομάδες και νέους της κοινότητάς μας. Γεγονός 
που προβληματίζει την παροικία και όλους όσοι αγωνιούν για την ταυτότητα της κυπριακής....



Ως ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συνάντηση 
που είχε στη Λευκωσία αντιπροσωπεία της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας με τον απερχόμενο 
Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, Στίβεν 
Λίλι. Η αντιπροσωπεία, με τον Πρόεδρο της ΕΚΟ, 
Χρήστο Καραολή και τον εκ των Αντιπροέδρων, 
Πάμπο Χαραλάμπους, είχαν την Τρίτη γεύμα ερ-
γασίας με τον βρετανό Ύπατο Αρμοστή στην πρε-
σβευτική κατοικία στη Λευκωσία. 
Μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα, αφού ως γνωστό, 

ο κύριος Λίλι διατηρούσε και εξακολουθεί να διατη-
ρεί πολύ καλές σχέσεις με την κυπριακή παροικία 
του Ηνωμένου Βασιλείου, συζητήθηκαν εκτενώς 
το Κυπριακό και οι τουρκικοί λεονταρισμοί στην 
ανατολική Μεσόγειο, οι σχέσεις Κύπρου - Βρετα-
νίας, η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα 
μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον, το Brexit και οι επιπτώσεις του, καθώς 

και το διπλωματικό μέλλον του ίδιου του κύ-
ριου Λίλι, ο οποίος αποχωρεί σύντομα 
από την Κύπρο, μετά την ολοκλή-
ρωση της πολυετούς και επιτυχη-
μένης (όπως δικαίως χαρακτηρί-
στηκε από πολλούς) θητείας του 
στο νησί. 
Ο κ. Λίλι εξέφρασε τις ευχα-

ριστίες του για την εξαιρετική συ-
νεργασία που είχε κατά καιρούς 
με την ΕΚΟ, ενώ, Χρήστος Κα-
ραολής και Πάμπος Χαραλά-
μπους, ευχήθηκαν κάθε επιτυχία 
στον κύριο Λίλι ενόψει του επικείμενου 
διορισμού του σε νέα σημαντική, διπλω-
ματική θέση, εντός του Αυγούστου. 
Ως νέος Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στην 

Κυπριακή Δημοκρατία διορίστηκε ο κ. Irfan Siddiq. 

Ο κ. Siddiq διετέλεσε, από το 2017-2018, 
Διευθυντής Διεθνούς Συνηγορίας 
στην αναπτυξιακή και ανθρωπι-

στική οργάνωση «Plan Inter-
national». Από τον Φλε-
βάρη μέχρι τον Ιούνιο του 
2021 διετέλεσε Διευθυντής 
του Foreign Office στην Ανα-
τολική και Κεντρική Αφρική, 
ενώ το υπόλοιπο της χρονιάς 
παρακάθισε σε εκπαίδευση 
της Ελληνικής γλώσσας.  
Σημειώνεται ότι εντός των ημε-

ρών και μέχρι την ολοκλήρωση του 
Παγκόσμιου Συνεδρίου των Αποδή-

μων αύριο Παρασκευή, οι εκπρόσωποι της 
ΕΚΟ ΗΒ θα έχουν κι’ άλλες σημαντικές συνα-
ντήσεις στην Κύπρο. 
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Οι «άοκνες» προσπάθειες των Κυπρίων της Δια-
σποράς, η αγάπη για τον τόπο τους, οι επιτυχίες 
και η πρόοδος που σημειώνουν στις χώρες διαμο-
νής τους, τους έχουν αναδείξει ως «τους καλύτε-
ρους των πρέσβεων» της Κύπρου στο εξωτερικό, 
είπε στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυ-
πρίων της Διασποράς, οι εργασίες του οποίου ξε-
κίνησαν την Τρίτη στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 
ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτη Φωτίου. Ο κ. Φω-
τίου είπε ότι αυτή είναι «σημαντική» ημέρα για 
όλους. «Με την παρουσία σας εδώ επιβεβαιώνεται 
για μια ακόμα φορά το συνεχές ενδιαφέρον και η 
σταθερή αγάπη σας για την Κύπρο» είπε, αναφε-
ρόμενος στις οργανώσεις Κυπρίων αποδήμων. 
Ο Επίτροπος εξέφρασε «τη βαθιά μας ευγνω-

μοσύνη» για την πολύπλευρη, όπως είπε, προ-
σφορά τους σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
επίπεδο, «ειδικά όμως σε θέματα προώθησης των 
θέσεων μας στο εθνικό θέμα και ενίσχυσης των 
σχέσεων μας με τις Κυβερνήσεις και τα άλλα κέντρα 
αποφάσεων στις χώρες που διαμένετε σε μια πε-
ρίοδο όπου η Τουρκία με τις προκλητικές και πα-
ράνομες ενέργειές της δημιουργεί αστάθεια στην 
περιοχή και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο». Ενέρ-
γειες, πρόσθεσε, «που επηρεάζουν αρνητικά τις 
προσπάθειες για επίλυση του Εθνικού μας θέματος 
με τις συνέπειες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής 
να συνεχίζουν να αποτελούν ανοικτή πληγή για την 
πατρίδα και τον λαό μας». 
Είπε ότι η ΠΟΜΑΚ, η ΠΣΕΚΑ, η ΝΕΠΟΜΑΚ, οι 

Πρόεδροι, τα μέλη και τα άλλα στελέχη των ομο-
σπονδιών των Κυπρίων αποδήμων, αποτελούν 
«ένα πολύτιμο κεφάλαιο που επενεργεί πάντα θε-
τικά και αξιοζήλευτα». «Ο δυναμισμός, ο πατριωτι-
σμός, η προσήλωση στις αρχές, τις αξίες και τις 
παραδόσεις μας, οι άοκνες γενικότερα προσπά-
θειες και η αγάπη για τον τόπο μας οι επιτυχίες και 
η πρόοδος που σημειώνετε στις χώρες διαμονής 
σας, σας έχουν αναδείξει τους καλύτερους των 
πρέσβεων μας στο εξωτερικό» είπε. 
Αναφέρθηκε και στην παρουσία 120 νέων της 

Διασποράς, από πολλές χώρες, «για να γιορτά-
σουμε μαζί τα 20χρονα από την ίδρυση της ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ».  Είπε ότι η Κυβέρνηση προσδίδει ιδιαί-
τερη σημασία στα ζητήματα που αφορούν στους 
νέους αποδήμους, τόσο με τα προγράμματα για 
ενθάρρυνση της ανάμειξης τους στα παροικιακά 
δρώμενα αλλά και στα πολιτικά δρώμενα των χω-
ρών διαμονής τους, όσο και με τα προγράμματα 
της πιο συχνής επαφής και γνωριμίας τους με την 
Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση της γλώσ-
σας, της ιστορίας και του πολιτισμού. 
Είπε ότι «μια πολυσήμαντη εξέλιξη στους δε-

σμούς με την ιδιαίτερη πατρίδα» είναι η λειτουργία 
της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Κυπρίων της Δια-
σποράς, που, όπως είπε, είναι «μια από τις πιο 
σημαντικές δράσεις» που υλοποιήθηκαν. Πρόκειται, 
πρόσθεσε, «για ένα πολυεργαλείο που αποβλέπει 
να εκμηδενίσει τις αποστάσεις και να καταστήσει 
δυνατή την άμεση επικοινωνία και την ουσιαστική 
συνεργασία μαζί σας». 
Ο άλλος μεγάλος στόχος, σημείωσε, είναι και η 

ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των Κυπρίων 
αποδήμων. «Θα καταγράψουμε τους χιλιάδες αξιό-
λογους επιστήμονες ακαδημαϊκούς γιατρούς επι-
χειρηματίες όπου και εάν βρίσκονται. Αυτοί οι άν-
θρωποι αποτελούν τους καλύτερους πρέσβεις της 
πατρίδας μας και έχουμε υποχρέωση να τους αξιο-
ποιήσουμε».  

«Μια άλλη Κύπρος, πέρα από τα φυσικά της 

σύνορα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με πείσμα 
και αποφασιστικότητα στις χώρες διαμονής 
μας, μέχρι που η πατρίδα μας θα απαλλαγεί 
από την τουρκική κατοχή», δήλωσε με τη σειρά 
του ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας 
Αποδήµων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), Ανδρέας Πα-
παευρυπίδης, στον χαιρετισμό του. 
Ο κ. Παπαευρυπίδης αναφέρθηκε σε επίσκεψη 

που πραγματοποίησε ομάδα από τις ομοσπονδίες 
το πρωί της Τετάρτης στην αεροπορική βάση της 
Πάφου. «Νιώθουμε υπερήφανοι για το υψηλό επί-
πεδο και την αποτρεπτική δυνατότητα της Εθνικής 
Φρουράς». Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία, 
τον Υπουργό, την Πρόεδρο της Βουλής και τους 
αρχηγούς των κομμάτων, ζήτησε επιπλέον κονδύ-
λια για αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 
Καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, 

είπε ότι είναι καιρός οι Τουρκοκύπριοι «να βγουν 
από τον λήθαργο και να αντιληφθούν ότι για το 
δικό τους συμφέρον, θα πρέπει να απεγκλωβιστούν 
από την Τουρκία και να συνεργαστούν μαζί μας 
για την επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύ-
σης, που να εξασφαλίζει μόνιμη ειρήνη και ευημερία 
σε ένα κανονικό κράτος, μέλος της ΕΕ, χωρίς ανα-
χρονιστικές εγγυήσεις και επεμβατικά δικαιώματα. 
Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επι-

τροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), Φίλιπ Κρί-
στοφερ, επικεντρώθηκε στη δική του ομιλία στο 
Κυπριακό και είπε ότι τώρα είναι η ώρα η κυπριακή 
Κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα «συγκεκριμένο και 
λεπτομερές σχέδιο που μιλάει για ενέργεια, απο-
κλειστική οικονομική ζώνη, ένταξη στο ΝΑΤΟ, που 
μιλά για υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών”. 
Είπε ότι «το δίλημμα του Κυπριακού» είναι ότι 

ενώ εδώ και 48 χρόνια οι Κύπριοι μιλούν για αξίες, 
η ΕΕ, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες μιλάνε για γεωπολι-
τικά, στρατιωτικά, οικονομικά συμφέροντα με την 
Τουρκία και ότι όλα αυτά τα χρόνια «δεν έχω δει 
ποτέ πραγματική πρόταση από την κυπριακή Κυ-
βέρνηση για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα». 
Ο Πρόεδρος της Νεολαίας Παγκόσμιας Ομο-

σπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ),  Χρί-
στος Τούτον, αναφέρθηκε στην 20η επέτειο από 
την ίδρυση της ΝΕΠΟΜΑΚ, και στο πως αυτή η 
οργάνωση άλλαξε τις ζωές πολλών νεαρών απο-
δήμων Κυπρίων, όσον αφορά στη σχέση τους με 
την Κύπρο και τα κοινά. Παραλληλίζοντας τον τουρ-
κική εισβολή στην Κύπρο με την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία, είπε ότι οι Κύπριοι υπέφεραν 
τον ίδιο πόνο ως πρόσφυγες, ως συγγενείς αγνο-
ουμένων, «και ως λαός που θέλει ειρήνη για την 

πατρίδα μας». Ωστόσο, πρόσθεσε, «βρισκόμαστε 
εδώ σήμερα εδώ και πάνω από 48 χρόνια από 
τότε που η Τουρκία εισέβαλε παράνομα και κατέ-
λαβε πάνω από το ένα τρίτο της αγαπημένης μας 
Κύπρου». Είπε ακόμη ότι είναι «απαράδεκτο και 
ντροπή για τη διεθνή κοινότητα» που η Λευκωσία 
είναι η «τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα». 
Ο κ. Τούτον είπε ότι η ΝΕΠΟΜΑΚ, είναι «εδώ 

για να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να συνε-
χίσουμε τον αγώνα των γενεών πριν από εμάς» 
και ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να καταστήσουν 
σαφές στις Κυβερνήσεις των χωρών που ζουν ότι 
αν δεν σταματήσουν τις παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας, «τότε είναι συνένοχοι». «Δεν μπορούν 
απλά να κλείνουν τα μάτια τους καθώς η Τουρκία 
απαιτεί διχοτόμηση του νησιού και ανοίγει το Βα-
ρώσι, δρόμο, δρόμο» είπε, προσθέτοντας ότι θα 
αγωνιστούν για δικαιοσύνη για την Κύπρο, ελευ-
θερία, και το τέλος της κατοχής. 
Το βράδυ της Τρίτης την έναρξη των εργασιών 

κήρυξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης. Τον χαιρετισμό του Προέδρου 
μετέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, 
ενώ χαιρετισμό εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου απηύθυνε ο Μητροπολίτης Πάφου Γε-
ώργιος. Επίσης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα 
Δημητρίου υπογράμμισε τη σημασία του έργου των 
οργανώσεων της διασποράς, ενώ, παρέμβαση 
έκανε και η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμά-
των της Ελληνικής Δημοκρατίας Ζέττα Μακρή με 
θέμα τα ελληνικά ομογενειακά σχολεία. Επίσης, 
στο πλαίσιο του συνεδρίου γίνεται ενημέρωση των 
συνέδρων, σε κλειστές συνεδρίες, από την Υπ. 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πη-
λείδου για το θέμα των υδρογοναθράκων και την 
ενεργειακή πολιτική, από τον Υπ. Εξωτερικών 
Ιωάννη Κασουλίδη για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και από τον Επίτροπο Προεδρίας για την Εθνική 
Στρατηγική Κυπρίων της Διασποράς. Οι σύνεδροι 
θα τύχουν, επίσης, ενημέρωσης για θέματα επεν-
δύσεων από τον Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανι-
σμού Προώθησης Επενδύσεων Ευγένιο Ευγενίου, 
για θέματα των αγνοουμένων από τον εκπρόσωπο 
της ε/κ πλευράς στη ΔΕΑ Λεωνίδα Παντελίδη και 
για το Κυπριακό και τα Βαρώσια από τον Διαπρα-
γματευτή της εκ πλευράς Μενέλαο Μενελάου. 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εκπρόσωποι 

των ομογενειακών οργανώσεων θα προβούν σε 
απολογισμό του έργου τους και την Παρασκευή θα 
εγκριθούν ψηφίσματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ, στην 
επόμενη έκδοση της «Παροικιακής».

Αγωνία για το Κυπριακό και για το μέλλον των νέων της διασποράς
«ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗ�ΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΖΗ�ΛΕΥΤΑ»

Επαφές αξιωματούχων της ΕΚΟ στο περιθώριο του Παγκόσμιου Συνεδρίου στην Κύπρο
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΥΠΑΤΟ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



Την Τρίτη και με αφορμή το ντιπέιτ των δύο 
υποψηφίων για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμ-
ματος και τον πρωθυπουργικό θώκο, η Daily Mail 
ανέδειξε ως κύριο θέμα την πρόθεση της Λιζ Τρας 
να σταματήσει την «επιθετική (κατά τον χαρακτη-
ρισμό της) δράση των συνδικάτων των εργαζο-
μένων», λέγοντας ότι από τη μία θέλει να αλλάξει 
τους κανονισμούς που αφορούν στις απεργιακές 
κινητοποιήσεις και από την άλλη να διπλασιάσει 
την απαιτούμενη περίοδο ειδοποίησης σε τέσσε-
ρις εβδομάδες. 
Ο Guardian έγραψε επίσης την Τρίτη ότι τα 

συνδικάτα είναι εξαγριωμένα και αναφέρει ότι ο 
γενικός γραμματέας του RMT Mick Lynch χαρα-
κτήρισε την πρόθεση της Τρας ως «τη μεγαλύτερη 
επίθεση κατά των εργαζομένων και τα πολιτικά 
δικαιώματα από τότε που νομιμοποιήθηκαν τα 
εργατικά συνδικάτα το 1871». 

Την Τετάρτη (27/7), η Daily Mirror εξασφάλισε 
συνέντευξη από τον προϊστάμενο του RMT (Na-
tional Union of Rail, Maritime and Transport 
Workers), Μικ Λιντς, 40.000 μέλη του οποίου κα-
τήλθαν χθες σε απεργία, διεκδικώντας καλύτερη-
αμοιβή, περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύ-
τερες συνθήκες εργασίας. Ο κ. Lynch κατηγορεί 
τόσο τον Rishi Sunak όσο και τη Liz Truss ότι 
είναι ακραίοι και ότι θέλουν να «συντρίψουν τα 
συνδικάτα» σε έναν «πόλεμο των Τόρις κατά των 
εργαζομένων». Απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι 
το προσωπικό που απεργεί κρατά «όμηρο» ολό-
κληρη τη χώρα προκειμένου να πετύχει όλα όσα 
διεκδικεί. 
Πάντως, ακόμη και στην Ελλάδα, το Πανεργα-

τικό Αγωνιστικό Μέτωπο εκφράζει την αλληλεγγύη 
του στη νέα απεργία των εργαζομένων στα τρένα 
της Μεγάλης Βρετανίας. 

Αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στα 
τρένα της χώρας οι ιδιωτικές εταιρείες 
που διαχειρίζονται τους σιδηροδρό-
μους όλα αυτά τα χρόνια έχουν προ-
χωρήσει σε τεράστιες αυξήσεις στα 
εισιτήρια των επιβατών, με ταυτό-
χρονη μείωση του προσωπικού, 
οδηγώντας σε αύξηση των κινδύ-
νων για εργαζόμενους και επιβά-
τες αλλά και στη μετατροπή των 
μεταφορών σε ένα ακριβό προ-
νόμιο. Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ 
αναφέρει επίσης: «Οι δίκαιες 
διεκδικήσεις και οι απεργια-
κές κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων στους σιδηροδρόμους και 
σε μια σειρά άλλους κλάδους βρίσκουν απέ-
ναντί τους συκοφαντίες και τρομοκρατία από τους 

επιχειρηματικούς ομίλους και τη βρετανική κυβέρ-
νηση. Μάλιστα σε μια προσπάθεια τρο-

μοκράτησης των εργαζομένων 
και ποινικοποίησης των ερ-
γατικών αγώνων η κυβέρ-
νηση της Βρετανίας προ-
χωρά σε νόμο που θα 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις την 
αντικατάσταση του προσωπι-
κού που θα απεργεί με εργαζό-
μενους με σύμβαση μίσθωσης 
έργου. Δηλ επιδιώκεται η νομιμο-
ποίηση της εργολαβικής πρόσλη-
ψης και χρήσης απεργοσπαστικού 
στρατού από τους εργοδότες, ενά-
ντια στις απεργιακές κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων.

  3      | Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 27/7 
παρουσιάζουν και πάλι τα τελευταία νέα από την 
κούρσα διαδοχής για την ηγεσία του Συντηρητικού 
Κόμματος μεταξύ του Rishi Sunak και της Liz Truss.  
Η εφημερίδα i γράφει ότι ο Σουνάκ βρίσκεται σε 

δυσμενή θέση καθώς νέα δημοσκόπηση κατέδειξε 
ότι συνεχίζει να υστερεί έναντι της Τρας. Επίσης, η 
εφημερίδα, φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία 
της Τρας να εμφανίζεται σοκαρισμένη μετά την λι-
ποθυμία της Kate McCann, της παρουσιάστριας 
της συζήτησης πρόσωπο με πρόσωπο της Τρίτης 
στο TalkTV. 
Οι Times έχουν ως πρωτοσέλιδο τη δέσμευση 

του Sunak ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογα-
ριασμούς ενέργειας το επόμενο έτος, μια ανακοί-
νωση που η εφημερίδα αποκαλεί «σημαντική αλ-
λαγή στρατηγικής». Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο 
πρώην υπουργός των Οικονομικών είχε προηγου-
μένως αντισταθεί στην πίεση να υποσχεθεί φορο-
λογικές περικοπές, αλλά τώρα κάνει λόγο για απα-
ραίτητο μέτρο. 
Ως ύστατη προσπάθεια του Σουνάκ να αναστρέ-

ψει το σε βάρος του κλίμα περιγράφει η Daily Tele-
graph την εξαγγελιά του πρώην υπουργού οικο-
νομικών, ο οποίος είχε απορρίψει εκκλήσεις για 
παρόμοια περικοπή μόλις τον περασμένο Φε-
βρουάριο, λέγοντας ότι θα «ωφελούσε δυσανάλογα 
τα πλουσιότερα νοικοκυριά». 
Η Daily Express επικεντρώνεται στα όσα ανέ-

φερε η Λιζ Τρας σε ό,τι αφορά στα σχέδιά της για 
την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι «θα απαιτήσει από την Αστυνομία να 
συνεχίσει το παιχνίδι της» και «θα μειώσει την 
εγκληματικότητα» κατά 20% εάν εκλεγεί. 
Η Mirror δημοσιεύει συνέντευξη με τον προϊστά-

μενο της RMT, Μικ Λιντς, στην οποία λέει ότι το 
Συντηρητικό Κόμμα εμπλέκεται σε έναν «πόλεμο 
κατά των εργαζομένων» και ότι περιμένει από 
όποιον γίνει ηγέτης να «προσπαθήσει να συντρίψει 
τα συνδικάτα», θέμα το οποίο είχε αναδειχθεί και 
στα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (αναλυτικά στο επό-
μενο θέμα). 

Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κό-
σμου έχουν προειδοποιήσει για τη συνεχιζόμενη 
αύξηση του κόστους των υπηρεσιών και των συν-
δρομών τους, υπογραμμίζουν οι Financial Times. 
Τη Δευτέρα η Amazon ανακοίνωσε αύξηση κατά 
£1 στο μηνιαίο κόστος της Prime υπηρεσίας της, 
επικαλούμενη υψηλότερα λειτουργικά κόστη, ενώ 
η Unilever περιέγραψε ένα «πραγματικά άνευ προ-
ηγουμένου τοπίο κόστους». Η McDonald's, η Coca-
Cola και η Walmart έχουν επίσης προειδοποιήσει 
για αυξήσεις των τιμών, αλλαγές που σύμφωνα με 
την εφημερίδα θα «ασκήσουν ακόμη μεγαλύτερη 
πίεση στα νοικοκυριά». 
Η Metro γράφει ότι εκα-

τομμύρια πολίτες που 
έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί 
αρκετά από τις απεργίες 
σε οργανισμούς μαζικής 
μεταφοράς θα αντιμετω-
πίσουν «τριπλή δυστυ-
χία» τον επόμενο μήνα, 
αφού τα συνδικάτα ανα-

κοίνωσαν ότι θα κατέλθουν σε νέες απεργίες. Κάνει 
λόγο για «κόλαση» που θα αντιμετωπίσει το επι-
βατικό κοινό τόσο των τρένων όσο και του μετρό. 
Μια φωτογραφία του Άγγλου επιθετικού Φραν 

Κίρμπι να πανηγυρίζει γκολ στον αγώνα της γυ-
ναικείας ομάδας της Εθνικής Αγγλίας που νίκησε 
με 4-0 το βράδυ της Τρίτης, δεσπόζει στο πρωτο-
σέλιδο της Sun. Ο τίτλος είναι: «Τώρα φέρτε τη 
Γερμανία (ή τη Γαλλία) στο Wembley!» 
Η κύρια φωτογραφία στον Guardian ήταν άλλη 

μια εικόνα από τους πανηγυρισμούς των γκολ στον 
αγώνα της εθνικής, κάνοντας λόγο για μια «εκπλη-

κτική νίκη». Το κύριο 
θέμα της εφημερίδας κα-
ταπιάνεται με τις αποκα-
λύψεις ότι υπουργοί και 
κυβερνητικοί αξιωματού-
χοι κινήθηκαν «γρήγορα 
και χαλαρά» όταν ανέθε-
ταν συμβόλαια ύψους 
777 εκατομμυρίων λιρών 
σε σχέση με την πανδη-
μία της Covid, σε μια 
εταιρεία που φέρεται να 
χρησιμοποίησε τον συ-
ντηρητικό βουλευτή 
Όουεν Πάτερσον ως λό-
μπι. Η εφημερίδα αναφέ-

ρει ότι η έρευνα, που έγινε από επιτροπή της Βου-
λής των Κοινοτήτων, εντόπισε αστοχίες που καθι-
στούσαν «αδύνατο να γνωρίζουμε εάν οι συμβάσεις 
είχαν ανατεθεί σωστά». 
Η Daily Mail αποκαλύπτει επιστημονική έρευνα 

και τα στοιχεία που συνέλεξε επιτροπή κυβερνητι-
κών συμβούλων, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μια «πι-
θανή» αιτία για την άνοια (dementia). Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι το πόρισμα θα ασκήσει εκ νέου πίεση 
στους υπουργούς να «καθαρίσουν τον βρόμικο 
αέρα της Βρετανίας». 
Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης επικε-

ντρώθηκαν στη συζήτηση για την ηγεσία των Συ-
ντηρητικών τη Δευτέρα το βράδυ. 
Οι Times έγραψαν ότι ο Rishi Sunak και η Liz 

Truss αγνόησαν τις εκκλήσεις των ηγετικών στελε-
χών του κόμματος των Tory να τερματίσουν τις 
«εχθροπραξίες μπλε-προς-μπλε» (the blue-on-blue 
hostilities). Ο Guardian σημείωσε ότι η συζήτηση 
ήταν «σκληρή» και περιγράφει τις επαναλαμβανό-
μενες συγκρούσεις μεταξύ των δύο υποψηφίων 
ως «βαθιά καταστροφικές». 

«Ο διαγωνισμός των Τόρις γίνεται άσχημος» ήταν 
ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας i. Η Daily 
Express έκανε λόγο για «μεγάλο χάσμα» μεταξύ 
των δύο υποψηφίων, το οποίο έχει συνοψιστεί σε 
ένα απλό ερώτημα - φορολογικές περικοπές τώρα 
ή αργότερα; 
Μια διαφορετική είδηση, η οποία αφορά στην 

εφιαλτική αύξηση της εγκληματικότητας στη Βρε-
τανία, φιλοξένησε η Daily Mirror στο πρωτοσέλιδό 
της. Έρευνα της εφημερίδας καταδεικνύει ότι τα 
παιδιά μπορούν να αγοράσουν μαχαίρια σε κατα-
στήματα με «τρομακτική ευκολία». Η εφημερίδα 
“επιστράτευσε” 16χρονη μαθήτρια για να αποδείξει 
το αντικείμενο της έρευνάς της. Ακολούθησε τη 
16χρονη σε 23 καταστήματα στο Λονδίνο, στο Μά-
ντσεστερ και στο Λίβερπουλ. Σύμφωνα πάντα με 
την εφημερίδα, συνολικά 15 από τα 23 καταστή-
ματα παραβίασαν το νόμο πουλώντας στη μαθή-
τρια μαχαίρια μήκους έως και 8 ιντσών!

Το επεισοδιακό ντιπέιτ, η νίκη της Εθνικής Γυναικών και οι νέες απεργίες

Η επίθεση της Τρας στα συνδικάτα με αφορμή τις απεργίες, εξόργισε τους εργαζόμενους
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Η έλλειψη προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS) και τα νοσοκομεία της χώρας αποτε-
λεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των ασθενών, 
αναφέρει έκθεση επιτροπής της Βουλής των Κοι-
νοτήτων, όπου τεκμηριώθηκε πλέον ότι οι ελλείψεις 
σε γιατρούς, νοσοκόμες και μαίες, συνθέτουν τη 
χειρότερη κρίση εργατικού δυναμικού στην ιστορία 
του NHS. Τρόμο προκαλεί η διαπίστωση ότι υπάρ-
χει απροθυμία να καλυφθεί αποφασιστικά το τερά-
στιο κενό που δημιουργεί η έλλειψη προσωπικού. 
Η κυβέρνηση είπε ότι το εργατικό δυναμικό αυξά-
νεται και το NHS Αγγλίας καταρτίζει μακροπρόθε-
σμα σχέδια για την πρόσληψη περισσότερου προ-
σωπικού. Ο πρώην υπουργός Υγείας Τζέρεμι Χαντ, 
ο οποίος προεδρεύει της αρμόδιας κοινοβουλευτι-
κής επιτροπής, είπε ότι η αντιμετώπιση της έλλει-

ψης πρέπει να είναι «ύψιστη προτεραιότητα» για 
τον νέο πρωθυπουργό μόλις αναλάβει τα καθήκο-
ντά του τον Σεπτέμβριο. «Η υποστελέχωση στο 
NHS αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια 
του προσωπικού και των ασθενών, μια κατάσταση 
που επιδεινώνεται από την απουσία μακροπρόθε-
σμου σχεδίου από την κυβέρνηση για την αντιμε-
τώπισή της», είπε.   

«Εθνικό σκάνδαλο»  
Μια συνοδευτική έκθεση καταδεικνύει παράλληλα 

ότι τα ποσοστά παρενόχλησης και κακοποίησης 
στο NHS είναι ανησυχητικά υψηλά, με το 28% του 
προσωπικού να έχει βιώσει τουλάχιστον ένα περι-
στατικό εκφοβισμού τους τελευταίους δώδεκα μή-
νες. Ενώπιον της επιτροπής παρουσιάστηκαν επί-

σης στοιχεία από τον πρώην υπουργό Υγείας Sajid 
Javid, ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα αυτό το 
μήνα, ότι η κυβέρνηση δεν ήταν σε καλό δρόμο να 
εκπληρώσει τη δέσμευσή της για αύξηση του αριθ-
μού των γενικών γιατρών στην Αγγλία κατά 6.000. 
Ανέφερε ότι οι συνθήκες ήταν «δυστυχώς χειρό-

τερες» στην κοινωνική περίθαλψη, με το 95% των 
παρόχων φροντίδας να δυσκολεύονται να προσ-
λάβουν προσωπικό και το 75% να δυσκολεύονται 
να διατηρήσουν τους υπάρχοντες εργαζομένους. 

«Χωρίς τη δημιουργία ουσιαστικών δομών επαγ-
γελματικής ανάπτυξης και καλύτερα συμβόλαια με 
βελτιωμένες αμοιβές και εκπαίδευση, η κοινωνική 
φροντίδα θα παραμείνει μια καριέρα περιορισμένης 
έλξης, ακόμη και όταν χρειάζεται απεγνωσμένα», 
αναφέρεται στην έκθεση.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ NHS ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ

Σε τεράστιο κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών στα βρετανικά νοσοκομεία!

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΝΤΙΚ ΚΑΝ ΣΤΟ SKY NEWS

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, δήλωσε 
ότι το γραφείο του εργάζεται για να επιστρέψουν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες στην πόλη, και να γίνουν οι 
«πιο πράσινοι αγώνες που θα έχουν γίνει ποτέ». 
Το Λονδίνο φιλοξένησε για τελευταία φορά τους 

Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012 και η 
πρώτη νέα «απόπειρα» φιλοξενίας θα ήταν για το 
2036, αφού οι επόμενοι τρεις Ολυμπιακοί Αγώνες 
έχουν ήδη προγραμματιστεί στο Παρίσι (2024), το 
Λος Άντζελες (2028) και το Μπρίσμπεϊν (2032). 

«Το υπέροχο πράγμα με το Λονδίνο είναι ότι δεν 
ξοδεύεις άνθρακα για την κατασκευή νέων γηπέ-
δων, νέων εγκαταστάσεων για ποδηλασία, νέων 
θέσεων για κολύμπι, επειδή έχουμε όλο το σετ», 
είπε ο Καν στο Sky News. «Δεν υπάρχει πίεση 
από τη ΔΟΕ, το βασικό είναι να βεβαιωθούμε ότι 
έχουμε όλα τα δομικά στοιχεία». 
Ο Καν είπε ότι τα σχέδια παραμένουν σε πρώιμο 

στάδιο και θα απαιτήσουν την υποστήριξη της κυ-
βέρνησης και της Βρετανικής Ολυμπιακής Ένωσης.  

Το Λονδίνο φιλοξένησε επίσης την καλοκαιρινή 
έκδοση των Αγώνων το 1908 και το 1948. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, το ΗΒ κατέληξε αυτή την 

εβδομάδα σε συμφωνία με την Ουκρανία, τη νική-
τρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, για 
να διοργανώσει το 2023 τον επόμενο διαγωνισμό 
τραγουδιού λόγω του πολέμου. Το ΗΒ κατέκτησε 
τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Μαΐου.

Ξανά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο;

Σε ισχύ τίθενται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις εται-
ρείες ύδρευσης στην Αγγλία τα αρχικά στάδια μέτρων αντι-
μετώπισης πιθανής ξηρασίας. Τα μέτρα αυτά συνίστανται 
αρχικά σε εκκλήσεις προς το κοινό να κάνει υπεύθυνη χρήση 
νερού. Η κίνηση αυτή από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και 
τις εταιρείες έρχεται μετά από την προειδοποίηση των αρ-
μοδίων ότι αν οι ασυνήθιστα ζεστές και ξηρές καιρικές συν-
θήκες συνεχιστούν το προσεχές διάστημα, τότε η Αγγλία θα 
έρθει αντιμέτωπη με ξηρασία μέσα στον Αύγουστο. 
Η ζέστη και η ανομβρία τη άνοιξης και του πρώτου μισού 

του καλοκαιριού έχουν ήδη ελαττώσει τα αποθέματα ύδατος 
σε ποταμούς και δεξαμενές, οδηγώντας την Αγγλία σε «πα-
ρατεταμένο ξηρό καιρό», το πρώτο από τα τέσσερα βήματα 
της κατάστασης ξηρασίας. 
Το δεύτερο στάδιο, αυτό της ξηρασίας, το έχει βιώσει η 

χώρα το 2018-19 και το 2011-12, όταν οι εταιρείες ύδρευσης 
είχαν δικαίωμα περιορισμού παροχής νερού σε νοικοκυριά 

και επιχειρήσεις. Ανησυχία έχει εκφράσει και η Εθνική 
Ένωση Αγροτών, λέγοντας ότι ο ζεστός καιρός και η έλλειψη 
βροχής απειλεί τις καλλιέργειες. Η Αγγλία πέρασε προ ημε-
ρών έναν ιστορικό καύσωνα, καταγράφοντας για πρώτη 
θερμοκρασία 40,3 βαθμών Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προ-
ειδοποιούν ότι νέο κύμα καύσωνα, με χαμηλότερες μεν θερ-
μοκρασίες από το ρεκόρ αλλά και πάλι υψηλότερες από το 
συνηθισμένο, είναι πιθανό από το Σαββατοκύριακο και εντός 
της ερχόμενης εβδομάδας. Προβλέπουν πάντως αυξημένη 
πιθανότητα βροχών στα μέσα Αυγούστου. 
Την ίδια ώρα, η προσωρινή διακοπή στο αεροδρόμιο Λού-

τον του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα, όταν οι υψηλές 
θερμοκρασίες προκάλεσαν την ανύψωση ενός μικρού τμή-
ματος της ασφάλτου στο διάδρομο απογειώσεων και προσ-
γειώσεων είναι ένα μόνο παράδειγμα των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζουν τα αεροδρόμια για να κάνουν τις υποδομές 
τους ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή, λένε οι ειδικοί.

ΠΑΡΟΛΙΓΟΝ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Στην αποκάλυψη ότι εντοπίστηκαν και εκδιώχθη-
καν δύο ρωσικά υποβρύχια στη Βόρεια Θάλασσα 
προέβη το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας. 
Ο «κυνηγός» υποβρυχίων HMS Portland του 

βρετανικού πολεμικού στόλου ακολούθησε το υπο-
βρύχιο Severodvinsk με πυραύλους κρουζ και το 
επιθετικό υποβρύχιο Vepr. 
Το Βασιλικό Ναυτικό αναφέρει ότι η φρεγάτα Type 

23 εντόπισε τα υποβρύχια το περασμένο Σάββατο 
και την Τρίτη 19 Ιουλίου, καθώς έκαναν το υπο-
βρύχιο ταξίδι τους νότια κατά μήκος της νορβηγικής 
ακτής από την Αρκτική. 

 
Υπό στενή παρακολούθηση 
Το βρετανικό σκάφος με 180 άτομα πλήρωμα, 

υποστηριζόμενο από ένα «κατασκοπευτικό αερο-
πλάνο» P8 Poseidon και ένα εξειδικευμένο ελικό-
πτερο Merlin που ακολουθούσε υποβρύχια, πα-
ρακολούθησε το ρωσικό δίδυμο έως ότου οι 
δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Βαλτικής ανέλαβαν κα-
θήκοντα, αναφέρει σχετική ανακοίνωση. 
Στη συνέχεια, τα ρωσικά υποβρύχια συνέχισαν 

στην Αγία Πετρούπολη για τους εορτασμούς της 
Ημέρας του Ρωσικού Ναυτικού που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν την Κυριακή 31 Ιουλίου. 
Πάντως, για το θέμα έχουν κρατηθεί χαμηλοί τό-

νοι και από τις δυο χώρες.

Ρωσικά υποβρύχια εκδιώχθηκαν από το ΒΝ

Και τώρα... προειδοποιήσεις για το νερό λόγω ξηρασίας και λήψη μέτρων στα αεροδρόμιαΚαι τώρα... προειδοποιήσεις για το νερό λόγω ξηρασίας και λήψη μέτρων στα αεροδρόμια
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
• Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ξεσκεπάζει τον Χρι-

στοδουλίδη - Αποκαλύψεις για το ρόλο του πρώην 
υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ  

• Ο Τουμάζος Τσελεπής σιγοντάρει με νέες απο-
καλύψεις και ο Αναστασιάδης βγαίνει δημόσια για 
να υπερασπιστεί τον πρώην υπουργό του….  

• Ο Τσελεπής αναγκάζεται να επανέλθει για να 
του τρίψει στα μούτρα αποσπάσματα από τις «Ση-
μειώσεις» των Ηνωμένων Εθνών  από τη συνά-
ντηση του Γ.Γ. του ΟΗΕ με τον  Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη στις 6 Ιουλίου 2017 

 
Τα… «μαγικά» που επιστρατεύει ο Νίκος Χρι-

στοδουλίδης, ο αυτοαποκαλούμενος «μάγος» της 
πολιτικής για να… «σαγηνεύει» το ακροατήριο του 
όταν κάνει μονολόγους σε στημένες συζητήσεις, 
έχασαν την ισχύ τους στην τριμερή τηλεμαχία στο 
ΡΙΚ με τους κύριους ανθυποψηφίους του στις προ-
εδρικές εκλογές του Φεβράρη του 2023, Ανδρέα 
Μαυρογιάννη και Αβέρωφ Νεοφύτου .  
Εδώ και δυο τουλάχιστον χρόνια που διεξάγει 

συστηματικά προεκλογική καμπάνια ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης μιλά  μόνος του. Τώρα όμως που 
μπήκαν στην προεκλογική αρένα και άλλες προ-
σωπικότητες, αναγκάζεται σε «τακτική άμυνας» κα-
θώς βγαίνουν στη φόρα τα έργα και οι ημέρες του 
από τη συμμετοχή του στην πλέον διεφθαρμένη 
κυβέρνηση που είχε ποτέ η Κύπρος και ειδικά από 
τη θητεία του ως κυβερνητικός Εκπρόσωπος  και 
υπουργός Εξωτερικών με πολιτικούς  διορισμούς  
από τον Νίκο Αναστασιάδη που επαξίως έχει κα-
τακτήσει τον τίτλο του «προέδρου της διχοτόμη-
σης». Εμβρόντητη η κυπριακή κοινωνία παρακο-
λουθεί τον τέως υπουργό της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ να «μένει γυμνός» με τις 
αποκαλύψεις που έρχονται ως χιονοστιβάδα και 
τον κτυπούν ακαριαία. Η βδομάδα αυτή μας επι-
φύλασσε ένα απολαυστικό πολιτικό «θρίλερ» με 
τον ανεξάρτητο υποψήφιο Πρόεδρο Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη να προβαίνει σε αποκαλύψεις,  μη ανε-
χόμενος την υποκριτική στάση του Νίκου Χριστο-
δουλίδη και την προσπάθεια του να απεκδυθεί των 
ευθυνών του από τους χειρισμούς και του ιδίου 
στο Κυπριακό. «Υπήρξαν πολύ διαφορετικές προ-
σεγγίσεις σε κάποια θέματα, με κορύφωση το ότι 
φύγαμε από το Μοντ Πελεράν και το ότι δεν υπο-
βάλαμε πιο νωρίς και πιο επαρκώς τις θέσεις που 
υποβάλαμε στο Κραν Μοντανά», τόνισε ο κ. Μαυ-
ρογιάννης. Όσον αφορά το Μοντ Πελεράν, ο κ. 
Μαυρογιάννης ανέφερε ότι φύγαμε την κρισιμότερη 
στιγμή. «Ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση διότι μέχρι 
τότε η Τουρκική πλευρά δεν δεχόταν να συζητήσει 
το εδαφικό. Στο Μοντ Πελεράν για πρώτη φορά 
στην ιστορία του Κυπριακού μπορέσαμε να συζη-
τήσουμε το εδαφικό. Θεωρήθηκε ότι είμαστε σε 
ακτίνα συμφωνίας και είχαμε ξεκινήσει τη συζήτηση 
κριτηρίων. Εκείνη τη στιγμή σηκωθήκαμε και φύ-
γαμε», πρόσθεσε. Ο Α. Μαυρογιάννης δεν «μά-
σησε τα λόγια του», όταν ερωτήθηκε να απαντήσει 
ευθέως  αν η Ελληνοκυπριακή πλευρά αποχώρησε 
από το Μοντ Πελεράν με ευθύνη του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Ανέφερε επί λέξη: «Πιστεύω πως ναι. 
Μου ανακοινώθηκε κάποια στιγμή ότι φεύγουμε. 
Εγώ ρώτησα γιατί, το αμφισβήτησα. Ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας μου είπε ότι ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης τον ενημέρωσε πως ο κ. Καλπαδάκης (σ.σ. 
Σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Αλέξη Τσίπρα) 
του είχε πει ότι πρέπει να συνεννοηθούμε με τον 
Τσίπρα και ότι τηλεφώνησε ο Άντρος Κυπριανού 
για να διαβουλευτούμε. Ζήτησα να παραμείνω εγώ 
τουλάχιστον για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύ-
σεις, ή να μιλήσουμε εκεί με τον Τσίπρα ή τον Άντρο 
Κυπριανού. Διαπίστωσα ότι υπήρχε ειλημμένη 
απόφαση να φύγουμε». Σύμφωνα με τον κ. Μαυ-
ρογιάννη, ο κ. Χριστοδουλίδης ήταν από την άλλη 
πλευρά και παρεμπόδιζε τις ενέργειες που έπρεπε 
να γίνουν από την πλευρά μας. Ερωτηθείς γιατί 
δεν παραιτήθηκε μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο κ. 
Μαυρογιάννης απάντησε ότι δεν φεύγει κανείς από 
το Κυπριακό σε κρίσιμες στιγμές. 

«Το να είσαι διαπραγματευτής έχει ευθύνες για 
τον τόπο και την πατρίδα. Υπέβαλα τρεις φορές 
παραίτηση αλλά δεν μπορούσα να επιμείνω μέσα 
σε δύσκολες στιγμές για τον τόπο μας», πρόσθεσε. 

«Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ο Α. Μαυρογιάν-
νης, με πήρε τηλέφωνο και είπε ότι θα παραιτηθεί 
για να μην εξαντλήσει πολιτικό κεφάλαιο». 
Οι αποκαλύψεις Μαυρογιάννη άφησαν άφωνο 

τον… εκπαιδευόμενο «μάγο της πολιτικής» ο 
οποίος έχασε τα λόγια του, δεν είχε τι να απαντήσει 
και αναγκάστηκε να εκλιπαρεί δημόσια παρέμβαση 
του Αναστασιάδη… Την ίδια ώρα, ο κ. Μαυρογιάν-
νης αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 
κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος εξέφρασε πρόθεση για 
παραίτηση από τη θέση του έτσι ώστε να μην εξα-
ντλήσει «πολιτικό κεφάλαιο»! «Όταν με χίλια βά-
σανα καταφέραμε μετά από αυτή την γκέλα που 
κάναμε στο Μοντ Πελεράν να ξαναβρεθούμε την 
1η Δεκεμβρίου για να περισώσουμε την κατάσταση 
και την προοπτική να πάμε στη Γενεύη για να κα-
τατεθούν οι χάρτες και να συζητηθούν τα θέματα 
ασφάλειας, θα ήθελα να ξέρω τι είπε ο κ. Χριστο-
δουλίδης. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μου είπε ότι «εγώ 
δεν μπορώ, θα παραιτηθώ διότι δεν μπορώ να 
εξαντλώ πολιτικό κεφάλαιο για να προδίδω τον 
τόπο μου», ανέφερε ο κ. Μαυρογιάννης. Απευθυ-
νόμενος μάλιστα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης υπέδειξε ότι «με πήρατε τη-
λέφωνο μετά τα μεσάνυκτα και μου είπατε αυτό 
που είπα». Την επομένη όλοι περίμεναν μια δή-
λωση του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος έκανε τρεις μέρες να μιλή-
σει»…  

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΕ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΣΕΛΕΠΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
Οι αποκαλύψεις Ανδρέα Μαυρογιάννη προκά-

λεσαν αίσθηση στην κυπριακή κοινή γνώμη αφού 
σήμαναν το τέλος των επικοινωνιακών μονολόγων 
που απολάμβανε εδώ και τόσο καιρό ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης που εμφανιζόταν στα μέσα ενημέρω-
σης με στημένες συνεντεύξεις χωρίς αντίλογο. 
Όμως πέραν των όσων του καταμαρτυρεί ο Α. 
Μαυρογιάννης, άλλα τόσα «για τη γούνα» του τέως 
υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη, είχε και ο Επικεφαλής του Γραφείου Κυ-
πριακού της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Τουμάζος Τσιελεπής.  
Στα πλαίσια συνέντευξης του στο ραδιόφωνο του 

«Πολίτη» αναφέρθηκε στην εγκατάλειψη των συ-
νομιλιών από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, δίνοντας 
λεπτομέρειες για τα όσα διαδραματίστηκαν στο 
Μοντ Πελεράν και στη συνέχεια στο Κραν Μοντανά 
όπου χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία για λύση του 
κυπριακού. «Εάν δείτε τα πρακτικά του Κραν Μο-

ντανά τα οποία δήθεν δικαιώνουν το αφήγημα του 
Προεδρικού και καταρρίπτουν το αφήγημα του 
ΑΚΕΛ, εάν δείτε την τελευταία συνάντηση του ΠτΔ 
με τον ΓΓ πριν μπουν μέσα τη μοιραία νύκτα, θα 
τα καταλάβατε όλα», τόνισε ο Τ. Τσιελεπής σχετικά 
με τα όσα διαδραματίστηκαν στο Κραν Μοντανά. 

«Εκεί ο ΓΓ του αποκάλυψε ότι η Τουρκία του επέ-
δωσε εμπιστευτικό έγγραφο για κατάργηση εγγυή-
σεων, επεμβατικών δικαιωμάτων και αποχώρηση 
στρατευμάτων με μηχανισμό επιτήρησης. 
Το μόνο θέμα που εκκρεμούσε ήταν τα αγήματα, 

που ήταν θέμα των πρωθυπουργών. Ο Πρόεδρος 
επέμενε ότι έπρεπε να φύγουν όλα τα στρατεύματα 
από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε.  
Ερωτηθείς για τον κ. Χριστοδουλίδη, ο κ. Τσιελε-

πής ανέφερε ότι «η στάση του κ. Χριστοδουλίδη εί-
ναι σαφής σε όλη τη διαδρομή των συνομιλιών. Ο 
άνθρωπος έχει άλλη άποψη και δεν θεωρούσε ότι 
μπορούμε να φτάσουμε σε λύση ούτε στο Μοντ 
Πελεράν, ούτε στο Κραν Μοντανά, παρόλο που τα 
γεγονότα βοούσαν». Σε ερώτηση για το εάν ο κ. 
Χριστοδουλίδης επηρέαζε τον Πρόεδρο, ο κ. Τσιε-
λεπής ανέφερε ότι «οι πρωτοσύμβουλοι που ήταν 
εκεί, είχαν λόγο. Δεν ξέρω πόσο τον επηρέαζαν ή 
όχι. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠτΔ είχε ήδη πάρει τις απο-
φάσεις του από την ώρα που είχε αποφασίσει να 
φύγει από το Μοντ Πελεράν». «Ο ρόλος των συμ-
βούλων εάν πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος είναι σε λά-
θος δρόμο, είναι να προσπαθούν να τον αποτρέ-

ψουν και όχι να τον σπρώχνουν προς την κατεύ-
θυνση που πήγε. Σήμερα αποδεικνύεται πέραν πά-
σης αμφιβολίας, πόσο καταστροφικά ήταν τα απο-
τελέσματα», τόνισε. 

 
«Ο Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕ  
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ» 
«Όταν ήρθε ο ΓΓ και έβαλε κάτω επιτακτικά της 

άμεσης κατάργησης των εγγυήσεων, των επεμβα-
τικών δικαιωμάτων και της ταχείας αποχώρησης 
των στρατευμάτων, είδα ότι είχε τη στήριξη της ΕΕ 
ακόμα και της Βρετανίας. Είχα αντιληφθεί ότι υπάρ-
χει μια συγκυρία και πίεζα ότι πρέπει να υποβά-
λουμε συμβιβαστικές προτάσεις για τα εσωτερικά 
θέματα, χωρίς να ξεπερνούμε τις κόκκινες γραμμές 
μας», ανέφερε ο κ. Τσιελεπής. «Χρειάστηκε να πε-
ράσει μια εβδομάδα για να γίνει αυτό. Αντιδρούσε 
ο κύριος Χριστοδουλίδης. Και κάποιοι άλλοι», τό-
νισε.Πρόσθεσε μάλιστα ότι όταν υποβλήθηκαν οι 
προτάσεις, παρά το γεγονός ότι εισήγηση τους 
ήταν να υπάρχουν ξεκάθαρα σημεία, υποβάλαμε 
ένα «μυθιστόρημα». «Αυτό ήταν το αποτέλεσμα 
των πολιτικών που ωθούσαν τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας», τόνισε ο κ. Τσιελεπής. Ερωτηθείς για 
τη στάση του Ανδρέα Μαυρογιάννη όσον αφορά 
την υποβολή προτάσεων, ο κ. Τσιελεπής ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «μίλησα και με τον κύριο Μαυ-
ρογιάννη για την αναγκαιότητα υποβολής προτά-
σεων. Μου είπε ότι συμφωνεί μαζί μου, αλλά ότι 
διαφωνεί ο κ. Χριστοδουλίδης ο οποίος του είπε 
ότι θα ήταν προδοτική πράξη». «Ο κ. Χριστοδου-
λίδης είχε τις απόψεις του και πίεζε τον Πρόεδρο 
προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η πρωταρχική 
ευθύνη όμως, ανήκει στον ΠτΔ. Και επειδή η κάθε 
πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος, δείτε σή-
μερα πόσοι στρατιώτες αποχώρησαν, πού είναι η 
συνθήκη εγγύησης, τι λένε τα Ηνωμένα Έθνη για 
τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, για να δείτε 
πού φτάσαμε», τόνισε ο κ. Τσιελεπής. 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ  
ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΕΛΕΠΗ 
Οι αποκαλύψεις Τουμάζου Τσελεπή προκάλεσαν 

την παρέμβαση του Προέδρου Αναστασιάδη ο 
οποίος προκειμένου να υπερασπιστεί εαυτόν αλλά 
και τον πάλαι ποτέ προστατευόμενο του Ν. Χρι-
στοδουλίδη χαρακτήρισε «αβάσιμους» και «κακό-
βουλους» ισχυρισμούς τα όσα ανέφερε ο Επικε-
φαλής του Γραφείου Κυπριακού της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 
ενώ για τα διαμειφθέντα στο Κραν Μοντανά δηλώ-
νει πως… διαψεύδονται από τα πρακτικά του ΟΗΕ 
και  δηλώσεις Τσαβούσογλου.  
Ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα περί ενημέ-

ρωσής του από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 
για ύπαρξη εγγράφου της Τουρκίας με την οποία 
αποδεχόταν κατάργηση των εγγυήσεων «διαψεύ-
δονται από τα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών 
που είδαν το φως της δημοσιότητας». 
Η προεδρική παρέμβαση προκάλεσε την άμεση 

αντίδραση του Τουμάζου Τσελεπή ο οποίος σήκωσε 
το γάντι και του «έτριψε στα μούτρα» αποσπά-
σματα από τις επίσημες «σημειώσεις» των Ηνω-
μένων Εθνών από τη συνάντηση του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
με τον  Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 6 Ιουλίου 2017, 
όπως δημοσιεύθηκαν στο «Φιλελεύθερο» στις 28 
Νοεμβρίου 2021. 

ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ  ΣΤΟ ΚΡΑΝ 

Ο Χριστοδουλίδης δεν ήθελε να ρισκάρει την πολιτική καριέρα του! 
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Νέα γεώτρηση στο κοίτασμα «Αφροδίτη» ανακοίνωσε η Πηλείδου
Τη συνέχιση των εργασιών ανάπτυξης του κοιτάσματος 

«Αφροδίτη» με μία επιπρόσθετη γεώτρηση το πρώτο 
τρίμηνο του 2023 ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Νατάσα Πηλείδου, 
ύστερα από συνάντησή της, στη Βουλή, με την Πρόεδρο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου και 
τον Πρόεδρο για Έρευνα και Παραγωγή σε Μέση Ανα-
τολή, Αφρική και Νότιο Αμερική της εταιρείας Chevron, 
Κλέι Νεφ. 
Όπως δήλωσε η κ. Πηλείδου, η γεώτρηση θα έχει επι-

βεβαιωτικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τις ακριβείς ποσό-
τητες του κοιτάσματος, αλλά θα χρησιμοποιηθεί σε μετα-
γενέστερο στάδιο και για την ανάπτυξη του κοιτάσματος. 
Επιπροσθέτως, η Υπουργός Ενέργειας ανέφερε πως 
είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον εκπρόσωπο της 
αμερικανικής εταιρείας τα σενάρια τα οποία εξετάζονται 
για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, διευ-
κρινίζοντας πως από τα έξι αρχικά εξεταζόμενα σενάρια 
οι δύο πλευρές έχουν περιοριστεί πλέον σε τέσσερα, 
ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να καταλήξουν 
στο τελικό σενάριο το οποίο θα εξεταστεί από την Υπη-
ρεσία Υδρογονανθράκων του Υπουργείου προκειμένου 
να εγκριθεί προς υλοποίηση. 
Σύμφωνα με την κ. Πηλείδου, αντικείμενο της συζήτη-

σης των δύο πλευρών ήταν και οι αλλαγές στο παγκόσμιο 
σκηνικό δεδομένης της εισβολής της Ρωσίας στην Ου-
κρανία και η δυνατότητα επίσπευσης της συμμετοχής 
της Κύπρου ως εταίρου στην προσπάθειες του Ισραήλ 
και της Αιγύπτου για τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης μέσα από τις εργασίες που ήδη γίνονται στην πε-
ριοχή. 
Εκ μέρους της Chevron, ο κ. Νεφ δήλωσε ότι είχε μια 

πολύ καλή συνάντηση με την Υπουργό, έχοντας την ευ-
καιρία να την ενημερώσει για την πορεία του έργου 
«Αφροδίτη» αλλά και για το σχέδιο της εταιρείας να προ-
χωρήσει σε νέα γεώτρηση, προσθέτοντας ότι η Chevron 
θα καταλήξει στις προτιμώμενες εναλλακτικές λύσεις ανά-
πτυξης τους επόμενους μήνες. 

«Θέλω απλώς να πω πόσο σημαντική είναι η Κύπρος 
για τη Chevron και την περιοχή της Ανατολικής Μεσο-

γείου. Πιστεύουμε ότι το έργο «Αφροδίτη» μπορεί να δια-
δραματίσει καθοριστικό ρόλο, παρέχοντας πρόσθετες 
προμήθειες φυσικού αερίου στην περιοχή, και ανυπομο-
νούμε να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας, καθώς 
και με την Υπουργό και την ομάδα της, καθώς συνεχί-
ζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στο έργο. Πιστεύουμε 
ότι το έργο αυτό θα συνεισφέρει σημαντικά στον εφοδια-
σμό φυσικού αερίου της περιοχής αλλά και ευρύτερα, εί-
ναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε προσιτή και αξιόπιστη 
ενέργεια και πιστεύουμε ότι ο Αφροδίτη θα συμβάλει σε 
αυτό στο μέλλον», ανέφερε σχετικά. 
Ερωτηθείσα σχετικά με ενδεχόμενες εξελίξεις αναφο-

ρικά με το ισραηλινό κοίτασμα «Ισάι», η Υπουργός Ενέρ-
γειας είπε πως προχωρά η επικοινωνία μεταξύ των αρ-
μόδιων υπουργείων των δύο χωρών, με την κυπριακή 
πλευρά να λαμβάνει πρόσφατα κάποιες επιπλέον πλη-
ροφορίες σχετικά με τον εμπειρογνώμονα που θα δράσει 
εκ μέρους των δύο κυβερνήσεων, προσθέτοντας πως 
βρίσκονται σε διαδικασία προσδιορισμού του τρόπου με 
τον οποίο θα εργαστεί ο εν λόγω εμπειρογνώμονας και 
των πληροφοριών οι οποίες θα δοθούν και θα πρέπει να 
είναι δεσμευτικές για την κάθε πλευρά. 
Το Υπουργείο Ενέργειας προτίθεται πέρα από την υπο-

βολή των σχολίων του να συζητήσει κατ’ιδίαν συνάντηση 

με την Ισραηλινή Υπουργό προκειμένου να συζητηθούν 
όλες οι λεπτομέρειες, συνέχισε η κ. Πηλείδου, συμπλη-
ρώνοντας πως έχει συζητήσει αυτά τα δεδομένα και με 
τη Chevron, η οποία είναι σύμφωνη με τις προτεινόμενες 
δράσεις, ενώ προσέθεσε πως έχει αποφασιστεί να ξεκι-
νήσουν εργασίες τεχνικές ομάδες, οι οποίες θα αναλύουν 
τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας. 
Σε ερώτηση για το κοίτασμα «Γλαύκος» και το γεγονός 

πως δεν υπάρχει ακόμη ένδειξη από πλευράς Exxon 
Mobil για τις ακριβείς του ποσότητες, η Υπουργός είπε 
πως έχει προκύψει η ανάγκη για κάποιες επιπρόσθετες 
σεισμικές έρευνες οι οποίες έχουν τροχοδρομηθεί και 
έχουν παρασχεθεί όλες οι σχετικές άδειες για να ξεκινήσει 
το ερευνητικό σκάφος τις εργασίες του τις αμέσως επό-
μενες ημέρες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν 
εντός των επόμενων τριών μηνών. «Είναι μια διαδικασία 
που δυστυχώς παίρνει χρόνο, είναι όμως σημαντική γιατί 
ενδεχομένως να προστεθούν ποσότητες  στα ευρήματα», 
προσέθεσε. 
Ερωτηθείσα για το ποια είναι τα τέσσερα σενάρια που 

εξετάζονται προς το παρόν για τη μεταφορά του αερίου 
στην Αίγυπτο, η κ. Πηλείδου απάντησε πως λόγω συ-
γκεκριμένων συμφωνιών εμπιστευτικότητας δεν μπορεί 
να επεκταθεί λεπτομερώς, εντούτοις είπε πως τα σενάρια 
έχουν να κάνουν είτε με τη διασύνδεση του κοιτάσματος 
«Αφροδίτη» με ήδη υπάρχουσες υποδομές στην περιοχή, 
είτε με μία λύση που να αφορά ειδικά τη διασύνδεση του 
«Αφροδίτη» με το Ίντκου της Αιγύπτου. 
Σε ερώτηση για την ακριβή χρονική περίοδο της νέας 

γεώτρησης, η Υπουργός απάντησε πως ο σχεδιασμός 
προβλέπει την εκκίνηση της διαδικασίας το πρώτο τρί-
μηνο του 2023, ενώ αναφορικά με τα επόμενα ορόσημα 
για την τελική επενδυτική απόφαση η κ. Πηλείδου είπε 
ότι τα αυτά παραμένουν όπως έχουν καθοριστεί στη σχε-
τική σύμβαση. «Προσπαθούμε να δουλέψουμε για την 
ταχύτερη υλοποίηση αυτών των ορόσημων γιατί παρέ-
χουν κάποια ευελιξία, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε 
για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που βλέπουμε τώρα 
με την άνοδο των τιμών και την πράσινη μετάβαση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο», προσέθεσε. 

 «OΛΑ ΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ� ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ ΠΟΠ» 

Άλλαξαν τα φώτα στο χαλλούμι ΠΟΠ - Νέες ποσοστώσεις

Νέοι ορίζοντες διανοίγονται με την υπογραφή όλων 
των εμπλεκομένων στην παραγωγή χαλλουμιού της συμ-
φωνίας πλαίσιο που δίνει ουσιαστικά διέξοδο στο πρό-

βλημα που προέκυψε μετά την κατοχύρωση του προ-
ϊόντος ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης 
(ΠΟΠ). Η συμφωνία που αποτελεί έναν συγκερασμό των 
διαφορετικών απόψεων που είχαν αγελαδοτρόφοι, αιγο-
προβατοτρόφοι και τυροκόμοι για μία δεκαετία τώρα, 
υπογράφηκε την Τρίτη από 10 εμπλεκόμενους φορείς 
(δύο ομάδες αγελαδοτρόφων, επτά ομάδες αιγοπροβα-
τοτρόφων και Σύνδεσμο Τυροκόμων) στην παρουσία του 
υπουργού Γεωργίας και του προέδρου του ΚΕΒΕ. Ως 
αποτέλεσμα, όλα τα τυροκομεία εγγράφονται στο σύ-
στημα ελέγχου και πιστοποίησης για την παραγωγή χαλ-
λουμιού ΠΟΠ. 
Ο υπουργός Γεωργίας αναμένεται να προχωρήσει σε 

άμεσες ενέργειες για τροποποίηση προδιαγραφών της 
ΠΟΠ σε χαρακτηριστικά ήσσονος σημασίας, ώστε να 
μπορεί να παράγεται χαλλούμι ΠΟΠ με διαφορετικό 
σχήμα και μέγεθος, με αυξημένη υγρασία και από γάλα 
που θα προέρχεται από όλες τις αγελάδες που ζουν και 

αναπαράγονται στην Κύπρο. Σε σχέση με την υγρασία 
με βάση τη συμφωνία το ανώτατο ποσοστό που ισχύει 
σήμερα και ανέρχεται στο 46% θα ανέλθει στο 50% 
συν/πλην 2%. Σημειώνεται ότι πρόσφατα ρυθμίστηκε 
κατά ανάλογο τρόπο το θέμα των φυλών των αιγοπρο-
βάτων και των ζωοτροφών. Μετά και τις τροποποιήσεις 
αυτές, ως προϊόντα ΠΟΠ θα θεωρούνται τα διπλωμένα 
χαλλούμια, τα χαλλούμια σε σχήμα burger, σε block, σε 
κύβους, σε τρίμμα και σε slice. Σημειώνεται ότι για τις 
πιο πάνω αλλαγές θα ενημερωθεί η Κομισιόν. Παράλ-
ληλα, η συμφωνία περιλαμβάνει απόσυρση, από όλες 
τις πλευρές, όλων των δικαστικών και διοικητικών διαδι-
κασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν άμεσα ή 
έμμεσα τον φάκελο του χαλλουμιού που προηγήθηκε της 
ΠΟΠ και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΠΟΠ, μετά από συ-
νεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία. 

«Όσα λέγονται για τις φυλακές είναι αλήθεια»

Αποφυλακισθέντας, με τον οποίο ήλθαμε σε επικοι-
νωνία και που για ευνόητους λόγους επιθυμεί να διατη-
ρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαίωσε τις καταγγελίες 
αναφορικά με τα τεκταινόμενα στις Κεντρικές Φυλακές 
σε σχέση κυρίως με τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών, 
αλλά και κινητών τηλεφώνων. 

«Γίνεται της μουρλής μέσα στις φυλακές. Όσα λέ-
γονται για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα ισχύουν 
και τα είδα όλα με τα μάτια μου», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά μιλώντας στον Άστρα και στην Μεσημβρινή Έκ-
δοση, ο αποφυλακισθείς από τις Κεντρικές Φυλακές. 
Άλλη πηγή από το περιβάλλον του σωφρονιστικού 

ιδρύματος, που είναι επίσης σε θέση να γνωρίζει εκ των 
έσω όλα λαμβάνουν χώρα στις φυλακές, κληθείσα να 
περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί στο σωφρο-
νιστικό ίδρυμα σε σχέση και με τις καταγγελίες που έρ-
χονται στο φως, ανέφερε χαρακτηριστικά στον Άστρα 
ότι «είναι φως φανάρι» ότι συμβαίνουν όλα αυτά. 
Επεσήμανε ότι έγιναν μεν αλλαγές στις φυλακές, κά-

ποιες προς το καλύτερο, αλλά οι αλλαγές συνοδεύτηκαν 
από υπερβολική χαλαρότητα, με αποτέλεσμα, το προ-
σωπικό των Κεντρικών να χάσει την αξιοπιστία του κα-
θώς δεν είναι σε θέση να επιβάλει την τάξη.Χαρακτήρισε 
το φαινόμενο της χρήσης και διακίνησης ουσιών και κι-
νητών τηλεφώνων στις φυλακές, συχνό και καθημερινό, 
εκφράζοντας τη θέση ότι σε όλο τον κόσμο οι φυλακές 
αντιμετωπίζουν ζητήματα με τα ναρκωτικά, αλλά όχι 
τόσο μεγάλα όσο οι κυπριακές φυλακές. 

Όποιος θέλει μπορεί άνετα να «ψουμνίσει» ναρκω-
τικά, ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι στις φυλα-
κές κυκλοφορούν διάφορα είδη ναρκωτικών. 
Πέραν των γνωστών ουσιών, σύμφωνα με την ίδια 

πηγή, υπάρχει και ένα άλλο ναρκωτικό που ουσιαστικά 
είναι μια κόλλα χαρτί εμποτισμένη με ναρκωτικές ουσίες, 
τις οποίες ο χρήστης κόβει σε μικρά κομμάτια και τις 
καπνίζει μέσα σε τσιγάρο. Πρόσθεσε ότι αυτό το είδος 
του ναρκωτικού δύσκολα εντοπίζεται, αλλά, όπως είπε, 
και για τα υπόλοιπα ναρκωτικά εφόσον εντοπιστούν, το 
πολύ – πολύ να σταλεί ο ένοχος στην απομόνωση για 
λίγες μέρες, «κάτι που δεν λύνει φυσικά το πρόβλημα». 
Υπάρχουν τα τεστ και τα μέσα για εντοπισμό των 

ναρκωτικών, είπε πηγή από το περιβάλλον των φυλα-
κών, εκφράζοντας ωστόσο τη θέση ότι δεν αφήνουν το 
πρόβλημα να φανεί για να μην χαλάσει η εικόνα του 
Ιδρύματος. 

 
Η ίδια πηγή υποστήριξε μάλιστα ότι το πρόβλημα των 

ναρκωτικών στις φυλακές είναι εις γνώσιν όλων των 
αρμοδίων, περιλαμβανομένης της εκτελεστικής εξου-
σίας.

Δεν ανιχνεύτηκε ακόμα ο 
«Κένταυρος» στην Κύπρο
Δεν υπάρχουν δεδομένα ότι 

υπάρχει η μετάλλαξη Κένταυ-
ρος της Κύπρου αυτή τη στι-
γμή ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ ο Εκ-
πρόσωπος του υπουργείου 
υγείας Κωνσταντίνος Αθανα-
σίου, προσθέτοντας ότι πα-
ρόλο που αυτή η μετάλλαξη εί-
ναι πολύ μεταδοτική, είναι 
λιγότερο νοσηρή. Πρόσθεσε 
ότι κατά τη χθεσινή σύσκεψη 
του υπουργού υγείας με τα 
μέλη της Συμβουλευτικής Επι-
στημονικής Επιτροπής Κατα-
τέθηκαν εισηγήσεις για την 
ετοιμασία ενός οδικού χάρτη 
για το ερχόμενο φθινόπωρο. 
Όσον αφορά το νέο διαγνω-
στικό τεστ για το οποίο έκαμε 
λόγο χθες ο υπουργός υγείας 
ο κύριος Αθανασίου είπε ότι 
αυτό θα ανιχνεύει όχι μόνο τον 
κορωνοϊό αλλά και άλλους ιούς 
για να υπάρχει στοχευμένα 
αντιμετώπισή τους. 

 
Εξήγησε ότι εάν υπάρχει από 

το φθινόπωρο αύξηση των 
κρουσμάτων κορωνοϊού, του 
ιού της γρίπης και της νόσου 
των πιθήκων θα μπορούν με 
τη διενέργεια αυτού του τέστ 
να αποκλειστούν συγκεκριμένα 
λοιμώδη νοσήματα.

Τα Μακαρόνια του  
Σκλινιτζιού πήραν 

 «προστασία» από ΕΕ
Τα «Μακαρόνια της Σμίλας / 

Μακαρόνια του Σκλινιτζιού 
μπήκαν στην λίστα με τα 1.587 
υφιστάμενα γεωργικά προ-
ϊόντα και τρόφιμα με προστα-
τευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ). 

 
Συγκεκριμένα η Κομισιόν ενέ-

κρινε σήμερα μια νέα προστα-
τευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) από την Κύπρο: τα «Μα-
καρόνια της Σμίλας / Μακαρό-
νια του Σκλινιτζιού», ένα είδος 
χειροποίητων αποξηραμένων 
ζυμαρικών, που παρασκευά-
ζεται από την ανάμειξη νερού 
με λίγο αλάτι και αλεύρι από 
σκληρό σιτάρι ή/και αλεύρι άλ-
λου τύπου με σιμιγδάλι, αλάτι 
και νερό.

Τουρκία: Δεν επέτρεψε 
την είσοδο Τουρκοκύπριας 
δημοσιογράφου στη χώρα
Σύμφωνα με την τ/κ εφημε-

ρίδα, η κ. Ακτέρ, η οποία στο 
παρελθόν διατέλεσε και ως  
διευθύντρια του παράνομου 
«Μπαϊράκ», τέθηκε υπό περιο-
ρισμό στην Αττάλεια, όπου  
μετέβη για διακοπές με τα δύο 
παιδιά της και τον σύζυγό της. 

 
Μιλώντας στην «Γενί Ντου-

ζέν», η κ. Ακτέρ ανέφερε ότι τέ-
θηκε στον αερολιμένα της  
Αττάλειας υπό περιορισμό στις 
11.00 μ.μ. χθες και πέρασε τη 
νύχτα υπό αστυνομική επιτή-
ρηση. Στην συνέχεια απελά-
θηκε στα κατεχόμενα στις 
06.00 σήμερα το πρωί. Στην 
Τ/κ δημοσιογράφο δεν επε-
τράπη η είσοδος στην Τουρκία 
με βάση τον κωδικό-κανονισμό 
«N82», με βάση τον οποίο στο 
παρελθόν η Τουρκία απέλασε 
Τ/κ αντιφρονούντες. Ο κωδικός 
«Ν82» αφορά άτομα που  
θέτουν σε κίνδυνο την εθνική 
ασφάλεια της Τουρκίας.
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Εν συντομία

«ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΑΦΕΣ»

Ρώσος πρέσβης: «Η Ελλάδα κατέστρεψε τις ελληνορωσικές σχέσεις»
Η στάση των ελληνικών αρχών έχει καταστρέψει τις 

σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Αθήνας, δήλωσε ο Ρώσος 
πρεσβευτής στην Ελλάδα Αντρέι Μασλόφ. 

«Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν καταστραφεί από τα 
τέλη Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχει συ-
νεργασία, δεν υπάρχουν επαφές. Εν ολίγοις, όλη η δου-
λειά που είχε γίνει και τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα που 
είχαν σημειωθεί κατά τη διάρκεια δεκαετιών μηδενίστηκαν 
κυριολεκτικά μέσα σε λίγες μέρες», επεσήμανε μιλώντας 
στο τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24. 
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, ο 

Αντρέι Μασλόφ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είχε από καιρό 
επιλέξει μια φιλοδυτική πορεία πολιτικής. 

Σύμφωνα με τον κύριο Μασλόφ, η «επιλογή της χώρας 
να υποστηρίξει τη γενική πολιτική της Δύσης είχε γίνει 
από καιρό». 

«Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ από 
το 1952 και είναι επίσης μακροπρόθεσμο μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, άρα η Ελλάδα πάντα καθοδηγούνταν 
από τον δυτικό κόσμο» κατέληξε. 
Η διπλωματική «τορπίλη» όπως χαρακτηρίστηκε από 

πολλούς, ερμηνεύεται ως ανησυχητικό μήνυμα για την 
Αθήνα. Κι’αυτό την ώρα που, ως γνωστό, η Ουκρανία-
ζητά τα ρέστα από την Ελλάδα για τη μεταφορά ρωσικού 
πετρελαίου από ελληνικά πλοία.

Δίκη Χρυσής Αυγής: 
Πρωτοφανείς 
ύβρεις προς 
το δικαστήριο

Ένα παραλήρημα του κα-
ταδικασθέντος Γιάννη Λαγού, 
άσχετο με τη διαδικασία, επέ-
τρεψε η έδρα του Πενταμε-
λούς Εφετείου Κακουργημά-
των Αθηνών, λίγο πριν 
διακόψει επί των αιτημάτων 
αναστολής ποινής δύο άλ-
λων μελών της εγκληματικής 
οργάνωσης Χρυσή Αυγή 
που τελικά απορρίφθηκαν. 
Μεταξύ άλλων, υποστήριξε 
ότι δεν του επιτράπηκε να εκ-
φωνήσει ομιλία και να ψηφί-
σει ως ευρωβουλευτής, με 
την πρόεδρο του δικαστη-
ρίου να επισημαίνει ότι το ζή-
τημα αυτό δεν σχετίζεται με 
το συγκεκριμένο στάδιο της 
δίκης.

Σταδιακή 
αποκλιμάκωση 
των κρουσμάτων 

κορονοϊού

ΑΠΑΝΤΗ�ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΖΗΤΕΙ ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις για το Predator
Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε σύσ-

σωμη η αντιπολίτευση αναφορικά με την καταγγελία του 
Νίκου Ανδρουλάκη για απόπειρα «παγίδευσης» του κι-
νητού του τηλεφώνου. 
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο λογισμικό παρακολούθησης 

Predator χρησιμοποιήθηκε εναντίον του δημοσιογράφου, 
Θανάση Κουκάκη, ενώ η εν λόγω καταγγελία έρχεται να 
προστεθεί σε αυτή για παρακολούθηση του συντάκτη 
του insidestory.gr, Σταύρου Μαλιχούδη, από την ΕΥΠ η 
οποία υπάγεται στον πρωθυπουργό. 
Πολύ σοβαρό θέμα χαρακτήρισε την απόπειρα παρα-

κολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ η γραμ-
ματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, 
Όλγα Γεροβασίλη κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την «ανα-
βάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης» και την «ανα-
μόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της 
Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.». 
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζοντας τις καταγγε-

λίες για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και απευθυ-
νόμενη στα κυβερνητικά έδρανα ζήτησε να μάθει εάν «η 
χώρα διαθέτει μηχανισμό να ελέγξει τις καταγγελίες» και 
σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση για να 
προστατέψει τους Βουλευτές και τους πολίτες. 
Η ίδια επισημαίνοντας ότι η «παγίδευση» του κινητού 

του κ. Ανδρουλάκη αποκαλύφθηκε από Υπηρεσία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναρωτήθηκε ειρωνικά, εάν 
παρακολουθούνται το κινητά των υπουργών. 
Ευθείες βολές εξαπέλυσε και ο κοινοβουλευτικός εκ-

πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Σκανδαλίδης, 
ο οποίος αναφερόμενος στην μήνυση που κατέθεσε ο κ. 
Ανδρουλάκης υπενθύμισε την αναφορά της Google, ότι 

η εφαρμογή Predator πουλήθηκε σε κυβερνητικούς φο-
ρείς στην Ελλάδα. «Εγείρεται μείζον πολιτικό θέμα» δή-
λωσε ο Κ. Σκανδαλίδης καλώντας τη Δικαιοσύνη «να επι-
ληφθεί επειγόντως και να πληροφορηθεί ο ελληνικός 

λαός ποιος και γιατί βρίσκεται πίσω από την απαράδεκτη 
αυτή απόπειρα». Ο βουλευτής του ίδιου κόμματος, Γιώρ-
γος Καμίνης, αναφέρθηκε στην περίπτωση του δημο-
σιογράφου Θ. Κουκάκη, ο οποίος αφού διαπίστωσε ότι 
παρακολουθείται, ζήτησε από την ΑΔΑΕ στοιχεία. 
Υπενθύμισε δε ότι τότε «ήρθε η κυβέρνηση με τροπο-

λογία που έλεγε ότι η ΑΔΑΕ δεν υποχρεούται να δώσει 
κάποια πληροφορία για το αν η παρακολούθηση του τη-
λεφώνου του έγινε, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφά-
λειας. Και η διάταξη αυτή ψηφίστηκε αναδρομικά. Η με-
θόδευση έγινε για να μην πληροφορήσει η ΑΔΑΕ τον κ. 
Κουκάκη». «Το σκάνδαλο παραμένει γιατί η ΕΥΠ υπάγε-
ται απευθείας στον πρωθυπουργό. Εμείς θα δώσουμε 
συνέχεια. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να 
διαπιστώσουμε ότι δεν παραβιάζεται το απόρρητο της 
επικοινωνίας. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση μας ενημερώ-
νει ότι η ΕΥΠ δεν έχει προμηθευτεί το Predator δεν μας 
καθησυχάζει» τόνισε. 
Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Θανάσης Παφίλης χαρα-

κτήρισε «καταδικαστέα εκ των προτέρων» τα φαινόμενα 
παρακολούθησης σημειώνοντας ότι στις καταγγελίες του 
ΚΚΕ για τις συνακροάσεις στον Περισσό τα υπόλοιπα 
κόμματα δεν είπαν κουβέντα και υπενθύμισε ότι ιστορικά 
έχει αποδειχθεί ότι οι μυστικές υπηρεσίες, (CIA, MI6 κλπ), 
«αλωνίζουν».

TO GOV.GR WALLET ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜO ΣΤΟ GOOGLE PLAY STORE ΚΑΙ ΣΤΟ APP STORE

Ψηφιακή ταυτότητα και ψηφιακό δίπλωμα
Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον η έναρξη της 

παροχής της δυνατότητας να έχουν οι Έλληνες πο-
λίτες την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης τους 
σε ψηφιακή μορφή στο smartphone τους. Η σχετική 
εφαρμογή, πάντως, η οποία ονομάζεται gov.gr Wal-
let είναι ήδη διαθέσιμη στο Google Play Store και 
στο App Store από όπου μπορείτε ήδη να την «κα-
τεβάσετε» αλλά και να δείτε πως θα είναι η μορφή 
των δύο ψηφιακών εγγράφων. 
Σημειώνεται πως η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας 

θα γίνεται σταδιακά μέσα στις επόμενες μέρες με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 
του κάθε πολίτη.  
Η ψηφιακή ταυτότητα και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης θα είναι προς χρήση 

εντός της ελληνικής επικράτειας αν και θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 
ήδη επαφές προκειμένου να είναι δυνατή η χρήση τους τουλάχιστον εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άλμα 
της ανισότητας 
με στοιχεία

Τα δεδομένα για την οικο-
νομική ανισότητα για την πε-
ρίοδο 2020-2021 καταγρά-
φουν με τον πλέον σαφή 
τρόπο το πώς οι πολιτικές 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
μέσα στην πανδημία ενίσχυ-
σαν τους ήδη έχοντες εις βά-
ρος των πλέον ευάλωτων. Τα 
στοιχεία δημοσίευσε η Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή. 
Το 2021, με περίοδο ανα-
φοράς εισοδήματος το 2020, 
αυξήθηκε κατά 0,6 ποσοστι-
αίες μονάδες (σε σχέση με 
την προηγούμενη αντίστοιχη 
χρονική περίοδο 2019) και 
ανέρχεται σε 5,8, δηλαδή, το 
μερίδιο του εισοδήματος του 
πλουσιότερου 20% του πλη-
θυσμού είναι 5,8 φορές με-
γαλύτερο από το μερίδιο του 
εισοδήματος του φτωχότερου 
20% του πληθυσμού. 
Η οικονομική ανισότητα με-
ταξύ των ατόμων ηλικίας 65 
ετών και άνω αυξήθηκε κατά 
0,2 ποσοστιαίες μονάδες και 
διαμορφώνεται στο 4,2 έναντι 
4,0 το προηγούμενο έτος.

Κλιμακώνει την ρητορική της πρόκλησης ο Ρερ-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος προχώρησε σε νέες 
απειλές κατά της χώρας μας και κατά του Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ο 
πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τι προβλέπουν οι συμ-
φωνίες του Παρισιού και της Λωζάννης για τη στρα-
τικοποίηση των νησιών και σημείωσε σε απειλητικό 
τόνο ότι θα έρθει η ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα μάθει. Συγκεκριμένα, ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ανέ-
φερε σύμφωνα με την τουρκική Hurriet: «Οι δρα-
στηριότητες που πραγματοποιεί η Ελλάδα είναι αντί-
θετες όχι μόνο στη Συμφωνία της Λωζάνης, αλλά 
και στη Συμφωνία του Παρισιού. Νομίζω ότι ο Μη-
τσοτάκης δεν γνωρίζει ότι η κυριαρχία αυτών των 
νησιών δόθηκε με την προϋπόθεση ότι θα είναι 
αποστρατικοποιημένα. Νομίζω ότι θα το μάθει». 
Παράλληλα άφησε τις γνωστές αιχμές κατά του 

Έλληνα πρωθυπουργού, λέγοντας: «Είχαμε δείπνο 
με τον Μητσοτάκη στο Αρχοντικό Vahdettin. Του 

είπα "ας μην φέρουμε από εδώ και πέρα τρίτη χώρα 
ανάμεσά μας, ό,τι κάνουμε, ας στήσουμε μια απευ-
θείας γραμμή, ας διαπραγματευτούμε". Έκανε πα-
ρόμοια πράγματα στο Νταβός. Είμαστε Τουρκία, δεν 
είμαστε φυλή. Μετά σηκώθηκε και είπε: "Η Τουρκία 
έκανε αυτό και εκείνο". Η Ελλάδα προσπαθεί να μας 
εμποδίσει να αγοράσουμε αεροπλάνα για τις ανά-
γκες ασφαλείας μας. Λένε "μην το δώσεις στην 
Τουρκία". 
Εν τω μεταξύ, σε πάγια προκλητική γραμμή, ο 

Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβού-
σογλου, προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε 
ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα 
νησιά του Αιγαίου, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και 
στο ζήτημα των F-16 διαμηνύοντας πως η Άγκυρα 
δεν προτίθεται να δεχθεί όρους από τις ΗΠΑ. Η τρο-
πολογία του βουλευτή των Δημοκρατικών από το 
Νιου Χαμσάιρ, Κρις Πάπας, που υπερψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, βάζει «φρένο» 
στον εκσυγχρονισμό των τουρκικών F-16.

«Θα μάθει τι λέει η Συνθήκη της Λωζάννης»

ΣΤΑ 20 ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΘΗ�ΚΩΝ

Αυξάνονται τα κρούσματα της monkeypox
Στα 20 ανέρχονταν μέχρι την περασμένη τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων -

όλοι άνδρες- εκ των οποίων 11 ανέφεραν ταξίδι στο εξωτερικό εντός του χρόνου επώα-
σης της νόσου (55%), σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Αναλυτικά, 
στην εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από ιό της ευλογιάς 
των πιθήκων (monkeypox), ο ΕΟΔΥ, επισημαίνει ότι «η ευλογιά των πιθήκων είναι ιο-
γενής λοίμωξη που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1958. Έκτοτε, εμφανίζεται σε 
τροπικές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής. Μεταδίδεται μέσω της επαφής 
με άγρια ζώα και από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή σωματική επαφή. 
Το Μάιο του 2022 καταγράφηκε αυξημένος αριθμός κρουσμάτων ευλογιάς πιθήκων 

σε μη ενδημικές χώρες. Συνολικά, στην Ευρώπη, μέχρι τις 19 Ιουλίου 2022 καταγρά-
φηκαν 10.604 κρούσματα της νόσου σε 36 διαφορετικές χώρες. 
Η Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα 

του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί συστηματική διερεύνηση των διαγνωσμένων κρουσμάτων, 
μέσω επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς ή/και μέσω συνεντεύξεων με τους 
ασθενείς, ώστε να προσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά της νόσου και οι παράγοντες 
κινδύνου.

Την τελευταία εβδομάδα, εί-
χαμε σταθεροποίηση των 
κρουσμάτων κορονοϊού, επι-
σήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, 
ο Γκίκας Μαγιορκίνης, καθη-
γητής στο τμήμα υγιεινής και 
επιδημιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, και εκτί-
μησε πως “λογικά θα αρχί-
σουμε να βλέπουμε σταδιακά 
αποκλιμάκωση”. Ως κάτι ανα-
μενόμενο παρουσίασε τις 
επαναλοιμώξεις, ωστόσο, 
όπως σημείωσε “τα εμβόλια 
φαίνεται πως διατηρούν την 
αποτελεσματικότητά τους, 
όσον αφορά στις βαρειές κα-
ταστάσεις”, ενώ, φαίνεται 
πως τα νέα στελέχη της “Ο” 
δεν προκαλούν πνευμονίες. 
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Με τις κυρώσεις η Ευρώπη πυροβόλησε τα πόδια της επιβεβαιώνει το ΔΝΤ
Η ρωσική οικονομία αναμένεται πλέον να υπο-

στεί φέτος λιγότερο βαρύ αντίτυπο των διεθνών 
κυρώσεων απ’ ό,τι υπολογιζόταν, τόνισε χθες Τρίτη 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συμπληρώνοντας 
ότι, απεναντίας, οι ευρωπαϊκές οικονομίες υφίσταται 
πιο βαρύ χτύπημα από ό,τι προβλεπόταν. 
Το ΑΕΠ της Ρωσίας αναμένεται να συρρικνωθεί 

κατά 6,0% το 2022, προβλέπει πλέον το ΔΝΤ, πο-
σοστό αισθητά μικρότερο από το 8,5% που ανέμενε 
στις προηγούμενες εκτιμήσεις του, που είχε δημο-
σιοποιήσει τον Απρίλιο. 
Μολαταύτα, είναι αδιαμφισβήτητο πως θα υπάρ-

ξει «μεγάλη ύφεση στη Ρωσία το 2022», σημείωσε 
ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, ο Πιερ-Ολι-
βιέ Γκουρανσά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που 
παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο. 

«Η ρωσική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί 
λιγότερο από ό,τι προβλεπόταν το δεύτερο τρίμηνο, 
οι εξαγωγές αργού πετρελαίου και μη ενεργειακών 
προϊόντων διατηρούνται σε υψηλότερο επίπεδο 
από το προσδοκώμενο», εξηγεί στην έκθεσή του ο 
διεθνής χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιν-
γκτον. «Επιπλέον, η εσωτερική ζήτηση δείχνει μια 

ορισμένη ανθεκτικότητα χάρη στον έλεγχο των επι-
πτώσεων των κυρώσεων στον εσωτερικό χρημα-
τοοικονομικό τομέα και η αγορά εργασίας πλήττεται 
λιγότερο από ότι 
προβλεπόταν», 
προσθέτει το Τα-
μείο. Οι δυτικές 
χώρες, μετά την 
εισβολή του ρω-
σικού στρατού 
στην Ουκρανία 
την 24η Φε-
βρουαρίου, κινή-
θηκαν εναντίον 
της Μόσχας 
ανακοινώνοντας 
ομοβροντία κυ-
ρώσεων προ-
ορισμένων να 
στραγγαλίσουν την οικονομία της. 
Όμως «η ρωσική κεντρική τράπεζα και αυτοί που 

παίρνουν πολιτικές αποφάσεις» στη Ρωσία «μπό-
ρεσαν να αποφύγουν τον τραπεζικό πανικό ή την 

κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος» 
εξαιτίας των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, ανα-
γνώρισε ο κ. Γκουρανσά. 

Παράλληλα, η 
αύξηση των τι-
μών του πετρε-
λαίου προσέ-
φερε «τεράστια 
έσοδα στη ρω-
σική οικονομία», 
κάτι που βοή-
θησε τη Μόσχα 
να αντεπεξέλθει, 
συμπλήρωσε. 
Το 2023, το 

ΔΝΤ αναμένει 
επίσης ύφεση 
3,5% στη Ρω-
σία, ποσοστό μι-

κρότερο κατά 1,2 μονάδα από ό,τι προέβλεπε προ-
ηγουμένως. Ωστόσο, «ο σωρευτικός αντίκτυπος 
των κυρώσεων θα μεγεθύνεται εν καιρώ», επισή-
μανε ο Πιερ-Ολιβιέ Γκουρανσά. 

Στην άλλη πλευρά, «οι επιπτώσεις του πολέμου 
στις κυριότερες ευρωπαϊκές οικονομίες ήταν πιο 
αρνητικές από ό,τι προβλεπόταν», σύμφωνα με το 
Ταμείο. 
Οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη το 2022 αναθε-

ωρήθηκαν προς τα κάτω για τη Γερμανία (–0,9 μο-
νάδα στο 1,2%), τη Γαλλία (–0,6 μονάδα στο 2,3%) 
αλλά και την Ισπανία (–0,8 μονάδα στο 4,0%). 
Κάτι που οφείλεται «στην αύξηση των τιμών της 

ενέργειας», «τη μείωση της εμπιστοσύνης των κα-
ταναλωτών», καθώς και «την επιβράδυνση της βιο-
μηχανικής δραστηριότητας εξαιτίας των συνεχιζό-
μενων προσκομμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού 
και της ανόδου του κόστους των πρώτων υλών», 
κρίνει το ΔΝΤ. 
Η πιθανή πλήρης διακοπή του εφοδιασμού με 

ρωσικό φυσικό αέριο θα μείωνε «καθαρά» την ανά-
πτυξη στην ευρωζώνη το 2022 και το 2023. Θα 
ανάγκαζε στην πράξη τις ευρωπαϊκές χώρες να 
θέσουν σε εφαρμογή σχέδια για τη χορήγηση ενέρ-
γειας με δελτίο και θα έπληττε καίριους τομείς της 
βιομηχανίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΕ ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα συνδικάτα ζητούν μέτρα για τους εργαζομένους
Στην καρδιά του καλοκαιριού στην Ευρώπη που 

ήδη σημαδεύτηκε από δύο περιόδους καύσωνα, η 
Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων ζητεί σή-
μερα να υιοθετηθεί νόμος που θα θέτει όριο θερ-
μοκρασίας για την εργασία σε εξωτερικούς χώρους 
στη Γηραιά Ήπειρο. 

«Δύο εργαζόμενοι πέθαναν εξαιτίας του καύ-
σωνα στην Ισπανία την περασμένη εβδομάδα. Στη 
Γαλλία, χώρα όπου δεν έχει θεσπιστεί όριο θερμο-
κρασίας για την εργασία, 12 άνθρωποι πέθαναν 
εξαιτίας δυστυχημάτων που συνδέονταν με τη ζέ-
στη το 2020», τονίζει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων σε ανακοίνωσή της. 
Ο απολογισμός έγινε πιο βαρύς την Πέμπτη στην 

Ισπανία, καθώς οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών 
στην περιφέρεια της Μαδρίτης ανακοίνωσαν τον 
θάνατο από θερμοπληξία εργαζόμενου ο οποίος 
διένειμε προσπέκτους σε ταχυδρομικές θυρίδες. 

«Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 23% των 
εργαζομένων εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες 
τουλάχιστον κατά το ένα τέταρτο» του χρόνου ερ-
γασίας του, ποσοστό που αυξάνεται στο 36% στους 
τομείς της γεωργίας και της βιομηχανίας και στο 
38% σε αυτόν των κατασκευών, σύμφωνα με στοι-
χεία του ινστιτούτου μελετών Eurofound. 
Μολαταύτα, «μόνο μια χούφτα χώρες της Ευ-

ρώπης έχει θεσπίσει νομοθεσία προορισμένη να 
προστατεύει τους εργαζομένους κατά τη διάρκεια 
κυμάτων καύσωνα» και υπάρχουν «μεγάλες δια-
κυμάνσεις» από το ένα κράτος στο  άλλο. 
Σύμφωνα με συνδικαλιστικές οργανώσεις που 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδι-

κάτων, οι Βέλγοι εργαζόμενοι που απασχολούνται 
σε σωματικά απαιτητικές δουλειές δεν πρέπει να 
εργάζονται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 22° 
Κελσίου. Το όριο είναι 5 βαθμοί Κελσίου περισσό-
τεροι για τα ίδια είδη δουλειάς στην Ουγγαρία, ενώ 
στη Σλοβενία όριο είναι οι 28° Κελσίου σε όλους 
τους χώρους εργασίας. 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 

η ιδανική θερμοκρασία για την εργασία κυμαίνεται 
από τους 16 ως τους 24° Κελσίου. 

«Οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά στην 
πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, χρειάζονται 
κατάλληλα μέτρα προστασίας», προειδοποιεί ο 
αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊ-
κής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο Κλας-Μίκαελ 
Σταλ. «Οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν σέβονται 
εθνικά σύνορα. Για αυτό χρειαζόμαστε νομοθεσία 
σε ευρωπαϊκή κλίμακα για τις ανώτατες θερμοκρα-
σίες εργασίας», προσθέτει, κατά την ανακοίνωση.

Ο Ερντογάν βρυχάται ενώ η τουρκική λίρα εξανεμίζεται
Πολύ κοντά στο αρνητικό ρεκόρ του περασμέ-

νου Δεκεμβρίου, των 5,45 σεντ του δολαρίου, βρί-
σκεται σήμερα η τουρκική λίρα, έχοντας χάσει 
6,3% μόνο τον Ιούλιο. Η εικόνα του τουρκικού νο-
μίσματος είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με (και ίσως 
εξηγεί) την εικόνα που προβάλλει ο Τούρκος πρό-
εδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν σε διεθνές επί-
πεδο, από το ΝΑΤΟ και την συμφωνία με Ου-
κρανία, Ρωσία για τα σιτηρά, ως τις συνεχείς 
διεκδικήσεις στα ελληνοτουρκικά. 
Η καθίζησή της τότε είχε οδηγήσει σε απεγνω-

σμένη στήριξη από την κυβέρνηση Ερντογάν και 
την Τράπεζα της Τουρκίας, που κόστισε δεκάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια από τα αποθεματικά της 
δεύτερης και εξανέμισε τα αποθεματικά των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, δόθηκε οδη-
γία στους πολίτες να ρευστοποιήσουν ακόμη και 
τα χρυσαφικά τους παίρνοντας τουρκικές λίρες. 
Μετά την πρόσκαιρη ανάκαμψη, ωστόσο, η 
φθορά για το τουρκικό νόμισμα συνεχίστηκε και 
σήμερα βρίσκεται πρακτικά στην ίδια ακριβώς 
θέση, χωρίς να έχει πλέον να «πετάξει» άλλα δι-
σεκατομμύρια αποθεματικών ή χρυσαφικά πολι-
τών... 
Οι ξένες αγορές παρακολουθούν το «θέατρο 

του παραλόγου» της τουρκικής οικονομίας να συ-
νεχίζεται, με την εμμονική επιβολή πολιτικής χα-
μηλών επιτοκίων σε μία οικονομία όπου ο πλη-
θωρισμός καλπάζει πάνω από το 80%. Όπως 
γράφει το Reuters, η αργή αλλά σταθερή υποτί-
μηση θα συνεχιστεί αν δεν βρεθεί μία νέα πηγή 
ξένων κεφαλαίων για να αυξηθούν ξανά τα απο-

θεματικά της κεντρικής τράπεζας, των ιδιωτικών 
τραπεζών και του κράτους. Όπως εκτιμάται, η κε-
ντρική τράπεζα της χώρας έχει σε δολάρια απο-
θεματικά μόνο 6 δισ., τα χαμηλότερα από το 2002. 
Συνολικά, φέρεται να «είναι μέσα» κατά 55 δισ. 
δολάρια. 
Την ίδια ώρα, αναμένεται να φανεί το αν οι με-

γάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν τους ειδικούς «κρατικά προστα-
τευμένους από απώλειες»  λογαριασμούς σε 
τουρκικές λίρες, ή θα επιστρέψουν στα μεγάλα 
ξένα νομίσματα επιδεινώνοντας τις πιέσεις.

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο καύσωνας άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε 
ότι 1.047 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αίτια 
που συνδέονται με το δεύτερο κύμα καύσωνα που 
έπληξε τη χώρα επί ένα δεκαήμερο. Οι θάνατοι 
καταγράφηκαν στο διάστημα 10-19 Ιουλίου, κατά 
το οποίο ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς 
Κελσίου στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας. 
Η αφόρητη ζέστη επηρέασε κυρίως τους ηλικιω-

μένους: 672 από τα θύματα ήταν ηλικίας άνω των 
85 ετών, 241 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 75-84 
και 88 ήταν από 65 έως 74 ετών. 

Η Μπέα Χερβέγια, εκπρόσωπος της ισπανικής 
μετεωρολογικής υπηρεσίας (AEMET), ανέφερε ότι 
τα περισσότερα θύματα αντιμετώπιζαν καρδιαγγει-
ακές και αναπνευστικές παθήσεις. Όπως είπε, το 
πρόβλημα έγκειται κυρίως στον μηχανισμό ρύθμι-
σης της θερμοκρασίας του σώματος, ο οποίος δεν 
είναι πλήρως ανεπτυγμένος στους νέους και συχνά 
αντιδρά υπερβολικά στους ηλικιωμένους. 

«Οι συνέπειες της ζέστης και της αφυδάτωσης 
μπορούν να σας επηρεάσουν αρκετές ώρες μετά 
την έκθεσή σας στον καύσωνα», δήλωσε ο Πολ 
Μολίνα, επικεφαλής των υπηρεσιών εκτάκτου ανά-
γκης στο νοσοκομείο Τορεχόν της Μαδρίτης. 
Το πρώτο φετινό κύμα καύσωνα στην Ισπανία 

ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, είχε διάρκεια μιας εβδο-
μάδας και άφησε πίσω του 829 νεκρούς, σύμφωνα 
με τις υγειονομικές Αρχές. 
Την ίδια ώρα, ο υδράργυρος ανεβαίνει αισθητά 

στη Σλοβενία στην Αυστρία και στην Ουγγαρία, 
όπου οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί. Αυτός ο πολυήμερος καύσωνας 
είναι ο δεύτερος που πλήττει την Ευρώπη μέσα σε 
διάστημα ενός μηνός. 

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗ�ΚΩΝ

Παγκόσμιο συναγερμό κήρυξε ο Οργανισμός Υγείας
Ο ιός της ευλογιάς των πιθήκων εξαπλώνεται 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφάσισε 
να κηρύξει παγκόσμιο συναγερμό. 
Σημειώνεται ότι πρόκειται για το ανώτατο επίπεδο 

συναγερμού. 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον 

κώδωνα του κινδύνου, μετά τα 17.000 κρούσματα 
ευλογιάς των πιθήκων, που έχουν εντοπιστεί σε 
74 χώρες στον κόσμο. 

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης για την δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλί-
μακα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέ-
ντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά την διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου. 

 
«Αυξημένος ο κίνδυνος στην Ευρώπη» 
Παρότι διευκρίνησε ότι ο κίνδυνος για τον κόσμο 

είναι σχετικά χαμηλός, επεσήμανε ότι στην Ευρώπη 
είναι αυξημένος. 
Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η 

επιτροπή των ειδικών δεν κατόρθωσε να συμφω-
νήσει και παρέμεινε διχασμένη σχετικά με την ανα-
γκαιότητα κήρυξης του ανώτατου επιπέδου συνα-

γερμού και, για το λόγο αυτό, ο Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγέσους έλαβε την απόφαση. 

«Είναι μία έκκληση για ανάληψη δράσης, αλλά 
δεν είναι η πρώτη», δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, υπεύ-
θυνος καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ, 
προσθέτοντας ότι ελπίζει πως αυτό θα οδηγήσει 
σε ανάληψη συλλογικής δράσης κατά της νόσου. 

«Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση έξαρ-
σης του ιού ανά τον κόσμο. Η νόσος διασπείρεται 
με ταχύτητα, όμως μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε 
πολλά», σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ
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Προς τα κάτω αναθεώρησε τις προβλέψεις του 
για την παγκόσμια ανάπτυξη το Διεθνές Νομισμα-
τικό Ταμείο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι 
κίνδυνοι από τον υψηλό πληθωρισμό και τον πό-
λεμο στην Ουκρανία, αν δεν ελεγχθούν, μπορούν 
να ωθήσουν την παγκόσμια οικονομία στο χείλος 
της ύφεσης. 
Στις αναθεωρημένες προβλέψεις του για τις προ-

οπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, το ΔΝΤ ανα-
φέρει ότι ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ 
θα επιβραδυνθεί φέτος στο 3,2% έναντι 3,6% που 
προέβλεπε τον Απρίλιο ενώ αναθεώρησε προς τα 
κάτω και την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 
2023 στο 2,9% έναντι 3,6%. 
Σημειώνεται ότι η παγκόσμια οικονομία ανέκαμψε 

6,1% το 2021 μετά την ύφεση 3,1% που προκάλεσε 
η πανδημία του κορωνοϊού το 2019. 

«Οι προοπτικές έχουν “σκοτεινιάσει” σημαντικά, 
μετά τον Απρίλιο. Ο κόσμος μπορεί σύντομα να κι-
νηθεί στο χείλος μίας παγκόσμιας ύφεσης, μόλις 
δύο χρόνια μετά από την τελευταία», τόνισε ο επι-
κεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Πιερ-Ολιβιέ Γκου-
ρίντσας. 
Το Ταμείο σημειώνει ότι οι προβλέψεις είναι «εξαι-

ρετικά αβέβαιες» και υπόκεινται σε καθοδικούς κιν-
δύνους λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και 

τροφίμων από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό 
θα ενίσχυε τον πληθωρισμό και θα εμπέδωνε τις 
μακροπρόθεσμες πληθωριστικές προσδοκίες, προ-

καλώντας περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής 
πολιτικής, αναφέρει το Ταμείο. 
Με βάση ένα εναλλακτικό σενάριο -το οποίο χα-

ρακτηρίζεται «εύλογο»- που προβλέπει την πλήρη 
διακοπή των ρωσικών προμηθειών αερίου στην 
Ευρώπη έως το τέλος του έτους και μία περαιτέρω 
μείωση των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου κατά 
30%, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη 

θα επιβραδυνόταν στο 2,6% το 2022 και στο 2% 
το 2023, με την ανάπτυξη όμως να είναι ουσιαστικά 
μηδενική στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ το επόμενο 
έτος. Το Ταμείο σημειώνει ότι η παγκόσμια ανά-
πτυξη έχει μειωθεί κάτω από το 2% μόνο πέντε 
φορές από το 1970, περιλαμβανομένης της ύφεσης 
του 2020. 
Για τον πληθωρισμό στις αναπτυγμένες οικονο-

μίες, το ΔΝΤ εκτιμά ότι θα είναι πολύ υψηλότερος 
φέτος από ότι προέβλεπε τον Απρίλιο και συγκε-
κριμένα θα διαμορφωθεί 6,6% έναντι 5,7%, προ-
σθέτοντας ότι θα παραμείνει υψηλός για μεγαλύ-
τερο διάστημα από αυτό που προβλεπόταν 
προηγουμένως. Στις αναδυόμενες αγορές και τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες, ο πληθωρισμός ανα-
μένεται τώρα να φθάσει στο 9,5% από 8,7% τον 
Απρίλιο.«Ο πληθωρισμός στα σημερινά επίπεδα 
αποτελεί έναν ξεκάθαρο κίνδυνο για την τρέχουσα 
και τη μελλοντική μακροοικονομική σταθερότητα 
και η επαναφορά του στους στόχους των κεντρικών 
τραπεζών πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα 
για τους υπεύθυνους για την άσκηση πολιτικής», 
τόνισε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ. 
Σημειώνει ότι η σύσφιξη της νομισματικής πολι-

τικής θα «δαγκώσει» το επόμενο έτος, επιβραδύ-
νοντας την ανάπτυξη και πιέζοντας τις αναδυόμενες 

αγορές, αλλά αναφέρει ότι η καθυστέρηση της δια-
δικασίας αυτής «το μόνο που θα κάνει είναι να διο-
γκώσει τα προβλήματα», προσθέτοντας ότι οι κε-
ντρικές τράπεζες «θα πρέπει να συνεχίσουν αυτή 
την πορεία μέχρι να μειωθεί ο πληθωρισμός». 
Για την Ευρωζώνη, το Ταμείο υποβάθμισε την 

πρόβλεψή του στο 2,6% από 2,8% τον Απρίλιο, 
λόγω των πληθωριστικών επιπτώσεων από τον 
πόλεμο στην Ουκρανίας. Η αναθεώρηση ήταν με-
γαλύτερη για ορισμένες χώρες που έχουν μεγαλύ-
τερη έκθεση στον πόλεμο, όπως η Γερμανία, για 
την οποία προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1,2% φέτος 
από 2,1% τον Απρίλιο. 
Για τις ΗΠΑ, το Ταμείο επιβεβαίωσε την πρό-

βλεψη που είχε κάνει στις 12 Ιουλίου για ανάπτυξη 
2,3% το 2022 και μόλις 1% το 2023. 
Η ρωσική οικονομία προβλέπεται να συρρικνω-

θεί 6% το 2022 λόγω των αυστηρών κυρώσεων 
της Δύσης, και κατά 3,5% το 2023, ενώ η ουκρανική 
οικονομία εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά περί-
που 45%, αλλά με την αβεβαιότητα για την εκτίμηση 
αυτή να είναι μεγάλη. 
Το ΔΝΤ προσγείωσε σημαντικά την πρόβλεψη 

για την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας στο 3,3% 
από 4,4% τον Απρίλιο, επικαλούμενο τα κρούσματα 
του κορωνοϊού και τα εκτεταμένα lockdown.

ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΕΖΗΣΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ

Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7 Ρίχτερ

Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΑΕΠ ΘΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΘΕΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ 3,2% ΕΝΑΝΤΙ 3,6% ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΟ ΔΝΤ

Προειδοποίηση ΔΝΤ: Στο χείλος της ύφεσης η παγκόσμια οικονομία

ΣΤΗΝ ΕΝΕΔΡΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ Η ΙΤΑΛΙΑ

Είναι το τέλος της παρτίδας: νικημένος από τα 
μεγάλα κόμματα του κυβερνητικού του συνασπι-
σμού, υποχείρια των δαιμόνων της ιταλικής πολι-
τικής ζωής, ο Μάριο Ντράγκι παραιτήθηκε, πυρο-
δοτώντας τις ανησυχίες των αγορών και της 
Ευρώπης. Ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα είναι πι-
θανόν ότι θα κηρύξει τη διάλυση του κοινοβουλίου 
και θα προκηρύξει πρόωρες εκλογές το φθινό-
πωρο. Εν αναμονή, η κυβέρνηση παραμένει στην 
θέση της και ασχολείται με την διαχείριση των τρε-
χουσών υποθέσεων, διευκρίνισε η προεδρία της 
Ιταλικής Δημοκρατίας. 
Η αποχώρηση του Μάριο Ντράγκι ήταν αναμε-

νόμενη από την στιγμή που η Forza Italia, το δεξιό 
κόμμα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η Λέγκα, η ακρο-
δεξιά παράταξη του Ματέο Σαλβίνι, και το απροσ-
διόριστο λαϊκιστικό Κίνημα των 5 Αστέρων αρνή-
θηκαν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία για την 
παροχή της ψήφου εμπιστοσύνης που ζήτησε χθες 
στην ιταλική Γερουσία ο πρωθυπουργός. 
Ακόμη και αν έλαβε τελικά ψήφο εμπιστοσύνης 

με οριακή πλειοψηφία, η μαζική πολιτική αυτομό-
ληση αποτέλεσε απόρριψη για τον Μάριο Ντράγκι, 
ο οποίος είχε μόλις δηλώσει έτοιμος να παραμείνει 
στην πρωθυπουργία υπό τον όρο ότι τα πολιτικά 
κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού θα συ-

νασπίζονταν γύρω από ένα «σύμφωνο» εμπιστο-
σύνης. 

 
«Η Ιταλία προδόθηκε» 
Ο Μάριο Ντράγκι θεωρούσε ότι η κυβέρνηση 

εθνικής ενότητας της οποίας ηγείτο είχε ήδη στε-
ρηθεί της νομιμοποίησής της μετά την κρίση που 
προκάλεσε η αποσκίρτηση του παραδομένου στις 
εσωτερικές του έριδες Κινήματος των 5 Αστέρων 
κατά την διάρκεια κρίσιμης ψηφοφορίας στην Γε-
ρουσία. «Η μοναδική λύση, αν θέλουμε ακόμη να 
παραμείνουμε ενωμένοι, είναι η ανασύσταση εκ 
θεμελίων του συμφώνου, με θάρρος, αλτρουισμό 
και αξιοπιστία», δήλωσε ο Μάριο Ντράγκι κατά την 
ομιλία του ενώπιον της ιταλικής Γερουσίας. «Αυτό 
ζητούν οι Ιταλοί», πρόσθεσε.

Ο Ντράγκι φεύγει, η ακροδεξιά... έρχεται
Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝΗΣΥΧΕΙ

Η πρωθυπουργός της Μολδαβίας δηλώνει ότι 
ανησυχεί πολύ ότι η Ρωσία θα εισβάλει στη χώρα 
της στη συνέχεια, ενώ προειδοποίησε ότι καμία 
χώρα δεν είναι ασφαλής από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Η προειδοποίηση της Natalia Gavrilita ήρθε αφού 
οι δυνάμεις της Μόσχας σημείωσαν «κέρδη» στα 
νότια και ανατολικά της Ουκρανίας, κοντά στα σύ-
νορα Μολδαβίας-Ουκρανίας, τους τελευταίους μή-
νες.Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι ο πρωταρχικός 
στόχος της Μόσχας στην Ουκρανία είναι να ανα-
τρέψει την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι, εκφράζοντας τους πολεμικούς στόχους 
του Κρεμλίνου. 
Οι αναλυτές πιστεύουν ότι το Κρεμλίνο προσπα-

θεί να δημιουργήσει μια χερσαία γέφυρα μεταξύ 

των ρωσικά κατεχόμενων εδαφών στην ανατολική 
Ουκρανία και της Υπερδνειστερίας -μιας μη ανα-
γνωρισμένης αποσχισθείσας περιοχής που υπο-
στηρίζεται από τη Ρωσία- προκειμένου να αποκό-
ψει την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. 
Η Υπερδνειστερία ελέγχει μια στενή λωρίδα γης 

που βρίσκεται κυρίως μεταξύ του ποταμού Δνεί-
στερου και των συνόρων Μολδαβίας-Ουκρανίας. 
Διακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Μολδαβία 

μετά από μια σύντομη στρατιωτική σύγκρουση το 
1992, αλλά εξακολουθεί να αναγνωρίζεται διεθνώς 
ως μέρος της χώρας της Ανατολικής Ευρώπης. 

«Είναι ένα υποθετικό σενάριο προς το παρόν, 
αλλά εάν οι στρατιωτικές ενέργειες προχωρήσουν 
περαιτέρω στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ουκρανίας 
και προς την Οδησσό, τότε φυσικά είμαστε πολύ 
ανήσυχοι», είπε η Gavrilita στον Fareed Zakaria 
του CNN την Κυριακή. «Ανησυχούμε πολύ, ειδικά 
αν σκεφτεί κανείς ότι τα στρατεύματα βρίσκονται 
στο έδαφος της αποσχιστικής περιοχής της Υπερδ-
νειστερίας. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να δια-
τηρήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα και να 
διασφαλίσουμε ότι οι μάχες δεν θα κλιμακωθούν». 
Με μόλις 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους, η Μολ-

δαβία είναι ένα μικροσκοπικό έθνος, ειδικά σε σύ-
γκριση με τη γειτονική Ουκρανία.

«Η Ρωσία πιθανό να εισβάλει στη Μολδαβία»

Πολύ ισχυρός σεισμός 7 βαθμών έπληξε τις βόρειες Φιλιππίνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 
τέσσερις ανθρώπους, τραυματίζοντας δεκάδες άλλους και σπέρνοντας πανικό στους κατοίκους, καθώς 
ταρακούνησε κτίρια ως την πρωτεύουσα Μανίλα, σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρό του. 
Σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), η δόνηση καταγράφηκε στις 08:43 (τοπική 
ώρα) σε μικρό εστιακό βάθος, δέκα χιλιομέτρων, στην ορεινή επαρχία Άμπρα της μεγαλύτερης νήσου 
των Φιλιππίνων, της Λουζόν. Το USGS αναθεώρησε την εκτίμησή του για την ισχύ του σεισμού στους 7 
βαθμούς, από 7,1 νωρίτερα. 
Εικοσιπεντάχρονος εργάτης σκοτώθηκε όταν το τριώροφο ακίνητο όπου δούλευε κατέρρευσε στην 

πόλη Λα Τρινιδάδ, την πρωτεύουσα της επαρχία Μπενγκέτ, σύμφωνα με την αστυνομία. Άλλοι επτά ερ-
γάτες που βρίσκονταν εκεί βγήκαν σώοι. Ακόμη ένας θάνατος αναφέρθηκε στην επαρχία Άμπρα. 

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν 
να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επι-
κεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο. «Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός», τόνισε ο κ. Σέρχιο, προσθέ-
τοντας πως προκάλεσε ρωγμές στο κτίριο του αστυνομικού τμήματός του. Αφηγήθηκε χαρακτηριστικά 
ότι η δόνηση ανέτρεψε ακόμα και πάγκους με λαχανικά στην αγορά της πόλης. Άλλος αξιωματικός της 
αστυνομίας είπε ότι διακομίστηκαν αρκετοί τραυματίες σε νοσοκομεία. Ο αξιωματικός αυτός, ο Νασαρένο 
Εμία, είπε πως υπάρχουν «ρωγμές σε αρκετά κτίρια» και ότι «διακόπηκαν η ηλεκτροδότηση και η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο». Ο βουλευτής Τσινγκ Μπέρνος δήλωσε πως ο σεισμός προκάλεσε «ζημιές σε αρ-
κετά σπίτια και επιχειρήσεις». Βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και επα-
λήθευσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνει επίσης ρήγματα σε δρόμο στη Μπενγκέτ.

Αφγανιστάν: «Θάνατος σε αργή κίνηση» για κορίτσια και γυναίκες, λέει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της
Οι ζωές των κοριτσιών και των γυναικών στο 

Αφγανιστάν καταστρέφονται εξαιτίας της ανελέητης 
καταπάτησης των δικαιωμάτων τους από το κα-
θεστώς των Ταλιμπάν, στηλιτεύει η μη κυβερνητική 
οργάνωση Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της που 
δίνει στη δημοσιότητα σήμερα, όπως αναφέρει το 
Αθηναϊκό Πρακτορείο. 
Αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανι-

στάν τη 15η Αυγούστου 2021, οι φονταμενταλιστές 
σουνίτες απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν 

στο σχολείο και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ολοένα 
αυστηρότερο αποκλεισμό από τη δημόσια ζωή, 
την εργασία και ακραίους περιορισμούς στην ελευ-
θερία της κίνησης. 
Η Αμνηστία βασίζει την έκθεσή της, την οποία 

τιτλοφορεί Death in Slow Motion («Θάνατος σε 
αργή κίνηση»), σε συνεντεύξεις με πάνω από 
εκατό γυναίκες και κορίτσια στο Αφγανιστάν. Απο-
κάλυψαν στη ΜΚΟ πως οι Ταλιμπάν απειλούν, 
συλλαμβάνουν, φυλακίζουν, βασανίζουν και «εξα-

φανίζουν» γυναίκες που τολμούν να αμφισβητή-
σουν τους περιορισμούς τους. 
Δεσμοφύλακες «έρχονταν στο κελί μου και μου 

έδειχναν φωτογραφίες της οικογένειάς μου. Επα-
ναλάμβαναν ‘Μπορούμε να τους σκοτώσουμε’», 
αφηγήθηκε μια φυλακισθείσα. 
Μια δεύτερη είπε πως «μας χτύπαγαν στα στήθη 

και ανάμεσα στα πόδια», ώστε «να μην μπορούμε 
να δείξουμε σε κανέναν» τα σημάδια των βασανι-
σμών που είχαμε υποστεί.
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Τελετή παρασημοφόρησης του Κύπρου 
Νικολαΐδη από την ελληνική Πολιτεία

Χειροτονία νέου Διακόνου στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

Κατά τη διάρκεια τελετής, την Παρασκεύη 22 Ιουλίου 
2022, στην Πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο, ο διακε-
κριμένος εμβρυολόγος καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης 
τιμήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του  
Φοίνικος. Το διάσημο επέδωσε, εκ μέρους της Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπού-
λου, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.  
Κατά την ομιλία του ο Υπουργός  εξήρε το έργο του 

Κύπρου Νικολαΐδη, ο οποίος «έχει κερδίσει επάξια τον 
τίτλο του θεμελιωτή της εμβρυικής ιατρικής» και «τιμά 
τον όρκο του Ιπποκράτη μέσα από την ιατρική αλλά και 
το πλούσιο φιλανθρωπικό του έργο», όπως είπε. Ανα-
φερόμενος στο έργο του, τόνισε ότι το ίδρυμα του  
Κύπρου Νικολαΐδη, Fetal Medical Foundation, έχει χρη-
ματοδοτήσει τη λειτουργία κέντρων εμβρυικής ιατρικής 
και σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ζιμπάμπουε ή η 
Ρουάντα, έχει χορηγήσει υποτροφίες σε πάνω από 150  
Έλληνες γιατρούς και έχει δωρίσει εξοπλισμό στη  
Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Νοσοκομείου 
 Αττικόν. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην συνεργασία του 
Ιδρύματος με το Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας 
πως «έχει δρομολογηθεί η σύσταση Μονάδων Ιατρικής  
Εμβρύου σε οκτώ επιπλέον χώρες στο πλαίσιο της Ανα-

πτυξιακής Βοήθειας του Υπουργείου (Hellenic Aid)». 
Ο Κύπρος Νικολαΐδης αποδέχτηκε συγκινημένος τη 

διάκριση «ως απόδειξη της Ελληνικής κυβέρνησης να 
στηρίξει και να δείξει την αγάπη της στους γιατρούς όλου 
του κόσμου που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ια-
τρική, στους γιατρούς που δεν αποδέχονται την τραγική 
πραγματικότητα πως κάθε ένα λεπτό, κάπου στον κόσμο, 
μια γυναίκα πεθαίνει σαν αποτέλεσμα της κύησης ή του 
τοκετού και ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των θανάτων 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν». «Αποδέχομαι αυτή 
τη μεγάλη τιμή σαν νέα πρόκληση για να συνεχίσω  
το επιστημονικό μου έργο», είπε ενώ αναφερόμενος στην 
συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε: 
«Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος διότι σε όλες αυτές τις 
 χώρες, τα κέντρα της Ιατρικής Εμβρύου θα έχουν από 
έξω την ελληνική σημαία». Τέλος, ευχαρίστησε τον κύριο  
Δένδια, τον οποίο αποκάλεσε «πατριώτη» που αγωνίζε-
ται σθεναρά για τα δίκαια της Κύπρου.  
Ο Έλληνας Πρέσβης Ιωάννης Ραπτάκης τόνισε πως 

«είναι τιμή για τη χώρα μας ο τρόπος που ασκεί την  
ιατρική και η αφοσίωσή του σε αυτήν… Πάρα πολλά 
παιδιά οφείλουν ότι είναι εν ζωή στην έρευνα του καθη-
γητή Κύπρου Νικολαΐδη».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε σχετικό ρεπορτάζ στο κανάλι της «Π» 
στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=TVw6IwnUwmE

Ο κυπριακής καταγωγής βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους έχει επιλέγει 
ξανά από το Εργατικό Κόμμα για να είναι υποψήφιος στην εκλογική πε-
ριφέρεια Enfield Southgate. Ο κ. Χαραλάμπους βαθιά συγκινημένος, 
ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος για την υποστήριξή τους και μέσω 
των λογαριασμών του στα social media ανέφερε: «Είναι μεγάλη η χαρά 
μου που έχω επιλεγεί ξανά ως υποψήφιος του Εργατικού Κόμματος για 
το Enfield Southgate. Το Enfield είναι το σπίτι μου και είναι τιμή για μένα 
να υπηρετώ αυτή την εκλογική περιφέρεια. Υπόσχομαι να συνεχίσω να 
υπερασπίζομαι τους ανθρώπους του Enfield Southgate».

Το πρωί του Σαββατου, 16 Ιουλίου 2022,  
τελέσθηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Κα-
θεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας κατά την 
οποία ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας τέλεσε 
την χειροτονία εις διάκονο του Συμεών Μένε.  
 
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας 

προέστη της Θείας Λειτουργίας συλλειτουργού-
ντος του Θεοφιλεστάτου Επίσκοπο Ιλίου κ. Ρα-
φαήλ. Συλλείτούργησαν επίσης ο Πανοσιολο-
γιώτατος Αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής, 
Διευθυντής του Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, 
ο Οικονόμος Kristian Akselberg, ο Αρχιδιάκονος 
Δρ Γεώργιος Τσουρούς και οι Διάκονοι της Αρ-

χιεπισκοπής Παντελεήμων Μάξφιλντ, Κωνστα-
ντίνος Μαμούρης και Κένεθ Πάρκερ. Κατά την 
προσφώνηση του ο νέος διάκονος ευχαρίστησε 
τον Σεβασμιώτατο κ. Νικήτα και τον Θεοφιλέ-
στατο κ. Ραφαήλ για την καθοδήγηση καθώς 
και τους γονείς και την οικογένειά του για την 
στήριξη σε αυτή την απόφαση.  
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ακράδαντη 

πεποίθηση ότι ο νέος διάκονος θα σταθεί αντά-
ξιος των προσδοκιών στη διακονία της Ορθό-
δοξης Εκκλησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Η χαρμόσυνη ημέρα ολοκληρώθηκε με δε-

ξίωση που ακολούθησε στην αίθουσα κάτω από 
τον Ιερό Ναό

Μια πρόσφυγας από την Αμμόχωστο, η Τασούλα 
Χατζητοφή, πολιτιστική ακτιβίστρια και Πρόεδρος του 
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Walk of Truth, μιλώντας 
σε Διεθνή Υπουργική Διάσκεψη για την Ελευθερία της 
Θρησκείας ή των Πεποιθήσεων ενώπιον πέραν των 800 
συμμετεχόντων και 60 Υπουργών από 100 χώρες, δια-
τύπωσε την πίκρα και την απογοήτευση της ιδίας και του 
κυπριακού λαού, για τη συστηματική και ατιμώρητη 
παραβίαση των θρησκευτικών δικαιωμάτων και ελευθε-
ριών τους από την κατοχική Τουρκία. 

 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η κ. Χατζητοφή ήταν μια 

από τις κύριες ομιλήτριας στη Διεθνή Υπουργική  
Διάσκεψη για την Ελευθερία της Θρησκείας ή των 
Πεποιθήσεων, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 
5 και 6 Ιουλίου 2022 την οποία αξιοποίησε για να στείλει 
σημαντικά μηνύματα προς τους ξένους εκπροσώπους. 
Συμμετείχε και υπό την ιδιότητά της ως «Κυνηγού εικό-
νων», όπως είναι και ο τίτλος βιβλίου της για τους 
συλημένους πολιτιστικούς θησαυρούς της Κύπρου από 
την Τουρκία καθώς και ο αγώνας της να επιστρέψει στο 

νησί όσους κλάπηκαν και πουλήθηκαν παράνομα διε-
θνώς. Απευθυνόμενη προς τους συμμετέχοντες και σε 
χιλιάδες άλλων που παρακολουθούσαν την Διάσκεψη, 
διαδικτυακά, η κα. Χατζητοφή είπε ότι νιώθει ότι μιλά  
εκ μέρους κάθε ανθρώπου στον κόσμο που επηρεά-
στηκε από τον πόλεμο, που υποφέρει από διακρίσεις 
για την πίστη ή την εθνική του ταυτότητα, που στερή-
θηκε τις συλλογικές του μνήμες και τα δικαιώματά του 
στις θρησκευτικές του ελευθερίες.  

«Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να είσαι ένα 
δεκατετράχρονο κορίτσι το 1974, στην Κυπριακή Δημο-
κρατία, το νησί της ομορφιάς και της αγάπης; Μπορείτε 
να φανταστείτε πώς είναι να κοιμάσαι με όνειρα και να 
ξυπνάς υπό την απειλή των Τούρκων εισβολέων, που 
χρησιμοποιούν εμπρηστικές βόμβες ναπάλμ και βιάζουν 
γυναικόπαιδα γύρω σου;" διερωτήθηκε. 
Συνέχισε λέγοντας ότι "η αποστολή μου ήταν να απο-

σπάσω από αυτούς τους απατεώνες και λαθρεμπόρους 
ό,τι μου είχαν κλέψει: σπαράγματα της ευτυχισμένης νιό-
της μου· τα ψηφιδωτά, τα μωσαϊκά και τις εικόνες που 
είχαν συληθεί από εκκλησίες και μοναστήρια όπου εγώ 
και τόσοι άλλοι είχαμε προσευχηθεί, σε τόπους που από 
το 1974 έως σήμερα ονομάζονται 'τα κατεχόμενα'».  

 
Η Διάσκεψη οργανώθηκε από τη βρετανική Κυβέρ-

νηση για «να συγκεντρώσει μαζί Κυβερνήσεις, 
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και αντιπροσώπους 
θρησκείας ή πεποιθήσεων και την κοινωνία των πολιτών 
για να ενθαρρύνουν αυξημένη παγκόσμια δράση για την 
ελευθερία της θρησκείας ή πεποιθήσεων του καθενός». 

 
(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΜΚ)

Η Τ. Χατζητοφή εξέφρασε σε διεθνή διάσκεψη απογοήτευση για την 
ατιμώρητη παραβίαση θρησκευτικών ελευθεριών  από την Τουρκία

Ο  ΚΥΠΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Νέους τρόπους για να ξεγελούν τους ιδιο-
κτήτες κατοικιών και να αρπάζουν κυριολε-
κτικά κάτω από τη μύτη τους πολύτιμα αντι-
κείμενα ή και χρήματα, βρήκαν το τελευταίο 
διάστημα οι επιτήδειοι σε πολλές περιοχές 
του Enfielfd. Όπως κατήγγειλαν στην «Πα-
ροικιακή» συμπατριώτες μας που διαμέ-
νουν στην περιοχή του Southgate κι’ έχουν 
πέσει θύμα των... «μακρυχέρηδων», οι επι-
τήδειοι κτυπούν τα κουδούνια και τις πόρτες 
λέγοντας στους ανυποψίαστους ιδιοκτήτες 
ότι έχασαν μια κάρτα ταξιδιού (Oyster card) 
έξω από το σπίτι τους, ρωτώντας τους αν 
την έχουν βρει. Όμως, στην πραγματικό-
τητα, αυτό που καταφέρνουν, είναι να απο-
σπούν την προσοχή των ιδιοκτητών ή ενοί-
κων των κατοικιών, ώστε την ίδια ώρα, 
δεύτερο πρόσωπο που «καραδοκεί»,  
να μπορέσει να μπει κρυφά στο εσωτερικό 
της κατοικίας για να κλέψει πολύτιμα αντι-
κείμενα ή και χρήματα. 
Αυτό που προκαλεί μεγάλο προβληματι-

σμό είναι και το γεγονός ότι οι κλοπές αυτές 
έγιναν μέρα-μεσημέρι. Οι κάτοικοι έχουν 
ήδη ειδοποιήσει την τοπική Αστυνομία προ-
κειμένου να ληφθούν μέτρα το συντομότερο 
δυνατό.

Ο Αυστραλός - Κύπριος ακτιβιστής συνελήφθη 
στο Λονδίνο, για απειλή βομβαρδισμού στην 
κινεζική πρεσβεία

Ο Ντρου Παύλου, επικριτής της κινεζικής κυ-
βέρνησης, συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε 
ελεύθερος από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του 
Λονδίνου λόγω φερόμενης απειλής για βόμβα. 
Ενώ διαμαρτυρόταν έξω από την κινεζική πρε-
σβεία, ο Κύπριος Αυστραλός ακτιβιστής προ-
σπαθούσε να κολλήσει το χέρι του και τη σημαία 
της Ταϊβάν στα κάγκελα της πρεσβείας. 
Είκοσι λεπτά μετά την έναρξη της διαμαρτυ-
ρίας συνελήφθη επειδή φέρεται να έστειλε μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος ψεύτικη απειλή για 
βόμβα στην πρεσβεία. 
Σύμφωνα με τον 23χρονο κ. Παύλου, το email 
για το οποίο η κινεζική πρεσβεία υπέβαλε κα-
ταγγελία έγραφε: "Είμαι ο Ντρού Παύλου, έχετε 
περιθώριο μέχρι τις 12μμ να σταματήσετε τη 
Γενοκτονία των Uyghur αλλιώς θα ανατινάξω 
την πρεσβεία με μια βόμβα, χαιρετισμούς 
Ντρού". 
Ο κ. Παύλου αρνήθηκε ότι έστειλε το email και 
ισχυρίζεται ότι "διαμαρτυρόταν ειρηνικά" έξω 
από το κτίριο της πρεσβείας. 
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξέ-
δωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει 
τη σύλληψη ενός άνδρα ως ύποπτου για κατα-

πάτηση διπλωματικών εγκαταστάσεων, ψεύτικη 
απειλή για βόμβα και εγκληματική ζημία.  
Οι αρχές ανέφεραν ότι στον συλληφθέντα - που 
δεν κατονομάζεται - προσφέρθηκε νομική συμ-
βουλή, αλλά ο κ. Παύλου δήλωσε ότι του αρνή-
θηκαν το δικαίωμα να μιλήσει με δικηγόρο για 
ώρες, καθώς και την πρόσβαση σε προξενική 
βοήθεια. 

 
"Περνούσαν ώρες και ώρες και ώρες και 

απλά έλεγαν "ο επί καθηκόντι δικηγόρος δεν 
απάντησε στις κλήσεις σας"", είπε. 

 
Ο κ. Παύλου ισχυρίζεται επίσης ότι τον απεί-
λησαν με σύλληψη στα σύνορα σε περίπτωση 
που προσπαθούσε να επιστρέψει στην Αυστρα-
λία από το Λονδίνο όπου έγινε η σύλληψη του. 
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και 
Εμπορίου (DFAT) δήλωσε ότι θα εξετάσει τον 
ισχυρισμό του κ. Παύλου. 

 
"Αξιωματούχοι της Ύπατης Αρμοστείας της 

Αυστραλίας στο Λονδίνο θα θέσουν τον 
ισχυρισμό του κ. Παύλου ότι του αρνήθηκαν 
την προξενική πρόσβαση πριν αφεθεί ελεύ-
θερος στις βρετανικές αρχές", δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος του DFAT. 

 
"Λόγω των υποχρεώσεών μας για την προ-

στασία της ιδιωτικής ζωής, δεν μπορούμε 
να παράσχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες". 

 
Ο κ. Παύλου κρατήθηκε για σχεδόν 24 ώρες 
και αφέθηκε ελεύθερος την επόμενη ημέρα. Λέει 
ότι του επιστράφηκε το διαβατήριό του, αλλά 
του συνέστησαν έντονα να παραμείνει στο Ηνω-
μένο Βασίλειο μέχρι τις 14 Αυγούστου, ημερο-
μηνία κατά την οποία πρέπει να παρουσιαστεί 
στο αστυνομικό τμήμα.

«Σύσσωμη η παροικία πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα για τη διάσωση του ΚΟΠΑ»
Επανέρχεται στο προσκήνιο το μεγάλο 
θέμα του Κυπριακού Ομίλου Ποδοσφαί-
ρου Αγγλίας (ΚΟΠΑ), ο οποίος, ύστερα 
από σχεδόν 48 χρόνια δραστηριοποί-
ησής του στο Λονδίνο, κινδυνεύει να ‘κα-
ταρρεύσει’. 
Ο ΚΟΠΑ, ο οποίος αποτελεί για δε-
καετίες το καμάρι της παροικίας, σήμερα 
«σιγοσβήνει», λόγω της έλλειψης ενδια-
φέροντος συμμετοχής στο παροικιακό 
πρωτάθλημα, από ομάδες και νέους της 
κοινότητάς μας. Γεγονός που προβλη-
ματίζει την παροικία και όλους όσοι αγω-
νιούν για την ταυτότητα της κυπριακής 
κοινότητας. 
Με αφορμή τον τεράστιο πλέον κίν-
δυνο που διατρέχει η ύπαρξη του 
ΚΟΠΑ, δύο σημαντικοί παράγοντες του 
παροικιακού ποδοσφαίρου, παρεμβαί-
νουν στις εξελίξεις και καλούν σε εγρή-
γορση ολόκληρη την παροικία προκει-
μένου να σωθεί ο ιστορικός όμιλος της 
κοινότητάς μας. 
Πρόκειται για τον επίτιμο και πρώτο 
πρόεδρο του ΚΟΠΑ, Χαμπή Προδρό-
μου και τον Μιχαλάκη Μιχαήλ, ο οποίος 
διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της 
Νέας Σαλαμίνας Λονδίνου. 

 
«Άμεση κινητοποίηση» 
Μιλώντας στην «Παροικιακή» και κλη-
θείς να σχολιάσει τις τελευταίες δραμα-
τικές εξελίξεις για το μέλλον του ΚΟΠΑ, 
ο επί σειρά ετών πρόεδρός του Χαμπής 
Προδρόμου τόνισε ότι για να σωθεί η 
κατάσταση πρέπει «να αναγνωρίσουμε 
ότι ναι μεν,  διαπράξαμε λάθη, ναι μεν 
αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν σε 
αυτό το σημείο, αλλά δεν πρέπει ταυτό-
χρονα να επιτρέψουμε να διαλυθεί ο 
ΚΟΠΑ». 
Είπε ακόμη ότι, υπάρχουν κυπριακές 

ομάδες και κυπριόπουλα που ενδιαφέ-
ρονται να συμμετέχουν στο παροικιακό 
πρωτάθλημα, όμως όπως επεσήμανε, 
«εμείς, είμαστε αυτοί πρέπει να κινητο-
ποιηθούμε». 

«Το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός ποτέ 
δε σταματούν. Εμένα η γνώμη μου είναι 
να ξεκινήσουμε από την αρχή. Να τα 
πάρουμε όλα από την αρχή βήμα-βήμα. 
Πρέπει όλοι μαζί να οργανώσουμε ξανά 
τον ΚΟΠΑ, έστω και σταδιακά, με όσες 
ομάδες κι αν έχουν απομείνει. Δεν γίνε-
ται να παραιτηθούμε γιατί υπάρχει η κυ-
πριακή νεολαία, την οποία μπορούμε 
να φέρουμε κοντά». 

«Του νεαρού του αρέσει το ποδό-
σφαιρο. Θα πάει να παίξει. Αλλά χρει-
άζεται οργάνωση. Πρέπει να αρχίσουμε 
από την αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρό-
πος. Εγώ, προτείνω να συγκεντρω-
θούμε μια ομάδα 5-10 ατόμων, και να 
συζητήσουμε πως θα προχωρήσουμε 
από το σημείο αυτό και έπειτα.  Με τη 
βοήθεια της εφημερίδας, η οποία είχε 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο διαχρο-
νικά στην υποστήριξη του ΚΟΠΑ, να 
επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του και 
να ευαισθητοποιήσουμε την παροικία 
για τη μεγάλη σημασία που έχει η 
ύπαρξη και η λειτουργία του για την πα-
ροικία μας. Και βήμα προς βήμα να ανα-
βαθμιστεί ο ΚΟΠΑ. Δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος!» 
Τόνισε ότι «πρέπει να εντοπίσουμε 

ποιοι ενδιαφέρονται, να οργανω-
θούμε ως σύνολο και να συζητή-
σουμε πως να ‘αναστήσουμε’ τον 
ΚΟΠΑ. Γι’ αυτό, αν χρειαστεί να ξεκι-
νήσουμε από το ‘μηδέν’. Και με στόχο 
πάντοτε την εμπλοκή της νεολαίας.  
Δεν πιστεύω πως το μέλλον του 
ΚΟΠΑ είναι θέμα στο οποίο θα 

έχουμε διαφορές ή κάποιος θα φέρει 
αντίρρηση. Αγαπάμε τον ΚΟΠΑ και 
είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Και εγώ δε 
βρίσκω άλλο τρόπο εκτός από το να μα-

ζευτούμε και να διαπιστώσουμε που 
υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Το πρώτο 
βήμα είναι η οργάνωση μιας ευρείας σύ-
σκεψης, με τη συμμετοχή όλων όσων 
ενδιαφέρονται να βοηθήσουν, για να 
δούμε ποια μέτρα θα πάρουμε, να ακού-
σουμε και τις απόψεις των εμπλεκομέ-
νων και να βρούμε μία αποτελεσματική 
λύση». 

 
«Κινδυνεύει η διατήρηση 
της κυπριακής μας ταυτότητας» 
Τον κώδωνα του κινδύνου, όχι μόνο 
για το μέλλον του ΚΟΠΑ αλλά και για τη 
διατήρηση της ταυτότητας της κοινότη-
τάς μας, έκρουσε ο γνωστός παλαίμα-
χος ποδοσφαιριστής και επί σειρά ετών 
σημαντικός παράγοντας της παροικίας 
μας στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, Μιχα-

λάκης Μιχαήλ. 
Στην πρώτη του αντίδραση, ο κύριος 
Μιχαήλ είπε: «Όταν έμαθα τα κακά νέα 
για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε 
ο ΚΟΠΑ, ένιωσα τεράστια απογοή-
τευση. Ο ΚΟΠΑ με μια ιστορία δεκαε-
τιών, που ξεκινά από το 1975, σήμερα  
εκπέμπει σήμα κινδύνου για την ύπαρξή 
του». 
Και συνέχισε τονίζοντας ότι «η σημασία 
που πάντοτε είχε για την κοινότητά μας 
ήταν τεράστια. Διότι, ρόλος και σκοπός 
του, ήταν να φέρει κοντά ολόκληρη την 
κυπριακή νεολαία. Η νεολαία μας, όλα 
αυτά τα χρόνια είχε ένα εβδομαδιαίο ρα-
ντεβού στα γήπεδα του Λονδίνου και όχι 
μόνο.  
Αν ‘εκλείψει’ αυτή η ‘παράδοση’ που 
καταφέραμε να δημιουργήσουμε μέσα 
από μεγάλες προσπάθειες και αγώνες, 

θα αφήσει μεγάλο κενό στην προσπά-
θεια να κρατηθεί ενωμένη η νεολαία μας. 
Πέραν από αυτό, όλες αυτές οι οικογέ-
νειες που συναντιούνταν στα γήπεδα 
κάθε εβδομάδα, και οι οποίες είχαν ανα-
πτύξει μεταξύ τους ένα πνεύμα αλλη-
λεγγύης, πλέον θα νιώθουν ότι κάτι λεί-
πει». 

«Για μένα ο ΚΟΠΑ είναι ο βασικός πυ-
ρήνας για τη διατήρηση της ταυτότητας 
μας, μετά φυσικά από τα σχολεία που 
πηγαίνουν τα κυπριόπουλά μας. Για να 

διατηρηθεί ο ΚΟΠΑ χρειάστηκαν μεγά-
λες θυσίες και κόποι. Εάν όμως η ίδια η 
κυβέρνηση, οι ίδιοι οι οργανισμοί, η ομο-
σπονδία και άλλοι φορείς δεν δείξουν 
ενδιαφέρον, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος 
του προβλήματος που δημιουργείται. 
Έπρεπε μέχρι στιγμής, η κυπριακή κυ-
βέρνηση ή η ομοσπονδία να εξασφαλί-
σει την υπόσταση του ΚΟΠΑ. Ο ΚΟΠΑ 
πρέπει να διατηρηθεί γιατί είναι ο βασι-
κός παράγοντας επιβίωσης της παροι-
κίας μας και της διατήρησης της κυπρια-
κής μας ταυτότητας».  
Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα που 
πρέπει να γίνουν, ο Μιχαλάκης Μιχαήλ 
σημειώνει ότι «κατ’ αρχάς πρέπει να δια-
πιστώσουμε που έγκειται το πρόβλημα. 
Είναι οικονομικό; Είναι οργανωτικό; Μή-
πως χρειάζεται ο ΚΟΠΑ να επιτρέψει τη 
συμμετοχή παικτών από άλλες χώρες;» 
Και προχωρώντας ένα βήμα παρα-
πέρα, ο κύριος Μιχαήλ θέτει μια σειρά 
από ερωτήματα. «Τι έχουν κάνει η ομο-
σπονδία, οι οργανισμοί, τα σχολεία για 
να συνδράμουν σε αυτή την προσπά-
θεια; Γιατί η νεολαία δεν αγκαλιάζει τον 
ΚΟΠΑ; Εμείς, ο καθένας από εμάς, θα 
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να 
προσεγγίσουμε όλες αυτές τις οργανώ-
σεις; Από την άλλη, εγώ θεωρώ υπεύ-
θυνη την κυπριακή κυβέρνηση και τον 
ΚΟΑ που έπρεπε να δείξουν περισσό-
τερο ενδιαφέρον». 
Και καταλήγοντας, τονίζει ότι «Αυτό 

που έχει σήμερα σημασία είναι ο 
ΚΟΠΑ να επιβιώσει πάση θυσία!» και 
δήλωσε την ετοιμότητά του να συμμετέ-
χει ενεργά στις οποιεσδήποτε προσπά-
θειες διάσωσης του ΚΟΠΑ.

Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΠΑ Χ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ «Π»  

«Νέα κόλπα» βρήκαν τα...  
κλεφτρόνια  

στο βόρειο Λονδίνο

ΠΡΟΣΟΧΗ !Κατατέθηκαν στεφάνια στη 
μνήμη των ηρώων από τους 
Επιτιμους Προξένους  
Ελλάδος και Κύπρου

Ιερό  Μνημόσυνο πάντων των υπέρ πί-
στεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ευ-
κλεώς πεσόντων και υπό των πολεμίων 
αναιρεθέντων κατά την Τουρκική εισβολή 
της 20ης Ιουλίου και της 14ης Αυγούστου 
1974, ετελέσθη στον Ιερό Ναό του Απο-
στόλου Λουκά Μπέρμιγχαμ. 
Της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνη-

μοσύνου προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος. 
Ο Θεοφιλέστατος στην ομιλία του ανα-

φέρθηκε στους αγώνες των υπερασπιστών 
της πατρίδος και της Ορθοδόξου πίστεως 
που έπεσαν ηρωικά το 1974. 
Στη συνέχεια κατετέθησαν στεφάνια στη 

μνήμη των ηρώων από τους Επιτίμους 
Προξένους Ελλάδος και Κύπρου, εκπρο-
σώπους διαφόρων φορέων και οργανι-
σμών της πόλεως, ενώ στεφάνι  εκ του Σε-
βασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, κατέθεσε 
ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. 
Μάξιμος.



Την περασμένη εβδομάδα στη συνεδρίαση της 
Κεντρικής Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
στο Enfield  το Εργατικό Κόμμα κατέθεσε πρόταση 
προς τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτηθεί από το 
αξίωμα του και να απολογηθεί για τα ψέματα και 
την ανέντιμη συμπεριφορά του.  
Δεδομένου του σημερινού πολιτικού κλίματος, 
αυτή ήταν μια λογική και δίκαιη κίνηση από τους 
Εργατικούς.  Παρά το γεγονός ότι έδωσε στους  

Συντηρητικούς στο  Enfield  μια μοναδική ευκαιρία να ξεκαθαρί-
σουν από τα έργα του Μπόρις Τζόνσον και να εξαργυρωθούν, 
αποφάσισαν να υπερασπιστούν τον Μπόρις δημόσια.  
Δηλαδή το Εργατικό Κόμμα έδωσε σωσίβιο σε αυτούς αλλά 
προτίμησαν να πνιγούν από μόνοι τους. Άλλοι ίσως να έλεγαν 
τους εδώσαμεν σχοινί να βγουν από την βρωμιά αλλά αυτοί προ-
τίμησαν να κρεμασθούν κάνοντας μία πολιτική αυτοκτονία που 
θα μείνει  στην μνήμη πολλών για αρκετά χρόνια. Η απίστευτη 
αναίδεια  των  Συντηρητικών στο Enfield  είναι πέρα από κάθε  
λογική. Οι Τόριδες του Ένφιλντ ισχυρίζονται ότι ο Μπόρις Τζόνσον 
έχει κάνει πολλά καλά για τη χώρα. Τα απόλυτα ψέματα και οι  
Συντηρητικοί του Enfield πρέπει να ντρέπονται για τον εαυτό τους. 
Ο Μπόρις Τζόνσον απέτυχε στο ΕΣΥ, (NHS) τον τομέα της περί-
θαλψης. Πάνω από 150.000 άνθρωποι πέθαναν από Covid 19 
και σχεδόν 30.000 ήταν ηλικιωμένοι σε κέντρα φροντίδας. 

 Οι γιατροί και οι νοσηλευτές τεντώθηκαν για να περιοριστούν 
με σκληρές συνθήκες εργασίας χωρίς κανονικό ατομικό προστα-
τευτικό εξοπλισμό.  
Περισσότεροι Κύπριοι πέθαναν από Covid-19 στο Ηνωμένο  

Βασίλειο από ότι στην Κύπρο και ο λόγος είναι ότι ο Μπόρις δεν 
νοιάστηκε ποτέ. Ήταν πολύ απασχολημένος με  partygates με 
συναδέλφους εργασίας με τυρί και κρασί, ενώ οι υπόλοιποι υπο-
φέραμε και παρακολουθούσαμε τους αγαπημένους μας να πε-
θαίνουν.  
Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι οι Συντηρητικοί στο Enfield  

συνεχίζουν με το ίδιο βιολί και δεν τους νοιάζει.   
Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το κόμμα βάζει πρώτα τα συμφέροντα 
του κόμματος και όχι των κατοίκων. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο   
κυριολεκτικά  φανατισμό υπέρ του Johnson.  

To Εργατικό Κόμμα έτσι έξυπνα έθεσε το ψήφισμα για την άμεση 
παραίτηση του Johnson για να φανερώσουμε την αντίδραση των 
Συντηρητικών. Το λιγότερο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να 
συμφωνήσουν μαζί μας ή ακόμη να μην ψηφίσουν εναντίο του 
ψηφίσματος αλλά τουλάχιστον να απέχουν. Η παγίδα αυτή βοή-
θησε να ξεσκεπάσουν οι Συντηρητικοί και να φανεί τι στα αλήθεια 
κρύβουν.     
Μάλλον θύμωσαν μαζί μας,  στο  γιατί  να θέσουμε τέτοιο ψήφι-
σμα.  Άκουσον,  άκουσον.    

 Την στιγμή που σχεδόν όλη η χώρα ζητά την παραίτηση  και 
ένας μεγάλος αριθμός Βουλευτών  από  τα δύο κόμματα ψήφισαν 
υπέρ της παραίτησης του. Οι Συντηρητικοί στο Ενφιλτ κάνουν με-
σάνυχτα. Αν το έκαναν, θα είχαν υποστηρίξει το Εργατικό κίνημα 
που καταδικάζει τη συμπεριφορά του Μπόρις Τζόνσον. Αυτοί είναι 
οι Συντηρητικοί στο Enfield, που τους αρέσει να προσποιούνται 
με τα κροκοδείλια δάκρυα ότι είναι δήθεν τα θύματα την στιγμή 
που όλη η χώρα υποφέρει με την απαράδεκτον πολιτική τους.  
O Πλάτων έλεγε. “Ο πλέον μισητός μεταξύ ανθρώπων είναι αυτός 
που λέει πάντοτε  την αλήθεια.”  Καλύτερα να λέω την αλήθεια 
και ας με μισούν παρά να είμαι ψεύτης και υποκριτής. Στη ομιλία 

μου υπέρ της παραίτησης του  Μπόρις  εξήγησα σε όλους  ότι θα 
συνεχίσω να λέω και να γράφω την αλήθεια  και ας είμαι μισητός. 
Είπα και πρότεινα στους Συντηρητικούς να δώσουν  μία  καλή 
ματιά στον εαυτό τους στον καθρέπτη και ας ρωτήσουν τον εαυτό 
τους αν αυτοί ίσως φταίνε  στο τι λένε ή κάνουν και που στα αλή-
θεια πήγαν στραβά. Αν το συνειδητοποιήσουν τότε καλώς έχει αν 
όχι δεν μπορώ εγώ ούτε κανείς άλλος  να αλλάξουμε  τους νάρ-
κισσους.     
Τους υπενθύμισα για τα partygates όλα τα ψέματα που είπε 
στην Βουλή και στην Βασίλισσα τους υπέδειξα ότι υποστηρίζουν 
με την στάση τους τις πανύψηλες τιμές καυσαερίων, τον πληθω-
ρισμό τους ψηλούς φόρους, και την συνεχή άνοδο  των τόκων. 
Ας μην ξεχνούμε τα 6 εκατομμύρια παιδιά που ζουν στην Μεγάλη 
Βρετανία, στην φτώχεια και κυριολεκτικά πεινούν. Δεν έχουν ληφθεί 
σοβαρά μέτρα για την βελτίωση της μολυσμένης ατμόσφαιρας.  
Θα μου πείτε μα έχουμε Κυβέρνηση. Τουλάχιστον αυτοί που επι-
διώκουν να λάβουν την Πρωθυπουργία της χώρας ας δείξουν   
τέλος πάντων κάποιο ενδιαφέρον. Ίσως όμως να περιμένουμε 
πολλά από μία “αχάπαρη” Κυβέρνηση. Με την υποστήριξη τους 
στον Johnson  να τι στα αλήθεια υποστηρίζουν έτσι για να μην 
αναφέρουμε και τον χείριστο τρόπο που αντιμετώπισε το πρό-
βλημα της πανδημίας   COVID -19  και με τα λάθη του στοίχισε 
ζωές.    

Ο Πλάτων έλεγε:  
“Αν δεν δείξεις ενδιαφέρον  στα δρώμενα  

των Κυβερνούντων  τότε είσαι καταδικασμένος να ζεις  
κάτω από τις οδηγίες των τρελών.”   

Όταν έλθει καιρός για εκλογές ας μη λείψει κανείς  
από τις κάλπες. Για δώδεκα χρόνια τώρα ο λαός της χώρας  

υποφέρει κάτω από τους Συντηρητικούς.   
Δεν υπάρχει κάτοικος που δεν επηρεάσθηκε αρνητικά από 
την πολιτική των Συντηρητικών. Καιρός για αλλαγή και  

εννοώ  Γενικές Εκλογές και εύχομαι σύντομα.   

Απαράδεκτο πρέπει να θεω-
ρείται το τελευταίο προσχέδιο Ιουλίου 2022 του 
 Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες  
που αφορά τις τεχνικές επιτροπές και τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) 
▪� Γιατί να πληρώνουμε το τίμημα του ναυαγίου 
του Κραν Μοντανά και η Τουρκία να μένει αλώ-
βητη; 
▪� Ο Γενικός Γραμματέας δεν κάνει καμία ανα-

φορά στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με 
πολιτική ισότητα, στο πλαίσιο Γκουτέρες και στην 
επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμει-
ναν στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017. 
▪� Η αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι το μόνο θετικό και αλί-
μονο αν έλειπε και αυτό.  
▪� Καμία καταδίκη από τον Γενικό Γραμματέα 

των ενεργειών της Τουρκίας στο Βαρώσι που 
παραβιάζουν αποφάσεις του ΟΗΕ, καμία κατα-
δίκη της θέσης της Τουρκίας και του Τατάρ για 
δύο κράτη που παραβιάζει όλα τις μέχρι σήμερα 
συμφωνίες. 
▪� Ποιες δυνάμεις, ποιος συνασπισμός είναι 

πίσω από αυτή την ανεκδιήγητη στάση του  
Γενικού Γραμματέα; 
▪� Γιατί ανέχεται την Τουρκία και τον Τατάρ που 

θέτουν την αναγνώριση του ψευδοκράτους ως 
προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομι-
λιών; 
▪� Και γιατί το προσχέδιο της Έκθεσής του δεν 
συνδέει τη λύση του Κυπριακού με την αξιοποί-
ηση του φυσικού αερίου; 
▪� Η αμφισβήτηση συμφωνημένων βασικών  

συγκλίσεων από τους Νίκο  Αναστασιάδη και 
Νίκο Χριστοδουλίδη και η ανοχή  του Αβέρωφ 
Νεοφύτου δεν δικαιολογούν τη στάση του  
Γενικού Γραμματέα. 
▪� Πρέπει να βρούμε τρόπο να πιέσουμε την 

Τουρκία να επιστρέψει στο συμφωνημένο πλαί-
σιο και αν δεν το κάνει να έχει την αποκλειστική 

ευθύνη. 
▪� Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Νίκος Χριστοδου-

λίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θέλουν να 
βρουν τον τρόπο  επειδή κοιτάζουν αλλού.  
Λανθασμένα θα ερμηνεύουν τα δεδομένα και 
 ιδιαίτερα τον ρόλο της Τουρκίας αν συνεχίσουν 
να τρέφουν ψευδαισθήσεις ότι θα λύσουν  
το Κυπριακό είτε μέσα στα πλαίσια του επιθετι-
κού συνασπισμού του ΝΑΤΟ είτε με τριμερείς 
συμμαχίες που αγνοούν τον συσχετισμό δυνά-
μεων και τις ισορροπίες στην περιοχή. 
▪� Το Κυπριακό δεν πρέπει να φύγει από τα 
πλαίσια του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
της οποίας είμαστε πλήρες μέλος και στην οποία 
ενταχθήκαμε με στόχο την επίλυση του προβλή-
ματός μας.  
▪� Στον ανταγωνισμό μεταξύ του ΝΑΤΟ από τη 
μια και της Ρωσίας, Κίνας κ.ά από την άλλη πρέ-
πει να κρατήσουμε απόσταση.  
▪� Μόνο ο Ανδρέας Μαυρογιάννης κοιτάζει προς 

την ορθή κατεύθυνση. Είναι αμετάθετα υπέρ άμε-
σων πρωτοβουλιών για την επανέναρξη των συ-
νομιλιών μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ μακριά από 
περιπέτειες. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι  
η επιλογή για να ξεκλειδώσει η πόρτα του  
πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό. 
▪� Δεν είμαστε ανυποψίαστοι, δεν είμαστε αφε-

λείς. Όμως, όσο και να είναι πειραγμένες οι  
δημοσκοπήσεις και οι λόγοι και τα συμφέροντα 
είναι αυτονόητα, εμείς πρέπει να εντείνουμε τη 
δουλειά μας για να κάνουμε σίγουρο ότι  
ο Ανδρέας Μαυρογιάννης όχι μόνο θα περάσει 
στον δεύτερο γύρο, αλλά και θα δημιουργήσει 
δυναμική για τη νίκη. Eίναι πειραγμένες οι  
δημοσκοπήσεις και οι λόγοι και τα συμφέροντα 
είναι αυτονόητα, εμείς πρέπει να εντείνουμε τη 
δουλειά μας για να κάνουμε σίγουρο ότι ο  
Ανδρέας Μαυρογιάννης όχι μόνο θα περάσει 
στον δεύτερο γύρο, αλλά και θα  δημιουργήσει 
δυναμική για τη νίκη. 
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Του Βασίλη 
Κωστή

 Απαράδεκτο το προσχέδιο 
Έκθεσης του Γενικού  
Γραμματέα του ΟΗΕ 

Οι Συντηρητικοί στο Enfield θεωρούν Τζόνσον και Θάτσερ ήρωες 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Την περασμένη εβδομάδα 
ξαναζήσαμε την μεγάλη τραγω-
δία της μικρής μας πατρίδας  
Κύπρου. Οι θλιβερές μέρες του 
Ιούλη του 1974 μας αναστάτω-
σαν και πάλι την μνήμη, και μας 
έκαναν να πονέσουμε ξανά.  
Κάποιοι από εμάς…. Πολύ λίγοι, 
τρέξαμε να οργανώσουμε εκδη-

λώσεις μνήμης! Κρίμα όμως γιατί δεν τα κατα-
φέραμε να φέρουμε στις εκδηλώσεις τους πολ-
λούς! 
Δυστυχώς η αλήθεια δεν κρύβεται όσο και να 

το θέλουμε. Οι παλιοί φεύγουν και λιγοστεύουν 
οι πρόσφυγες, λιγοστεύουν οι προερχόμενοι 
από τα κατεχόμενα, και λιγοστεύουν οι κατα-
διωγμένοι μετά από δυστυχώς 48 χρόνια δίχως 
να υπάρξει η πολυπόθητη λύση του προβλή-
ματος. Μαζευτήκαμε οι λίγοι … θυμηθήκαμε…
.και κλάψαμε. Ήρθαν στο μυαλό μας εκείνα τα 
τραγικά γεγονότα της 15ης Ιουλίου με το προ-
δοτικό πραξικόπημα να μας θυμίζει ότι τον  
Έλληνα εναντίον Ελλήνων, και τον αδελφό ενα-
ντίον αδελφού. Η κατάρα της αδελφοκτονίας 
μας πληγώνει τόσο που είναι αδύνατο να  
ξεχάσουμε, το πρωινό της 15ης Ιουλίου οδη-
γώντας σε δρόμο της Λευκoσίας προς το  
Ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου, και ακούγο-
ντας για το πραξικόπημα  κάτι που δεν μπο-
ρούσαμε να το πιστέψουμε. Οι μέρες που ακο-
λούθησαν ήταν για να μείνουν στη μνήμη μας 
σαν μέρες ντροπής και αγανάχτησης. Αν ήσουν 
εκεί και με αντίθετη γνώμη, κινδύνευες.  
Αν ήσουν τυχερός την γλίτωνες. Είναι πολλές 
οι αποδείξεις ανθρώπων που δολοφονήθηκαν 
για τον απλό αυτό λόγο. 
Και το πραξικόπημα άνοιξε τις πόρτες για την 

εισβολή του Αττίλα, που τα αποτελέσματα τα 
γνωρίζουμε όλοι. Δίχως έλεγχο όλα, με τον  
καθένα να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς 
γίνεται γύρω του. Και σε αυτή την περίπτωση 
ο κάθε ένας να προσπαθεί να γλιτώσει τη ζωή 
του. Εγώ προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου 
πολύ τυχερό, γιατί απεφάσισα με μικρό αριθμό 
άλλων εφέδρων, να τρέξουμε να υπερασπί-
σουμε τους τόπους μας μετά από μια μεγάλη 
μάχη που δώσαμε για να καταβληθεί το γνωστό 

φυλάκιο των Τούρκων “ΚΟΤΖΆΚΑΓΙΑ“, και την 
αποχώρηση μας μετά από τον σκοτωμό αρκε-
τών στρατιωτών, όπως είπα και πιο πάνω να 
τρέξουμε να υποστηρίξουμε το χωριό μας το 
οποίο όμως πλησιάζοντας το διαπιστώσαμε ότι 
είχε ήδη παρθεί  από τα Τουρκικά στρατεύματα. 
Μιλάω φυσικά για τα χωριά Δίκωμο, πάνω και 
κάτω, που το μόνο που θυμάμαι τόσο έντονα 
και δεν λέει να φύγει από το νου μου, είναι  
η σημαία των κατοχικών στρατευμάτων που 
ανάρτησαν οι Αττίλες στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου στο πάνω Δίκωμο. Στη συνέχεια  
το χωριό μου Συγχαρί, και το Βουνό, και Κου-
τσοβέντη, που βρίσκονται στον Πενταδάχτυλο.  
Για να περάσουμε όμως από όλη αυτή την 

διαδικασία οι κίνδυνοι ήταν μεγάλοι.  
Η επιθυμία όμως να ζήσουμε μας έδωσε κου-

ράγιο να τρέξουμε και μέσα από πολλές ταλαι-
πωρίες να καταλήξουμε στο Χωριό Μια Μηλιά 
όπου εκεί δινόταν η τελευταία μάχη πριν την 
πρώτη εκεχειρία μετά από τους βομβαρδι-
σμούς και τον χαμό τόσων ατόμων. Είναι πολύ 
δυνατά τα συναισθήματα που μας κυριεύουν 
και επαναλαμβάνω το γεγονός ότι πολλοί από 
εμάς ήμασταν τότε τυχεροί που γλιτώσαμε και 
βρισκόμαστε ακόμα εν ζωή, για να θυμούμαστε 
τις πληγές και να ελπίζουμε στον γυρισμό.  
Ας ευχηθούμε ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος 

χρόνος που θα μιλάμε για όλα τούτα τα κακά 
που μας βρήκαν, και η μικρή μας πατρίδα θα 
βρει την ελευθερίας της και όλοι οι κάτοικοι της 
θα ζουν εκεί μονιασμένοι και αγαπημένοι. 
Είναι λυπηρό το γεγονός ότι ακόμα ….  
Δεν βάλαμε μυαλό! 
Συνεχίζουν οι αντιπαρέθεσες και το κυνήγι 

των καρεκλών!  
Τις ίδιες μέρες που οργανώνουμε εκδηλώσεις 

για να ξαναφέρουμε στη μνήμη το μεγάλο 
δράμα του νησιού μας… κάποιοι επιδιώκουν 
να παρασύρουν τους κάτοικους του, να γίνουν 
συνεργοί των στην προσπάθεια απόκτησης 
της αρχηγίας του κράτους. 
Με όλα αυτά στην σκέψη εύχομαι να φτάσουν 

καλύτερες μέρες.

Ο ι διακοπές ξεκίνη-
σαν. Κάποιοι έφυ-
γαν ήδη, κάποιοι  

είναι στην αναμονή και τέλος 
κάποιοι χαλαρά… Δεν βιάζο-
νται… γιατί τους αρέσει να  
περιμένουν. Είναι αυτό που 
λέμε, είναι καλύτερα να περι-
μένεις κάτι παρά να έρχεται 
και να τελειώνει. 
Πιστεύω ότι για να απολαύ-

σει κανείς τις διακοπές του θα πρέπει να είναι 
ξεκούραστος. Οι πιο πολλοί παίρνουν την άδεια 
και την επόμενη ταξιδεύουν.  
Βιάζονται να ξεκουραστούν κάνοντας τις διακο-
πές τους χωρίς να πάρουν μια ανάσα πριν. Μπο-
ρεί όμως κάποιος να απολαύσει τις διακοπές του 
όταν κουβαλά  μαζί του αποθέματα κούρασης 
αξίας ενός έτους;  
Υπάρχουν πολλά είδη ξεκούρασης και ο καθέ-

νας πρέπει να βρει ποιο χρειάζεται κάθε στιγμή 
της μέρας κι όχι μόνο τώρα στη διάρκεια των  
διακοπών. Είναι γεγονός ότι ζούμε σε έναν κό-
σμο που μας πιέζει να δουλεύουμε σε ασταμά-
τητους ρυθμούς κι ο όρος ξεκούραση είναι ένα 
άπιαστο όνειρο. Και ο καθένας αναρωτιέται 
«Πώς μπορώ να ξεκουραστώ αποτελεσματικά;» 
Για να ξεκουραστώ χρειάζεται να αναγνωρίσω 
ποιος είναι ο ρόλος της ξεκούρασης ώστε να  
καταλάβω και την αναγκαιότητά της.  
Η ξεκούραση βοηθάει στο να μη φτάσουμε στα 

όρια της σωματικής ή συναισθηματικής εξάντλη-
σης. Επίσης, βοηθάει στο να βρούμε την ισορ-
ροπία στη ζωή μας και να δώσουμε συνειδητά 
προτεραιότητα σε εμάς αλλά και στο να βελτιώ-
σουμε την δημιουργικότητα και την παραγωγι-
κότητά μας. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η  
ξεκούραση είναι κάτι που θα κάνουμε όταν όλες 
μας οι υποχρεώσεις ολοκληρωθούν αλλά το 
πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν τελειώνουν! Άλλες 
φορές την συσχετίζουμε με την τεμπελιά σε τόσο 
μεγάλο βαθμό που όταν πηγαίνουμε διακοπές 
μπορεί να έχουμε και ενοχές.  
Η ξεκούραση δεν είναι εύκολη υπόθεση.  

Οι απαιτήσεις των παιδιών και της δουλειάς την 
καθιστούν δύσκολη. Γι΄αυτό θα ήταν καλό να 
βρίσκουμε τρόπους να ξεκουραζόμαστε καθη-
μερινά και να μην περιμένουμε μια φορά τον 
χρόνο. Αυτό θα μας βοηθήσει και επαγγελματικά 
γιατί θα αποδίδουμε στην εργασία μας καλύτερα.  
Όταν λέμε ξεκούραση έχουμε στο μυαλό μας 

τον ύπνο, δεν είναι όμως  αρκετός για να ξεκου-
ραστείς. Η πραγματική ξεκούραση μου επιτρέπει 
να ανασυντάσσω τις δυνάμεις μου και να μειώνω 

τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος ώστε να  επι-
τρέπω στην επόμενη ανάγκη που θα εμφανιστεί 
να τα βγάλω πέρα. 
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη 

ξεκούρασης που χρειαζόμαστε κατά τη διάρκεια 
της ζωής μας και σύμφωνα πάντα με την  καθη-
μερινότητά μας. Η ξεκούραση του μυαλού βοη-
θάει στο να μην σκεφτόμαστε. Γιατί το μυαλό 
μας εργάζεται όπως την μηχανή του αυτοκινήτου. 
Κι όταν σβήσεις τη μηχανή, αυτή δουλεύει και 
δουλεύει… Εύκολες λύσεις είναι να κάνεις δια-
λογισμό ή να περπατήσεις  ή να κάνεις κάτι πολύ 
τετριμμένο όπως είναι να πλύνεις τα πιάτα ή να 
σιδερώσεις. Ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνεις οι 
αισθήσεις σου μονίμως κυριεύονται από ήχους, 
μυρωδιές, εικόνες. Περπατάς στο σπίτι σου και 
υπάρχουν οι ήχοι από την τηλεόραση, το φως 
της οθόνης από τον υπολογιστή σου. Δώσε ένα 
διάλειμμα στις αισθήσεις σου!  Εάν έχεις μία 
δουλειά, που χρειάζεται να βρίσκεις λύσεις σε 
προβλήματα ή να έχεις νέες ιδέες και να αναζη-
τάς ευκαιρίες, τότε κάνε πράγματα που σου  
δίνουν έμπνευση ας πούμε κάνε ένα χόμπι ή 
άκουσε μουσική ή περπάτα στο πάρκο. Το να 
κρατάς τα συναισθήματά σου – είτε για να ευχα-
ριστήσεις τους άλλους, είτε επειδή νιώθεις ανί-
κανος να εκφραστείς – απαιτούν αρκετή ενέρ-
γεια. Η συναισθηματική ξεκούραση έγκειται στο 
να επεξεργάζεσαι και να νιώθεις ότι μπορείς να 
μοιραστείς με τους άλλους τα πραγματικά σου 
συναισθήματα. 
Είναι ωραίο να  ξεκουράζεσαι έχοντας γύρω 

σου παρέα με φίλους, με ανθρώπους που σε 
υποστηρίζουν και σου βγάζουν προς τα έξω τον 
καλύτερό σου εαυτό. Πολλές φορές ξεκουράζε-
σαι όταν κάνεις κάτι για καλό σκοπό όπως ο εθε-
λοντισμός ή να κάνεις κάτι που είσαι εσύ! 
Το να ξεκουράζουμε το σώμα μας είναι απα-

ραίτητο. «Κουράστηκα πολύ σήμερα με πονάνε 
τα χέρια μου, τα πόδια μου, όλα….» λέμε Τι μπο-
ρούμε να κάνουμε; Άσκηση, yoga, να κάνουμε 
περπάτημα ακόμα και να κοιμηθούμε. 
Για να καταλάβεις τι είδους ξεκούραση χρει-

άζεσαι πραγματικά, πρέπει να αναγνωρίσεις τις 
ανάγκες σου και πού σπαταλάς καθημερινά την 
ενέργειά σου. 
Στόχος μας είναι να ζούμε μια ξεκούραστη ζωή 

και ταυτόχρονα να μπορούμε να είμαστε παρα-
γωγικοί. Το θέμα της ξεκούρασης είναι μια αέναη 
διαδικασία για αυτό και είναι σημαντικό κάθε 
μέρα να δίνουμε χρόνο σε εμάς και όχι μόνο στις 
διακοπές μας.
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Ξεκουράσου  
κάθε  
μέρα!

Του Βασίλη 
Παναγή

Το κυνήγι των καρεκλών!
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Θεατρική παράσταση «Μαμά, τρώω μπάμιες τώρα!»

Η θεατρική παράσταση «Μαμά, τρώω μπάμιες τώρα» 
είναι το αποτέλεσμα μιας θεατρικής ομάδας ερασιτεχνών 
ηθοποιών στην πλειοψηφία τους εκπαιδευτικών, που χάρι-
σαν στους θεατές μοναδικές στιγμές στο Ελληνικό κέντρο. 
Η αξιόλογη αυτή παράσταση είναι το αποτέλεσμα  του θεα-
τρικού εργαστηρίου Teleporta theatre workshop.  
Η όλη ιστορία του έργου αφορά τις εμπειρίες νεαρών Ελ-
λήνων μεταναστών στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ως σκοπό 
να προωθήσει την ιδέα «Πολίτης του κόσμου». Φανερή η 
προσπάθεια που καταβάλλουν οι Έλληνες μετανάστες να 
επιζήσουν, να μάθουν και να έρθουν πιο κοντά με τους ντό-
πιους γενικότερα. Η γρήγορη προσαρμογή είναι η μεγάλη 
τους έγνοια και η διατήρηση από την άλλη του ελληνικού 
στοιχείου της καταβολής τους.  Μέσα από την παράσταση 

αυτή οι Έλληνες μετανάστες δεν ξεχνούν να δείξουν την ευ-
γνωμοσύνη τους στην χώρα που τους φιλοξενεί για κάθε εί-
δους εμπειρία, συγκίνηση ή γνώση τους έχει προσφέρει. Η 
εμπνεύστρια του θεατρικού εργαστηρίου και της παράστασης 
αυτής είναι η ταλαντούχος εκπαιδευτικός Κατερίνα Πετρίδου 
η οποία στην συνομιλία που είχαμε μαζί της, μας ανάφερε: 
«Η παράσταση φτιάχτηκε από το μηδέν.  

Η συνολική διαδικασία διήρκησε περίπου τέσσερις μήνες. 
Αρχικά, ετοιμάσαμε ερωτηματολόγια που στείλαμε  σε Έλλη-
νες μετανάστες του Ηνωμένου Βασιλείου. Εμπνευστήκαμε 
από τις απαντήσεις του κόσμου, αλλά και από δικές μας 
εμπειρίες, ώστε να γραφτεί το κείμενο. Έπειτα, μέσα από 
παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς και πολλές ώρες προβών φτά-
σαμε στις δύο παραστάσεις που παρουσιάσαμε πρώτα στο 

Crouch End Festival στις 10/07 και στο The Hellenic Centre 
στις 17/07. Η απήχηση του κοινού ήταν πολύ συγκινητική. 
Περίπου 200 συνολικά άτομα παρακολούθησαν τις  παρα-
στάσεις μας. Τα σχόλια όλων μάς γέμισαν με ανείπωτη χαρά. 
Ο κόσμος ταυτίστηκε, συγκινήθηκε, γέλασε. Ελπίζουμε να 
καταφέρουμε να μοιραστούμε αυτή τη δουλειά με ακόμη πε-
ρισσότερο κόσμο στο κοντινό μέλλον».  

 
Εμείς με την σειρά μας συγχαίρουμε τους ηθοποιούς και  
μουσικούς που πήραν μέρος στην παράσταση και έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους για να μας συγκινήσουν και να μας 
αγγίξουν τα μηνύματα τους.  

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι άλλο επιχειρήσουν. 

Πραγματοποιήθηκε για ακόμη μια χρονιά στο Θέατρο Τέχνης  
η εκδήλωση για την Κύπρο με αφορμή τις «μαύρες» επετείους
Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 22 Ιουλίου με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση 
που οργάνωσε το θεατρικό γκρουπ The Actors Theatre που όπως είναι γνωστό καλλιτεχνικός 
διευθυντής του είναι ο Βασίλης Παναγής. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην 
Κύπρο μας και έγινε στα πλαίσια της εβδομάδας για την Κύπρο που 
οργανώνει κάθε χρόνο το θέατρο τέχνης. Η εκδήλωση έλαβε μέρος 
στο θέατρο τέχνης την Παρασκευή 22, Ιουλίου στις 7:30 το 
βράδυ. 
Άρχισε με εισαγωγική ομιλία από τον Βασίλη Παναγή  
ο οποίος μίλησε για την προσπάθειά του να προωθεί  
πάντοτε το θέμα της Κύπρου και ιδιαίτερα να οργανώνει 
εκδηλώσεις οι οποίες σκοπό έχουν να διατηρούν την μνήμη 
γιατί είναι απαραίτητο να μην ξεχνάμε την πατρίδα μας την 
Κύπρο η οποία υπέφερε τόσα πολλά και ιδιαίτερα το 1974 
στο πραξικόπημα και την εισβολή. Στη συνέχεια ο Βασίλης 
Παναγής κάλεσε τον διευθυντή του θεάτρου τέχνης Γιώργο  
Ευγενίου ο οποίος και αυτός με τη σειρά του μίλησε για το καυτό 
θέμα της Κύπρου και για τις προσπάθειες του ίδιου και του θεάτρου τέχνης 
να διατηρήσει τις μνήμες για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε και τους νέους μας να μά-
θουν για το καυτό πρόβλημα της εισβολής του 1974. Αμέσως  μετά ο Βασίλης Παναγής μαζί 
με τον συνεργάτη του ηθοποιό Πανό  Σαββίδη ερμήνευσαν ποιήματα γραμμένα από τον Βα-

σίλη Παναγή, μεταξύ αυτών των ποιημάτων και το γνωστό ποίημα του Κώστα Μόντη Τρίτο 
γράμμα στη μητέρα. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε το ποίημα του Βασίλη Παναγή Περάσαμε δύ-

σκολες στιγμές, γραμμένο στην Αγγλική γλώσσα. Ακολούθησαν τραγούδια από τον 
γνωστό στην Παροικιά μας Γιώργο Γεράσιμο ο οποίος τραγούδησε κυπριακά 

τραγούδια για την Κύπρο μεταξύ αυτών και το τραγούδι του Κύπρος 
μου, παραγωγή του γνωστού στην Παροικιά μας μουσικοσυνθέτη 

Harry K. Στη συνέχεια έγινε προβολή της ταινίας μικρού μήκους 
την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε ο Βασίλης Παναγής με θέμα 
την φιλία δύο κυπρίων ενός Ελληνοκύπριου και ενός Τουρκοκύ-
πριου οι οποίοι είπαν αντίο μία μέρα πριν την εισβολή του 74 και 
ξανά συναντήθηκαν στο Λονδίνο μετά από 45 χρόνια. 
Οι παρευρισκόμενοι καταχειροκρότησαν τους καλλιτέχνες και 

συνεχάρησαν και τους καλλιτέχνες και τον Γιώργο Ευγενίου που 
πάντα προβάλλουν μέσα από τις τέχνες το πρόβλημα της Κύπρου. 

 
Ο Βασίλης Παναγής ευχαριστεί όλους που συνέβαλαν στην πραγματο-

ποίηση της εκδήλωσης, ιδιαίτερα τον Πατάπιο για την τεχνική υποστήριξη. 
 Επίσης τον Άρη και Γιώργο Ευγενίου, καθώς και τον Γιώργο Γερασιμο και τον Πανό Σαββίδη.  

 
Επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την προβολή της εκδήλωσης.
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:35 
5.000 ψέματα (1966). Κωμω-
δία με τους Γιώργο Κωνστα-
ντίνου, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Σαπφώ Νοταρά. Δυο 
φτωχοί φοιτητές γνωρίζουν 
έναν συλλέκτη αρχαίων αντι-
κειμένων, ο οποίος τους 
προσλαμβάνει για να κλέψουν 
από έναν άλλο συλλέκτη ένα 
αρχαίο αγαλματίδιο. Όντως το 
κλέβουν, αλλά όταν το πηγαί-
νουν στο συλλέκτη, αυτός πα-
θαίνει συγκοπή και αυτοί μέ-
νουν με το αγαλματίδιο στα 
χέρια. Και τώρα τι πρέπει να 
κάνουν; 
 
ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 23:15 
Ο Καζανόβας (1963). Κωμω-
δία με τους Κώστα Χατζηχρή-
στο, Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Μάρθα Καραγιάννη. Ένας 
αγαθός χωριάτης, πιστεύο-
ντας πως είναι ο νέος Καζα-
νόβας, καταφθάνει στην 
Αθήνα, για να κατακτήσει τις 
γυναίκες. Ο Ξάδερφος του 
όμως, αναγνωρίζοντας την 
αδυναμία του στο γυναικείο 
φύλο, τον μπλέκει, χωρίς ο 
ίδιος να το γνωρίζει, σε μία με-
γάλη απάτη.  
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
21:25 Τέσσερα Μαύρα Κου-
στούμια (2006). Μακάβρια 
Κωμωδία με τους Ρένο Χαρα-
μπίδη, Γιάννη Ζουγανέλη. 
Τέσσερεις φίλοι αποφάσισαν 
να ασκήσουν το επάγγελμα 
του νεκροθάφτη σαν προσω-
ρινή λύση, αλλά για πάρα 
πολλά χρόνια δεν βρίσκουν 
τον τρόπο να αλλάξουν επάγ-
γελμα.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
22:55 Τρελές Αδελφές 
(1989). Κωμωδία με την Ρένα 
Βλαχοπούλου. Πεθαίνοντας η 
θεία αφήνει στην διαθήκη, όλα 
της τα χρήματα σε ένα... τρε-
λάδικο.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 
00:20 Όστρια - Το Τέλος του 
Παιχνιδιού (1984). Αισθημα-
τική ταινία με την Μπέτυ Αρ-
βανίτη, Κώστα Αρζόγλου, Κα-
τερίνα Γώγου, Δημήτρη 
Καμπερίδη και Θέμιδα Μπα-
ζάκα. Τρία ζευγάρια κατασκη-
νώνουν σε μια ερημική παρα-
λία και τις διακοπές τους 
έρχεται να στοιχειώσει η εμ-
φάνιση μιας νέας παράξενης 
κοπέλας παίζοντας τον ρόλο 
του εξολοθρευτή αγγέλου στις 

σχέσεις τους. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:15 
Παρένθεση (1968). Μελό-
δραμα με τους Άγγελο Αντω-
νόπουλο και Αλεξάνδρα Λαδι-
κού. Μια γυναίκα θυμάται τη 
στιγμή που σημάδεψε την ζωή 
της, πριν λίγα χρόνια. Το 
τρένο με το οποίο ταξίδευε 
είχε καθυστέρηση έξι ωρών. 
Ένας συνεπιβάτης της, ο 
οποίος έμενε στην πόλη που 
σταμάτησαν, της πρότεινε να 
περάσουν μαζί αυτές τις 
ώρες.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:40 
Βαρύς Γλυκός και Μερα-
κλής (1988). Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Μουστάκα, 
Πάνο Κορκοτά, Καρολίνα Τυρ-
ταίου. Ο Αριστείδης δουλεύει 
στο καφενείο μιας μεγάλης 
εταιρείας. Πνιγμένος στους 
καφέδες και τα φλυτζάνια ονει-
ρεύεται. Πότε βλέπει τον εαυτό 
του στην υψηλότερη θέση της 
εταιρείας, πότε σαν το μεγάλο 
αστέρι της όπερας.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30 
Zorba the Greek (1964). Κω-
μωδία στην Αγγλική γλώσσα 
με τους Anthony Quinn, Alan 

Bates, Irene Papas, Lila Ked-

rova, Sotiris Moustakas, Anna 
Kyriakou, Eleni Anousaki. Ο 
Μπάζιλ είναι ένας Ελληνικής 
καταγωγής συγγραφέας, γεν-
νημένος και μεγαλωμένος στη 
Μεγάλη Βρετανία με όλα τα 
χαρακτηριστικά του μετρημέ-
νου Άγγλου μεσοαστού. Περι-
μένοντας στον Πειραιά το 
πλοίο για την Κρήτη, γνωρίζει 
τον Ζορμπά, έναν τραχύ αλλά 
ενθουσιώδη Έλληνα χωριάτη 
και μουσικό από τη Μακεδο-
νία.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:00 Πριν το Ηλιοβασίλεμα 
(1979). Θέατρο της Δευτέρας. 
Κοινωνικό δράμα με τους Άρη 
Βλαχόπουλο, Ανέστη Βλάχο. 
Ο Μυστικοσύμβουλος Ματίας 
Κλάουζεν, επιτυχημένος επι-
χειρηματίας με σπάνια πνευ-
ματική καλλιέργεια και σεβα-
στό μέλος της τοπικής 
κοινωνίας, μετά από χρόνο 
και κόπο καταφέρνει να ανα-

νήψει από το πένθος της χη-
ρείας του.  
 
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 23:00 
 Πίσω μου Σ' Έχω Σατανά 
(1971). Κωμωδία με τους Λά-
μπρο Κωνσταντάρα, Μάρω 
Κοντού, Γιώργο Παπαζήση, 
Άννα Ματζουράνη. Ο Παύλος, 
διευθυντής ασφαλιστικής εται-
ρείας και γλεντζές, προσλαμ-
βάνει ως δακτυλογράφο την 
Εύα, δήθεν αρραβωνιαστικιά 
ενός υπαλλήλου του, τον 
οποίο όμως γουστάρει η 
αδερφή του Παύλου. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:55 Η Θεία μου η Χίπισσα 

(1970). Κωμωδία με την Ρένα 
Βλαχοπούλου, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Νόρα Βαλσάμη. Η 
κυρά Λένη, μια φτωχιά χήρα, 
εργάζεται σαν καθαρίστρια σε 
ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ 
ταυτόχρονα σπουδάζει στην 
Αμερική την μονάκριβη κόρη 
της Κάθριν. 

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 28/7 
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 29/07 
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 30/07 

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 31/07 
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 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/08 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Αφανείς Ήρωες (Ε) 
12:00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση  

13:00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17:00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
ΤΡΙΤΗ 2/08 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Αφανείς Ήρωες (Ε)  
12.00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση   
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.00 Black Forest (Ε)  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40  Ειδήσεις 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/08 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Ντοκιμαντέρ «Ο Κύ-
πρου Μακάριος» (Ε)  
12.00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση        
15.00 Black Forest (Ε) 
16:20 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε)  
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
  20.40 Ειδήσεις 
20.45 Economic Echo  

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 28 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: 5.000 ψέ-
ματα (1966) 
23:15 Ελληνική Ταινία: Ο Καζανό-
βας (1963) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
 20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV 
 21:25  Ελληνική Ταινία: Τέσσερα 
Μαύρα Κουστούμια (2006) 
 22:55 Ελληνική Ταινία: Τρελές 
Αδελφές (1989) 
 00:20  Ελληνική Ταινία: Όστρια - Το 
Τέλος του Παιχνιδιού (1984) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 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:  
Wine Festival 2022. Καλλιτεχνικό Πρό-
γραμμα.  
21:15 Ελληνική Ταινία: Παρένθεση 
(1968) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Βαρύς Γλυ-
κός και Μερακλής (1988) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 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: Zorba the 
Greek (1964) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    
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  
20.25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Πριν 
το Ηλιοβασιλ́εμα (1979) 
23.40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      
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:  
Wine Festival 2022. Καλλιτεχνικό 
Πρόγραμμα. 
23:00 Ελληνική ταινία: Πίσω μου Σ' 
Έχω Σατανά (1971) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Κατωθκιόν  της Μαδαρής  
(Κυπριακή Σειρά) Επ.1   
20:55 Ελληνική Ταινία: Η Θεία μου 
η Χίπισσα (1970) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Πολυτεχνί-
της και Ερημοσπίτης (1963)
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Η θρυλική υποστηρίκτρια της Άρσεναλ Μαρία Πετρή έφυγε 
από την ζωή και η ομάδα στέλνει τα συλλυπητήρια της       

Μία από τις πιο ένθερμες και παλαιότερες οπαδούς της Άρσεναλ 
έφυγε δυστυχώς από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 83 ετών.  

Η συμπατριώτισα μας Μαρία Πετρή αφιέρωσε το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής της ακολουθώντας την Άρσεναλ σε σχεδόν όλους 
τους αγώνες της ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να τους πα-
ρακολουθήσει, ως τεκμήριο της υποστήριξης της για την ομάδα. 
Όπως επεσήμανε η ίδια σε συνέντευξή της στην «Παροικιακή» το 
2020 «Το πιο μακρινό μέρος που έχω πάει είναι η Αυστραλία, η 
Σαγκάη, το Πεκίνο η Κουάλα Λουμπούρ, το Τόκιο... Δεν έχω πάει 
ποτέ στην Αμερική ή στην Αφρική, αλλά έχω πάει στα περισσότερα 
μέρη της Ευρώπης λόγω της Άρσεναλ.» 

Ακόμη και η επίσημη ιστοσελίδα της Άρσεναλ ανάρτησε σχετικό 
δημοσίευμα για να τιμήσει την ‘θρυλική υποστηρίκτριά Μαρία Πε-
τρή’ και να στείλει τα συλλυπητήριά της. Όπως αναφέρει η ιστο-
σελίδα «Σπάνια μπορεί να ειπωθεί ότι "τα παιχνίδια δεν θα 
είναι το ίδιο" χωρίς έναν οπαδό, αλλά η παρουσία της Μα-
ρίας, το θρυλικό "Come on you Gunners!" και πολλά, πολλά 
υποστηρικτικά τραγούδια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια των δεκαετιών, θα αφήσουν πραγματικά ένα κενό τις 
ημέρες των αγώνων στο στάδιο Emirates, στο Meadow Park 
και στους εκτός έδρας αγώνες όπου κι αν παίζουμε.» 

 
Η Μαρία άφησε τη σφραγίδα στην ιστορία της Άρσεναλ και ασχο-

λούνταν με την ομάδα από τα 11. «Το πρώτο μου παιχνίδι έτυχε 
να είναι όταν ήμουν 18 ετών, όταν έφυγα για κολέγιο και μαζί με 
μια παρέα φοιτητών είχαμε πάει στο Portsmouth, όπου είδα τον 
πρώτο μου αγώνα. Άρχισα να πηγαίνω τακτικά σε ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες στα τέλη της δεκαετίας του '60. Άρχισα να πηγαίνω 
στους αγώνες των ανδρών, εντός και εκτός έδρας και άρχισα να 
πηγαίνω στους αγώνες των γυναικών πριν από περίπου 13 χρό-
νια. Πηγαίνω και στους αγώνες των νέων κάτω των 23 ετών.» 

Η κυπριακής καταγωγής οπαδός γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Λονδίνο. Ωστόσο και οι δύο της γονείς γεννήθηκαν στην Ακανθού, 
μετανάστευσαν από την Κύπρο και παντρεύτηκαν στο Λονδίνο 
το 1938. 

Η Μαρία, την οποία οι περισσότεροι γνωρίζουν ως την πιο  
φανατική και μεγαλύτερη υποστηρίκτρια της Άρσεναλ, διαπίστωσε 
ότι «υπάρχουν οπαδοί της Άρσεναλ που είναι μεγαλύτεροι από 
εμένα και υποστηρίζουν την Άρσεναλ περισσότερο καιρό από 
εμένα, αλλά αμφιβάλλω πολύ αν υπάρχουν πολλοί που έχουν 
υποστηρίξει την ανδρική, τη γυναικεία και την 23χρονη ομάδα 
τόσο έντονα όσο εγώ.» 

Αναπολώντας στο παρελθόν ο αγαπημένος αγώνας της Μαρίας, 
αν και δύσκολο να τον επιλέξει, ήταν όταν πήγε στο Παρίσι για 
τον τελικό του Champions league και παρόλο που έχασε η Άρσε-
ναλ μέσα σε καταρρακτώδεις βροχές ήταν πολύ συναρπαστικό 

παιχνίδι. Αρκετούς γνωστούς ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ όπως 
τον Joe Baker, τον George Eastham δεν είχε ποτέ την ευκαιρία 
να τους δει ζωντανά διότι όπως εξηγεί η ίδια «Βλέπετε, το ποδό-
σφαιρο δεν ήταν για να πηγαίνουν τα ελληνικά κορίτσια τους τότε 
καιρούς.» Ο αγαπημένος της ποδοσφαιριστής ήταν ο Kenny San-
som που όπως λέει « Ήταν ένας υπέροχος Άγγλος left-back, αλλά 
υπήρξαν αρκετοί υπέροχοι Άγγλοι παίκτες που αγάπησα. 

Oμόνοια: Το… καθάρισε με τους φορ της

«Χτύπησε» με τους επιθετικούς της η 
Ομόνοιας την Τρίτη στο δεύτερο φιλικό 
στην Πολωνία, επικρατώντας της Χά-
ποελ Ιερουσαλήμ με 2-0. Μάταβζ και Κα-
κουλλής (που είδε δίχτυα για δεύτερο 
συνεχόμενο ματς) πέτυχαν από ένα γκολ 
σε κάθε ημίχρονο (11’ και 55’ με πέναλτι 
αντίστοιχα) και οδήγησαν την Ομόνοια 
στη φιλική νίκη επί της ισραηλινής ομά-
δας. Στα θετικά το μηδέν παθητικό, για 
πρώτη φορά. 

Το «τριφύλλι» εμφανίστηκε βελτιωμένο 
σε αρκετούς τομείς σε σχέση με τα φιλικά 
που προηγήθηκαν. Ο Λένον χρησιμο-
ποίησε συνολικά 20 ποδοσφαιριστές. 
Αγωνίστηκαν σ’ όλο το 90λεπτο οι Γιού-
στε και Ζευκής. 

 
Δεν έπαιξαν οι Λοΐζου, Ζαχαρίου, Μί-

λετιτς, Παναγή, Κυριακίδης, Μπρούνο. 

Στον πάγκο βρέθηκε και ο Κούσουλος 
ξεκάθαρα για λόγους ψυχολογίας.  
Ο τεχνικός των πρασίνων είχε την ευ-
καιρία να εξάγει εκ νέου συμπεράσματα, 
που θα βοηθήσουν στη συνέχεια της 
προετοιμασίας. Νέο φιλικό για την Ομό-
νοια αυτό με την Ανόρθωση το προσεχές 
Σάββατο (19:00). 

«Κάναμε καλό παιχνίδι και τακτικά και 
σωματικά» είπε για το χθεσινό φιλικό ο 
Ανδρέας Σάββα. Για τη δική του παρου-
σία, σχολίασε: «Είμαι χαρούμενος που 
παίρνω αρκετά λεπτά. Προσπαθώ να 
δείξω τι μπορώ να κάνω, στον προπο-
νητή και στους συμπαίκτες μου». 

Η Ομόνοια ενημέρωσε ότι άρχισε η διά-
θεση των εισιτηρίων του φιλικού αγώνα 
με την ΑΕΚ Αθηνών στο ΓΣΠ στις 5 Αυ-
γούστου. Τα εισιτήρια διαρκείας 2022-23 
δεν ισχύουν.

ΑΠΟΕΛ: Έβαλε τα γαλαζοκίτρινα ο Ντάνι Μπλουμ

Την απόκτηση του Ντάνι Μπλουμ ανα-
κοίνωσε και επίσημα ο ΑΠΟΕΛ.  

Οι γαλαζοκίτρινοι ενημέρωσαν μέσω 
ανακοίνωσης για την καταρχήν συμφω-
νία με τον Γερμανό αριστερό εξτρέμ,  
ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλες 
τις θέσεις της επίθεσης. 

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ 
«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

(ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την καταρ-
χήν συμφωνία με τον Danny Blum.  
Ο ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 
07/01/91 και έχει ύψος 1,83. Αγωνίζεται 
κυρίως ως αριστερός ακραίος επιθετικός 
όμως μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις 
θέσεις της επίθεσης. Κατάγεται από τη 
Γερμανία και έχει αγωνιστεί μέχρι και το 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της U20, 
στη χώρα του. 

Ο Danny Blum αγωνίστηκε κυρίως στη 
Γερμανία (εκτός Γερμανίας αγωνίστηκε 
στη 2η κατηγορία Ισπανίας) φθάνοντας 
μέχρι και την κατάκτηση του κυπέλλου 
Γερμανίας με την Eintracht Frankfurt. 
 Καλωσορίζουμε τον Danny Blum στον 
ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυ-
ρίσει τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες 
με τη γαλαζοκίτρινη ασπίδα»

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΠ σε συνέδριο για 
το γυναικείο ποδόσφαιρο στο Λονδίνο

Στο «Raising our game», το οποίο διοργανώνει η FIF-
PRO σε συνεργασία με την Ένωση Επαγγελματιών Πο-
δοσφαιριστών της Αγγλίας (PFA), συμμετέχει Αντιπροσω-
πεία του ΠΑΣΠ, αποτελούμενη από τον εκτελεστικό 
πρόεδρο του συνδέσμου Σπύρο Νεοφυτίδη και τη λει-
τουργό του γυναικείου ποδοσφαίρου Άντρια Κιρκίνη. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΠ, το συγκεκριμένο 
Φόρουμ που πραγματοποιείται σήμερα και λαμβάνει χώρα 
στο Λονδίνο, συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, 32 σύνδεσμοι 
ποδοσφαιριστών και αντιπρόσωποι της UEFA και της 
FIFA. 

Το συνέδριο θα απασχολήσουν θέματα που αφορούν 

τον προγραμματισμό των πρωταθλημάτων του γυναικείου 
ποδοσφαίρου από τις ομοσπονδίες, αφού, όπως διαπι-
στώνεται, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει επιβάρυνση 
των προγραμμάτων με πολλούς αγώνες ή αντιθέτως στο 
ημερολογιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται λίγα παι-
χνίδια. 

Επιπλέον, θα γίνει συζήτηση για τον στόχο της περαι-
τέρω ανάπτυξης του γυναικείου ποδοσφαίρου ώστε αυτό 
να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και επαγγελματισμό.  
Τα προβλήματα που διαπιστώνονται όσον αφορά τις διε-
θνείς διοργανώσεις και τις Εθνικές ομάδες γυναικών, οι 
διακρίσεις κατά των γυναικών και η ανισότητα που παρα-
τηρείται σε πολλές περιπτώσεις, καθώς και οι νέοι κανο-
νισμοί της FIFA αναφορικά με την άδεια μητρότητας στις 
ποδοσφαιρίστριες, συμπεριλαμβάνονται, επίσης, στην 
ατζέντα του συνεδρίου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύριο θα ακολουθήσει σεμινάριο 
στο οποίο θα συμμετέχουν μόνο οι χώρες - μέλη της FIF-
PRO με θέμα «οι Συλλογικές Συμβάσεις στο Γυναικείο 
Ποδόσφαιρο», οι οποίες προάγουν και προστατεύουν το 
γυναικείο ποδόσφαιρο. 

 
«Δεδομένου ότι ο ΠΑΣΠ έχει ήδη καταθέσει πρόταση 

στη Βουλή για τροποποίηση του περί ΚΟΑ νόμου ώστε 
να κατοχυρωθεί το δικαίωμα για ίσες παροχές ανάμεσα 
σε άντρες και γυναίκες στα ομαδικά αθλήματα των Εθνι-
κών ομάδων, τόσο το συνέδριο όσο και το σεμινάριο, 
αποκτάνε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον σύνδεσμό 
μας», καταλήγει η ανακοίνωση. 

 

Σπόραρ: Υπογράφει εντός της ημέρας στον Παναθηναϊκό!
Ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του 

Άντρατζ Σπόραρ, με την Abola να φέρνει το όνομα του στην 
επικαιρότητα και από την Σλοβενία να γίνεται γνωστό το πρωί 
της Τετάρτης πως το θέμα είναι πολύ προχωρημένο. Το Gaz-
zetta επικοινώνησε με τον διεθνή στράικερ πριν λίγη ώρα και 
εκείνος επιβεβαίωσε πως άμεσα θα φορέσει την πράσινη φα-
νέλα και ότι είναι αρκετά χαρούμενος με την προοπτική του 
Παναθηναϊκού, χωρίς να θέλει να πει τίποτα περισσότερο, σε-
βόμενος τις διαδικασίες του κλαμπ. Eπιβεβαίωση υπήρξε και 
από το περιβάλλον του παίκτη. 

 
Οι «πράσινοι» θα δώσουν ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια 

ευρώ στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας, με τις ετήσιες απολαβές του 
παίκτη να πλησιάζουν στο 1 εκατομμύριο ευρώ. 

 
Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, η μεταγραφή 

θα πρέπει να θεωρείται «τελειωμένη», καθώς μέσα στην ημέρα 
ο Σπόραρ θα υπογράψει τα συμβόλαια που του έχουν στείλει 
οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» και τις επόμενες ημέρες θα έρθει 
στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις επίσημες ανακοινώσεις.



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 28 JULY 2022 | EST. 1974 | ISSUE 2476 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 25

Overseas Cypriots hailed as  
“a valuable capital” for Cyprus

The "tireless" efforts of 
overseas Cypriots, their 
love for their country, their 

successes and the progress 
they achieve in their countries 
of residence, have made them 
"the best ambassadors" of 
Cyprus abroad, Presidential 
Commissioner, Photis Photiou 
said on Tuesday in his speech 
at the opening of the World Con-
ference of Overseas Cypriots. 

Photiou said that this was an 
"important" day for everyone.  

"Your presence here confirms 
once again your ceaseless inte-
rest and steadfast love for Cyprus," 
he said, referring to the organi-
zations of overseas Cypriots, 
POMAK, PSEKA and NEPOMAK. 

The Commissioner expressed 
the country’s "deep gratitude" for 
their multifaceted, as he said, 
contribution at the political, social 
and cultural level, "but especially 
in matters of promoting our posi-
tions on the national issue and 
strengthening our relations with 
governments and other decision-
making centres in the countries 
where you reside at a time when 
Turkey with its provocative and 
illegal actions creates instability 
in the region and violates Inter-
national Law." 

He said that POMAK, PSEKA, 
NEPOMAK, the Presidents, 
members and other executives 
of the federations of overseas 
Cypriots, were “a valuable capi-
tal” that always acts positively 
and in an enviable manner. 

“The dynamism, patriotism, 
adherence to our principles, 
values and traditions, the tireless 
efforts in general and love for 
our country, the successes and 
progress you are making in your 
countries of residence, have made 
you the best of our ambassadors 
abroad," he said. 

Photiou also referred to the 
young overseas Cypriots and said 
that the government attaches 
particular importance to the issues 

concerning them and has intro-
duced programmes to encourage 
their involvement in expat events 
and in the political affairs of their 
countries of residence, as well 
for a more frequent contact with 
Cyprus though learning the      
language, history and culture. 

On the issue of the missing 
persons and the efforts made by 
expatriates to solve this humani-
tarian problem, Photiou appealed 
to the organizations to intensify 
their efforts, with the governments 
and powerful decision-making 
centres of their countries of resi-
dence, so that answers can be 
given to the relatives of these 
people who, are gradually dying 
without knowing what happened 
to their loved ones. 

He referred to the cooperation 
with friendly countries on Dias-
pora matters, and welcomed their 
representatives who will attend 
the conference, from Greece, 
Armenia, Serbia, and Romania. 
He also welcomed to Cyprus the 
Minister of Advanced Education 
of Alberta, Canada, Demetrios 
Nicolaides. 

On his part, the President of 
the World Federation of Overseas 
Cypriots (POMAK), Andreas Papa-
evripides, said, "Another Cyprus, 
beyond its physical borders, will 
continue to fight with stubborn-
ness and determination in our 
countries of residence, until our 
homeland is freed from the Turk-
ish occupation.” 

Referring to a visit, members 
of the federations paid on Tues-
day morning to the Paphos air 
base, he said that "we feel proud 
for the high level of preparedness 
and deterrence of the National 
Guard." Addressing the political 
leadership, he requested addi-
tional funds for the purchase of 
UAVs. 

Denouncing Turkish revision-
ism, POMAK’s President said it 
is time for Turkish Cypriots to 
"realize that it is in their own      

interest to break free from Turkey 
and work with us to achieve a 
just and functional solution, 
which ensures permanent peace 
and prosperity in a normal state, 
that is a member of EU, without 
anachronistic guarantees and 
intervention rights. 

Philip Christopher, President 
of the International Coordinating 
Committee “Justice for Cyprus” 
(PSEKA), in his speech, focused 
on the Cyprus issue and said that 
this is the time for the Cyprus 
government to present “a speci-
fic and detailed plan that talks 
about energy, the exclusive 
economic zone, membership     
to NATO, that talks about the 
defence of the democratic values 
and the western world.” 

The dilemma of the Cyprus 
problem, he said, has been the 
fact that, for 48 years “we have 
been talking about values” but 
the EU, US, and other countries 
are talking about geopolitical, 
military, economic interests with 
Turkey, pointing out that “this is 
the problem we need to solve.” 

The President of the Youth of 
the World Federation of Overseas 
Cypriots (NEPOMAK), Christos 
Tuton, referred to the 20th anni-
versary since the establishment 
of NEPOMAK, and how this has 
changed the lives of many young 
Cypriots living abroad. 

He paralleled the Russian       
invasion of Ukraine with the 
Turkish invasion of Cyprus and 
said that for Cypriots, this was 
far too familiar, as they went 
through the same pain as refu-
gees, as relatives of the missing, 
“and as a people who want peace 
for our homeland.” He said that 
the fact that Nicosia is “the last 
divided capital city in the world”, 
is “unacceptable and a shame 
on the international community.”  

He added that they will do all 
they can “to make it clear to our 
governments back home that if 
they do not stop Turkey’s illegal 

actions, then they are complicit,” 
as they cannot simply sit back 
and close their eyes as Turkey 
demands partition of the island 
and opens Varosha, street by 
street. Tuton said they will fight 
for justice for Cyprus, freedom, 
and the end of the occupation. 

Representing the Greek      
government, the Deputy Minister 
of Education and Religious      
Affairs, Zetta Makri, said that 
Hellenic and Cypriot Communi-
ties of the Diaspora play an      
important role in the inseparable 
relationship between Greeks and 
Cypriots, as they share common 
aspirations and "lay strong foun-
dations for our continuity through 
education, our language and 
culture." 

Pafos Bishop Georgios also 
addressed the conference's ope-
ning, representing Archbishop 
Chrysostomos II of Cyprus. 

The Conference continued       
its work on Wednesday at St 
Raphael Resort, in Limassol. 

Greek Deputy Minister of 
Education and Religious Affairs, 
Zetta Makri delivered an address 
on Greek schools of Diaspora, 
whilst Energy Minister Natasa 
Pilides briefed delegates on the 
latest developments to do with 
hydrocarbons and the country’s 
energy policy.  

Foreign Affairs Minister Ioan-
nis Kasoulides was expected to 
speak about foreign policy issues 
and Presidential Commissioner 
Photis Photiou was to outline the 
national strategy for Cypriots of 
Diaspora. 

Cypriots who live abroad were 
further briefed by Evgenios     
Evgeniou, head of Invest Cyprus, 
the national investment promo-
tion agency, on matters to do with 
attracting investments to the 
country. 

Committee on Missing Persons 
Greek Cypriot member Leonidas 
Pantelides inform delegates on 
the progress by the Committee so 
far, while Greek Cypriot nego-
tiator Menelaos Menelaou briefed 
them on the latest developments 
as regards the Cyprus problem 
and the fenced off part of Turkish 
occupied Famagusta, known as 
Varosha. 

A presentation of the online 
platform of Cypriot Diaspora in 
cooperation with the Deputy 
Ministry of Research, Innovation 
and Digital Policy and a briefing 
on consular matters also took 
place.   

The Conference will conclude 
on Friday.

A row has erupted over 
whether Rishi Sunak 
U-turned on his pledge 

to not cut taxes after announ-
cing he would slash VAT on 
energy bills. 

The former chancellor said 
if he becomes prime minister, 
he would implement the tem-
porary measure to save the 
average household £160. 

Throughout his campaign  
to become Tory leader, he has 
repeatedly said he wants to hold 
off on tax cuts until inflation is 
under control, while calling other 
candidates' plans for tax cuts 
irresponsible. 

He also argued against a     
VAT cut on energy when he was 
chancellor, telling the House     
of Commons in February: "That 
policy would disproportionately 
benefit wealthier households." 

But on Tuesday night he said 
because the energy price cap 
is now expected to rise from 
just under £2,000 a year to 
above £3,000 in October, more 
help was needed to reduce the 
cost of living crisis. 

While Mr Sunak claimed it 
would be "temporary and targe-
ted", Liz Truss' team jumped 
on the announcement and said 
it was definitely a U-turn. 

Tuesday’s debate was the 
second head-to-head tussle 
between the two contenders.  

A YouGov poll of Conserva-
tive Party members, who will 
ultimately decide on the next 
leader, found 50% thought 
Truss performed the best in 
the first clash on Monday, with 
39% backing Sunak.  

They also saw Truss as more 
in touch with ordinary people, 
more likeable and more trust-
worthy. Sunak narrowly edged 
her by 43% to 42% on who was 
the most prime ministerial.  

The next head-to-head     
debate will take place on 
Thursday 4th August, 8pm on 
Sky News. 

The winner of the election, 
which will be decided by a   
ballot of the fewer than 200,000 
Conservative members, will 
be announced on September 
5.

Team Truss accuses 
Rishi Sunak of U-turn 
on tax pledge

UK Cypriot Bambos Charalambous is delighted to have 
been reselected as the candidate for Enfield Southgate 
at the next general election. 

He said, “Thank you to Labour members, trade unions and affi-
liated organisations for unanimously reselecting me. Enfield is my 
home and it’s the honour of my life to serve this constituency, and 
I promise to keep standing up for the people of Enfield Southgate.” 

Bambos Charalambous MP 
reselected as candidate for 
Enfield Southgate



Kypros Nicolaides, the UK 
Cypriot pioneer Profes-
sor in Fetal Medicine at 

King’s College London, has been 
presented with Greece’s Gold 
Medal of the Order of the Phoenix 
by Foreign Minister Nikos Den-
dias. 

The medal award ceremony, 
on behalf of the President of  
the Hellenic Republic Aikaterini 
Sakellaropoulou, took place on 
Friday evening at the Greek 
Ambassador’s London residence, 
in the presence of Professor 
Nicolaides’s family. 

Dr Nicolaides has been dubbed 
“the miracle worker” for his       
scientific breakthroughs in fetal 
medicine, more specifically in 

early screening during pregnancy 
and in methods of fetal therapy. 

He is the founder and chairman 
of the Fetal Medicine Institute, 
set up in 1995, which has been 
funding and supporting research 
and training of doctors from 
around the world. 

The honour bestowed upon 
him by the state of Greece came 
as recognition of both his scien-
tific and his charity work, as the 
Greek Foreign Minister said. 

Dendias added that it was      
his honour to award the medal 
to such a celebrated member of 
the Greek diaspora, noting that 
women’s and children’s health 
is one of the priorities of Greece’s 
four-year (2022-2025) National 

Programme of International  
Development Cooperation, also 
known as Hellenic Aid. 

He stressed the importance 
that his Ministry attributes to    
the synergy with Dr Nicolaides’s 
Fetal Medicine Institute, in the 
framework of Hellenic Aid, with 
the aim to provide a fetal medi-
cine training programme to eight 
countries in the Western Balkans, 
Eastern Europe and Eastern  
Africa. 

The programme includes      
the opening of fetal medicine 
units in public hospitals in these 
countries, as well as offering the 
opportunity to local doctors to 
study for a Master’s degree and 
have their practice at the Fetal 
Medicine Institution at King’s 
College. 

Foreign Minister Dendias also 
said in his speech that “hundreds 
of thousands if not millions of 
children owe their life to Professor 
Nicolaides.” 

Nicolaides, visibly moved,  
expressed his pride at receiving 
the medal. “I accept this honour 
as a recognition by the Greek 
state of the work carried out by 
doctors who do not accept the 
tragic reality of a woman dying 
every minute across the world 

due to pregnancy or labour com-
plications, deaths that could be 
averted in their vast majority,” 
said the Professor.  

Speaking to journalists, both 
Dendias and Professor Nicolai-
des highlighted the significance 
of the fetal medicine programmes 
concerning the eight selected 
countries (Albania, Kosovo, North 
Macedonia, Armenia, Moldova, 
Ethiopia, Kenya, Rwanda). 

The Foreign Minister noted 
that the Greek flag will be placed 
outside the fetal medicine units 
that will be founded in those 
countries, “as a testament to the 
contribution made by our country 
and Kypros Nicolaides to the 
global community.” 

Professor Nicolaides added: 
“I look forward to my collaboration 
with the Greek Foreign Ministry 
so that I can achieve what I have 
desired for many years, to trans-
fer the results of our research to 
as many countries as possible, 
for the benefit of women and 
children.” 

Last July Professor Kypros 
Nicolaides was awarded Cyprus’ 
Grand Cross of the Order of 
Makarios III by the President of 
the Republic of Cyprus Nicos 
Anastasiades. 
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Professor Kypros Nicolaides awarded 
medal by Greece’s Foreign Minister

Brit, 22, dies after being 
struck by helicopter 
blade in Greece

Tributes have been paid to 
a British man who died in 
a helicopter accident in 

Greece. 
Jack Fenton, 22, from Kent was 

reportedly killed when he was 
struck by the helicopter's rear 
motor near the Greek capital, 
Athens on Monday. 

He was said to have been 
travelling with friends and was 
returning from Mykonos on the 
Bell 407 helicopter when the      
incident happened. 

Mr Fenton's mother, Victoria, 
described her son as "wonderful" 
and said the family are "devas-
tated."  

She said "We only found out 
what happened at 10pm last night. 
We are completely devastated. 
He was the most wonderful boy. 

"I think the pilot is in custody, 
but it was the most horrible of 
accidents by the looks of it." 

She added that her son had 
exited the helicopter safely after 
it landed, but went behind it and 
was killed instantly by the rear 
propeller.  

Three people, including a pilot, 
have reportedly been arrested 
in connection with his death.  

Mr Fenton, reported to have 
studied at Oxford Brookes Uni-
versity, was described as "very 
popular" by the headteacher of 
his former school in Maidstone. 

James Thomas, headmaster 
of Sutton Valence School, said: 
"Our school was very sad to hear 

the tragic news about Jack this 
morning. He was a very popular 
member of the community, and 
we have sent our condolences 
to the family. Our thoughts and 
prayers are with all those affected 
by the incident."  

The head investigator is   
looking into reports the man 
was escorted from the plane 
but then returned back, at which 
point screams were heard. 

Lead investigator, Ioannis Kon-
dylis, said: "The helicopter com-
pany manual has two operating 
protocols, one with the rotors 
shut down and one with the        
rotors still working. The second 
happened last night. Under this 
protocol, two ground escorts 
accompany the passengers 
safely away from the plane. 

"Yesterday the dead man  
disembarked from the right side 
and was accompanied away 
from the helicopter, 20 metres 
away. One of the two escorts 
stayed with the passengers but 
the other returned to the plane 
to talk to the pilot. It was then that 
the man went back to the plane 
while holding his phone accord-
ing to the three witnesses (pilot, 
ground escorts)." 

A spokesperson for the     
Foreign, Commonwealth and 
Development Office said: "We 
are supporting the family of a 
British man who has died in 
Greece and are in contact with 
the local authorities."

Accelerated monkeypox 
vaccine rollout in London
The NHS, along with local 

public health teams, will be 
accelerating the rollout of 

the monkeypox vaccine, prioriti-
sing individuals who are most 
likely to get the virus. 

NHS staff across the country 
have already started vaccinating 
eligible gay, bisexual or men who 
have sex with men (GBMSM), 
along with the frontline staff at 
greatest risk of exposure and 
those who have been in close 
contact with a confirmed case, in 
line with the UK Health Security 
Agency advice. 

Thousands more people who 
are eligible in the capital will now 

be contacted over the next few 
days and weeks about getting 
their jab, as plans are scaled  
up and more supply becomes 
available. 

There has been a total of 2,050 
confirmed monkeypox cases 
across England so far with the 
majority based in London. 

In London, there are more than 
18 clinics offering vaccinations 
including Dean Street sexual 
health clinic in Soho, Chelsea 
and Westminster Hospital, Guy’s 
Hospital in Southwark, Mortimer 
Market Centre in Camden and 
Outpatients East, Barking Com-
munity Hospital.  

WHO Director-General Tedros 
Adhanom Ghebreyesus said  
on Saturday that the monkeypox 
outbreak represents a global 
health emergency. The classifi-
cation is the highest alert that 
the WHO can issue and follows 
a worldwide upsurge in cases. 

So far this year, there have 
been more than 16,000 cases 

of monkeypox in more than 75 
countries, and five deaths in Africa. 

The viral disease – which 
spreads via close contact and 
tends to cause flu-like symptoms 
and pus-filled skin lesions – has 
been spreading chiefly in men 
who have sex with men in the 
recent outbreak, outside Africa 
where it is endemic.
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James Neophytou has been 
a regular contributor to the 
Parikiaki’s English Section 

over the past couple of years. He 
has written and published over 
100 articles. To mark this, Maple 
Publishers are releasing a    
new book that collects all these     
writings together.  

Maple Publishers have issued 
the following pronouncement 
about the publication: -  

“Angels of Morphia is a fun 
book. It’s a collection of 110 con-
cise chapters - 600 words each 
- covering a wide range of topics 
from women, men, work and 
culture, to language, drama and 

technology. The most regular 
subjects that the author returns 
to are Homer, music, Orwell, 
Sophocles, New York City, 
Shakespeare and our Byzantine 
inheritance.  

The heritage, legacy and       
influence of Greece and Cyprus 
feature strongly in the book. 

Often taking an unorthodox 
or provocative stance on issues, 
Neophytou employs humour and 
empathy to understand human 
trends - be they modern, histori-
cal, tragical, pastoral or comical.” 

Angels of Morphia is released 
on 30th July, and is available 
to order from Amazon. 

New book comprises over 100 
articles by James Neophytou

Adolf Eichmann, Part II: The ‘banality of evil’

Claude Lanzmann (Film direc-
tor): Why do you smile all the 
time? 

Mordechai Podchlebnik (Holo-
caust survivor): Sometimes you 
smile, sometimes you cry. And 
if you’re alive, it’s better to smile.  

- Shoah, 1985  
The book ‘Eichmann in Jerusa-

lem’ is a right riveting read. It was 
written by political philosopher 
Hannah Arendt in 1963.   

Arendt, a Jew who fled        
Germany during Adolf Hitler's 
rise to power, reported on the 
trial of Nazi Adolf Eichmann for 
The New Yorker magazine.  

Arendt’s book introduced the 
notorious phrase ‘the banality  
of evil’. It refers to Eichmann 
displaying neither guilt for his 
actions nor hatred for those trying 
him. He claimed he bore no res-
ponsibility because he was ‘doing 

his job, and obeyed the law.’ 
Before his trial, the Israeli 

government sent no fewer than 
six psychologists to examine 
Eichmann. They found no trace of 
mental illness, and no personality 
disorders. One doctor remarked 
that his attitude towards people, 
especially family and friends, 
was ‘highly desirable’. Another 
remarked that the only unusual 
trait Eichmann displayed was being 
‘more normal in his habits and 
speech than the average person.’  

Eichmann stated in court that 
he tried to abide by Immanuel 
Kant's categorical imperative:  
‘Act only according to that rule as 
if it were universal law.’ Arendt 
argues that Eichmann had taken 
the wrong lesson from Kant: 
Eichmann had not recognised the 
‘golden rule’, but had understood 
only the concept of one's actions 

coinciding with general law. 
Eichmann attempted to follow 

the spirit of the laws he carried out, 
as if the legislator himself would 
approve. In Kant's categorical 
imperative, the legislator is the 
moral self, and all people are 
legislators; in Eichmann's version, 
the legislator was Hitler. Arendt 
claims that he had ceased to live 
according to Kantian principles, 
and he knew it, and he had con-
soled himself with the thought that 
he no longer 'was master of his 
own deeds,' and was unable 'to 
change anything'.  

Eichmann's inability to think 
for himself was exemplified by 
his use of ‘stock phrases and 
clichés’. He demonstrated poor 
communication skills through his 
constant use of ‘officialese’ 
(Amtssprache) and euphemistic 
Sprachregelung (conventions of 
speech) that made implementa-
tion of Hitler's policies ‘somehow 
palatable.’ Arendt concluded that 
he showed ‘no fanatical anti-Semi-
tism of any kind.’ This angered 
her friends and critics alike.  

Eichmann was a ‘joiner’ his 
entire life. He constantly joined 
organisations in order to define 
himself, and had difficulty think-
ing for himself without doing so. 
As a youth, he belonged to the 
YMCA. In 1933, he failed when 
trying to join the Schlaraffia      
(an organization similar to Free-

masonry), at which point a friend 
(and future war criminal) Ernst 
Kaltenbrunner encouraged him 
to join the SS.  

At the end of World War II, 
Eichmann was distressed that 
he’d have to live without being 
a member of something: ‘I would 
have a leaderless life, with no 
directives, no orders, no pertinent 
ordinances to consult — a life 
never, known before now, lay 
ahead of me.’  

Eichmann witnessed the rank-
and-file of the German civil service 
endorse Reinhard Heydrich's 
programme for the Final Solution 
of the Jewish question in Europe 
(German: die Endlösung der   
Judenfrage). As ‘respectable 
society’ endorsed mass murder, 
Eichmann felt his moral respon-
sibility was relaxed, ‘like Pontius 
Pilate.’ 

Arendt discredits the idea that 
Nazi criminals were psychopa-
thic and different from ‘normal’ 
people. Many concluded that 
situations such as the Holocaust 
can make ordinary people com-
mit enormous crimes with the right 
incentives. But Arendt insisted 
that moral choice remains even 
under totalitarianism. This choice 
has consequences even when 
the chooser is politically power-
less.  

  
James Neophytou
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It is summer, the time when 
all the fresh fruit and vege-
tables are growing and ripe-

ning in abundance. How blessed 
we feel to be alive when we are 
able to pick the fruit off the trees, 
and vegetables naturally grown 
from the earth. There seems to 
be that special something when 
you can do just that, and if you 
can do that when you have grown 
them yourself, it is even better. 

Growing your own, if you     
are fortunate to have a garden, 
allotment, or even a balcony or 
patio area, can yield a good       
little harvest of fresh produce 
without any of those chemicals 
and preservatives. 

I try to grow fresh fruit and 
veg as much as I can naturally, 
however I am not a great one for 
watering everything every day. 
So I look for things that don’t 
need too much assistance or 
attention, just a little TLC here 
and there and let nature do the 
rest with its sun and rain. I tend 

to opt for trees and anything I 
can plant, and then just pretty 
much leave it to its own devices 
as much as possible. So basi-
cally, some easy growing trees, 
shrubs, plants and herbs in the 
right spot can work well for us 
non-professional gardeners. It 
is also a great way of learning 
as we go, in this simple basic 
nurturing technique, in order to 
achieve a little mini farming skill 
with some crop at the end of it. 
How rewarding it is to pick those 
figs, raspberries, grapes, plums, 
apples, pears for that fruit bowl 
or that sweet baking of an apple 
pie.  

Each type of particular fruit or 
veg has a variety that can ripen 
at different times of the year, like 
apples for example, that may be 
of summer or winter. Some figs 
may ripen in July, while others 
in August.  

Planting a variety can give you 
fruit and vegetables throughout 
the summer and winter. With 

our climate changing, fruit that 
may not have grown very well in 
the past such as figs, or a parti-
cular type of grape, now grow 
beautifully in the UK. 

You don't need a garden or 
allotment for all; pots on a     
window sill for some herbs to 
add to that salad, or a balcony 
with natural sunlight can be 
enough for some potatoes to 
add to that Sunday roast. 

Home grown produce defi-
nitely tastes different to produce 
grown in the masses with added 
pesticides of herbicides, insec-
ticides, and fungicides. Instead 
of using those, trying the good 
old natural alternative of planting 
lavender, marigold, rosemary, 
thyme, garlic and mint next to 
those carrots and tomatoes can 
naturally deter those unwanted 
pests. Use sprays with equal 
parts of rosemary oil, thyme, 
peppermint oil - approximately 
10 drops of oil – in a spray bottle 
filled with water. 

Fruit and vegetables are full 
of vitamins and minerals, loaded 
with vitamin C and potassium. 
Fruits also provide a wide range 
of health boosting antioxidants 
with flavonoids, which have a 
natural anti-inflammatory effect 
protecting from oxidative cell 
damage that can lead to disease. 

Fruit and veg, with all those 
powerful antioxidants, also help 
protect the skin from the cellular 
damage caused by free radicals. 
Fruit and veg can help with the 
production of collagen which 
makes the skin appear more 

firm, youthful, radiant and healthy. 
Fruit and vegetables have the 

benefits of being an excellent 
source of dietary fibre which 
can maintain a healthy working 
digestive system, preventing 
constipation and many other  
digestive disorders. A diet high 
fibre can also help reduce the 
risk of bowel cancer.  

A minimum of 5 a day was      
recommended as a campaign 
based from the World Health 
Organisation. Eating a minimum 
of 400g of fruit and vegetables 
a day can help lower the risk     

of serious health problems such 
as stroke, heart disease and 
some types of cancer. 

Five portions of fruit and veg 
a day is good for you, but scien-
tists say 10 is much better to 
prevent the many premature 
deaths each year. 

Get glowing, get growing! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Fruits of the land

Cooking with Loulla Astin 
Shish Tawook 

This week, Loulla shares 
her recipe for Shish          
Tawook / Lebanese 

Chicken Kebabs...  
We all love Souvlakia! Kebabs 

were as popular amongst the 
ancient Greeks as they are today. 
The favourite meat for kebabs 
in Cyprus and Greece are Pork, 
Lamb and Chicken. We tend to 
marinade our kebabs in olive oil, 
lemon juice and oregano, and 
occasionally in yoghurt.  

This marinade for Lebanese 
kebabs is one of my favourites. 
Shish Tawook was originally a 
part of the Ottoman Cuisine. It 
became a popular dish in many 
parts of the Middle East, including 
Egypt and the Levant, during 
the Ottoman's rule starting 1516 
and through 1918, in the case 
of Lebanon. 

 
Ingredients:  

1kg boneless skinless chicken 
breast, cut into large chunks 

1 onion, cut into wedges  
1 green pepper, thickly sliced  
Chopped parsley  
Lemon wedges  
Tzatziki or Houmous  
 

For the marinade:  
250g plain yogurt 
Juice of 1 lemon  
100ml olive oil 
5 garlic cloves, crushed 
1 tablespoon Turkish pepper 

paste or tomato paste  

1 teaspoon paprika 
¾ teaspoon cinnamon 
½ teaspoon oregano 
½ tsp ground ginger 
¼ teaspoon black pepper 
1 tsp salt  
 

Method:  
In a large bowl, add the ingre-

dients for the marinade (yogurt, 
lemon juice, olive oil, garlic, ginger, 
tomato paste and pepper (no 
salt), and mix to combine. 

Place the chicken pieces in a 
bowl and coat the chicken in the 
marinade. Refrigerate for at least 
2-4 hours or overnight. 

Season chicken with salt, lift 
from the marinade and thread onto 
skewers, alternating the chicken 
with the onions and peppers. 

Cook over glowing charcoal, 
under a hot grill or on a griddle 
pan, turning and brushing with 
a little olive oil for 5-8 minutes 
per side, or until the chicken is 
cooked. The meat should be well 
seared on the outside and juicy 
and tender on the inside.  

Souvlakia should be eaten the 
minute they are ready as the 
meat will become dry and tough 
if left too long.  

Sprinkle with chopped parsley 
and serve with chips or in pitta 
bread with a salad, accompanied 
by lemon wedges and a Greek 
dip. Καλή όρεξη! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook. com/groups/ 
1250641761674966



United Kingdom to host  
Eurovision Song Contest 2023 

Britain will host next year’s Eurovision Song Contest on behalf 
of winners Ukraine due to the ongoing conflict there, the compe-
tition’s organisers said on Monday. 

While decades-long tradition dictates that the winner of the 
contest gets to host it the following year, the European Broad-
casting Union (EBU) had said safety and security reasons meant 
runners-up Britain were instead invited to host. 

The BBC will now stage the event, which normally draws a 
television audience of close to 200 million and was last held in 
Britain in 1998. Ukraine will automatically qualify to the grand final 
of the competition, the EBU said. 

“It is a matter of great regret that our colleagues and friends in 
Ukraine are not able to host the 2023 Eurovision Song Contest,” 
BBC Director-General Tim Davie said in a statement. 

“The BBC is committed to making the event a true reflection 
of Ukrainian culture alongside showcasing the diversity of British 
music and creativity.” 

The UK’s entry to this year’s Eurovision contest in Italy in May 
came second behind Ukraine’s Kalush Orchestra, which rode a 
wave of public support to claim an emotional victory. 

The BBC said it would now begin the process of finding a city to 
host the event. Several mayors, councillors and MPs have already 
informally expressed an intention to bid, including representatives 
from Aberdeen, Belfast, Birmingham, Brighton, Bristol, Cardiff, 
Edinburgh, Glasgow, Manchester, Leeds, Liverpool, London, 
Newcastle, Nottingham, Sheffield and Wolverhampton.
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Andrea Georgiou 

Limited edition 
box set of George 
Michael’s Older 
out 12 August 

 
Originally released in the UK 

on 13 May 1996 through Virgin 
Records, Older, George Michael’s 
iconic album, reached the pin-
nacle of chart success, where it 
remained for three consecutive 
weeks, spending 35 weeks in 
the top 10 overall.  

The album produced six sin-
gles, two of which, Fastlove and 
the haunting Jesus To A Child, 
reached No.1, with the other four 
peaking in the top three.  

The album was a huge global 
commercial success, going 6x 
platinum in the UK, as well as 
verified platinum in another 22 
countries. 

Older was George’s third album 
as a solo artist and would see him 
experimenting with new musical 
styles and expanding his artistic 
horizons. Hailed by critics as a 
triumph, it told the story of an 
extraordinary period in the life of 
the man who wrote, recorded and 
produced it, as he journeyed 
through one of the most turbulent 
periods of his professional and 
personal life. George channeled 
all painful life experiences into 
one of the most personal, heart-
felt albums he had ever written. 

“I think I composed the best, 

most healing piece of music that 
I’ve written in my life with this 
album … Older is my greatest 
moment,” the legendary star said. 

Older will be released on 12th 
August 2022.  

Full track listing :–  
Older Vinyl SIDE A 1. Jesus to 

a Child / 2. Fastlove, Pt. 1 / Older 
SIDE B 4. Spinning the Wheel / 
5. It Doesn't Really Matter /         
6. The Strangest Thing SIDE C 
7. To Be Forgiven / 8. Move On 
/ 9. Star People SIDE D 10. You 
Have Been Loved / 11. Free. 

Upper Vinyl SIDE A 1. Fastlove, 
Pt. 2 / 2. Spinning The Wheel 
(Forthright Edit) / 3. Star People 
‘97 (Radio Version) SIDE B 4. 
The Strangest Thing ’97 (Radio 
Version) / 5. You Know That I 
Want To / 6. Safe. 

CD1 – Older 1. Jesus to a Child 
/ 2. Fastlove, Pt. 1 / 3. Older / 4. 
Spinning the Wheel / 5. It Doesn't 
Really Matter / 6. The Strangest 
Thing / 7. To Be Forgiven / 8. Move 
On / 9. Star People / 10. You Have 
Been Loved / 11. Free. 

CD2 – Upper 1. Fastlove, Pt. 2 
/ 2. Spinning The Wheel (Forth-
right Edit) / 3. Star People ‘97 
(Radio Version) / 4. The Strangest 
Thing ’97 (Radio Version) / 5. You 
Know That I Want To / 6. Safe. 

 CD3 – Mixes One 1. Fastlove 
(A/C Summer Mix) / 2. Star People 
‘97 (Radio Edit) / 3. Freedom '94 
(Live Version) / 4. One More Try 
(Live Gospel Version) / 5. Star 
People (Unplugged) / 6. Spinning 
The Wheel (Radio Edit) / 7. Fast-

love (Promo Edit) / 8. Jesus To 
A Child (Special Radio Edit) / 9. 
Spinning The Wheel (Forthright 
Dub Mix) / 10. Star People 
(Forthright Club Mix). 

CD4 – Mixes Two 1. Fastlove 
(Forthright Extended 12" Mix) / 
2. Star People (Forthright Dub 
Mix) / 3. I'm Your Man (The Jon 
Douglas Remix) / 4. Fastlove 
Part II (Fully Extended Mix) / 5. 
Spinning The Wheel (Forthright 
Extended 12" Club Mix) / 6. Star 
People (Galaxy Dub Mix) / 7. 
Fastlove (Forthright Remix 7” 
Version) / 8. I Can't Make You 
Love Me (Studio Version). 

CD5 – Mixes Three 1. Desa-
finado - George Michael with 
Astrud Gilberto / 2. The Strangest 
Thing (Live) / 3. Star People 
(Forthright Radio Edit) / 4. The 
Strangest Thing ‘97 (Loop Ratz 
Mix) / 5. Fastlove (Forthright 
Dub Remix) / 6. Jesus to a Child 

(Radio Edit) / 7. Spinning The 
Wheel (The Jon Douglas Remix) 
/ 8. Star People (Galaxy Mix) / 
9. Older (Instrumental Version). 

 This box-set is a treasure for 
fans and includes Older, newly 
mastered from original tapes and 
pressed on 180gsm vinyl across 
2LPs for superior audio quality 
with expanded artwork. The set 
also includes Upper for the first 
time ever on vinyl, as well as Older 
and Upper on CD. Presented in a 
rigid double slipcase, this package 
contains 5 CDs and 3 LPs. Also 
included is a 12” x 12” 48-page 
book, The Story of Older, featuring 
a brand-new essay by Dan Davies 
recounting the stories behind 
the album with contributions from 
key people who helped make the 
record, plus rare and previously 
unseen photos.  

The set also includes three 
12” x 12” art prints of George.
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EUREKA! 

Ancient Greece was one of the greatest civi-
lizations in history. They put an emphasis on 
the value of the person and education. It was 

their people that made them great. Here is only a 
small list of the most famous people from ancient 
Greece:  

 
Hephaestion  

Hephaestion, son of Amyntor, was an ancient  
Macedonian nobleman and a general in the army 
of Alexander the Great. He was "by far the dearest 
of all the king's friends; he had been brought up with 
Alexander and shared all his secrets." This relation-
ship lasted throughout their lives, and was compared, 
by others as well as themselves, to that of Achilles 
and Patroclus. 

His military career was distinguished. A member 
of Alexander the Great's personal bodyguard, he 
went on to command the Companion cavalry and was 
entrusted with many other tasks throughout Alex-
ander's ten-year campaign in Asia, including diplo-
matic missions, the bridging of major rivers, sieges 
and the foundation of new settlements. Besides being 
a soldier, engineer and diplomat, he corresponded 
with the philosophers Aristotle and Xenocrates and 
actively supported Alexander in his attempts to inte-
grate the Greeks and Persians. Alexander formally 
made him his second-in-command when he appointed 
him Chiliarch of the empire. Alexander also made 
him part of the royal family when he gave him as his 
bride Drypetis, sister to his own second wife State-
ira, both daughters of Darius III of Persia. 

When he died suddenly at Ecbatana around age 
thirty-two, Alexander was overwhelmed with grief. He 
petitioned the oracle at Siwa to grant Hephaestion 
divine status and thus Hephaestion was honoured 
as a Divine Hero. Hephaestion was cremated and his 
ashes taken to Babylon. At the time of his own death 
a mere eight months later, Alexander was still plan-
ning lasting monuments to Hephaestion's memory. 

 
Hero of Alexandria  

Hero was a Greek mathematician and engineer 
who was active in his native city of Alexandria, Roman 
Egypt. He is often considered the greatest experimen-
ter of antiquity and his work is representative of the 
Hellenistic scientific tradition. 

Hero published a well-recognized description of 
a steam-powered device called an aeolipile. Among 
his most famous inventions was a wind wheel, consti-
tuting the earliest instance of wind harnessing on land. 
He is said to have been a follower of the atomists. 
In his work Mechanics, he described pantographs. 
Some of his ideas were derived from the works of 
Ctesibius. 

In mathematics he is mostly remembered for Heron's 
formula, a way to calculate the area of a triangle using 
only the lengths of its sides. 

Much of Hero's original writings and designs have 
been lost, but some of his works were preserved in-
cluding in manuscripts from the Eastern Roman Empire 
and to a lesser extent, in Latin or Arabic translations. 

 
Herodotus  

Herodotus was an ancient writer, geographer, and 
historian born in the Greek city of Halicarnassus 
(now Bodrum, Turkey), part of the Persian Empire. He 
is known for having written the Histories - a detailed 
account of the Greco-Persian Wars. Herodotus was 
the first writer to do systematic investigation of historical 
events. He is referred to as "The Father of History", a 
title conferred on him by the Roman orator Cicero. 

The Histories primarily covers the lives of prominent 
kings and famous battles such as Marathon, Thermo-
pylae, Artemisium, Salamis, Plataea, and Mycale. His 
work deviates from the main topics to provide cultural, 

ethnographical, geographical, and historiographical 
background that forms an essential part of the 
narrative and provides readers with a wellspring of 
additional information. 

Herodotus has been criticized for his inclusion of 
"legends and fanciful accounts" in his work. Fellow 
historian Thucydides accused him of making up stories 
for entertainment. However, Herodotus explained 
that he reported what he "saw and (what was) told 
to him."  

A sizable portion of the Histories has since been 
confirmed by modern historians and archaeologists. 

 
Hesiod  

Hesiod was an ancient Greek poet generally thought 
to have been active between 750 and 650 BC, around 
the same time as Homer. He is generally regarded 
as the first written poet in the Western tradition to  
regard himself as an individual persona with an active 
role to play in his subject. Ancient authors credited 
Hesiod and Homer with establishing Greek religious 
customs. Modern scholars refer to him as a major 
source on Greek, farming techniques, early economic 
thought, archaic Greek astronomy and ancient time 
keeping. 

 
Hipparchus of Nicaea 

Hipparchus was a Greek astronomer, geographer, 
and mathematician. He is considered the founder of 
trigonometry, but is most famous for his incidental 
discovery of precession of the equinoxes. Hipparchus 
was born in Nicaea, Bithynia, and probably died on 
the island of Rhodes, Greece. He is known to have 
been a working astronomer between 162 and 127 BC.  

Hipparchus is considered the greatest ancient  
astronomical observer and, by some, the greatest 
overall astronomer of antiquity. He was the first whose 
quantitative and accurate models for the motion of the 
Sun and Moon survive. For this he certainly made use 
of the observations and perhaps the mathematical 
techniques accumulated over centuries by the Baby-
lonians and by Meton of Athens (fifth century BC), 
Timocharis, Aristyllus, Aristarchus of Samos, and  
Eratosthenes, among others. He developed trigono-
metry and constructed trigonometric tables, and he 
solved several problems of spherical. With his solar 
and lunar theories and his trigonometry, he may have 
been the first to develop a reliable method to predict 
solar eclipses. 

His other reputed achievements include the dis-
covery and measurement of Earth's precession, the 
compilation of the first comprehensive star catalogue 
of the western world, and possibly the invention of 
the astrolabe, also of the armillary sphere that he 
used during the creation of much of the star catalogue.  
 
Hippias of Elis 

Hippias was a Greek sophist, and a contemporary 
of Socrates. With an assurance characteristic of      
the later sophists, he claimed to be regarded as an 
authority on all subjects, and lectured on poetry, 
grammar, history, politics, mathematics, and much 
else. Most of our knowledge of him is derived from 
Plato, who characterizes him as vain and arrogant. 

Hippias is credited with originating the idea of      
natural law. This ideal began at first during the fifth 
century B.C. According to Hippias, natural law was 
never to be superseded, as it was universal. Hippias 
saw natural law as a habitual entity that humans take 
part in without pre-meditation. He regarded the elite 
in states as indistinguishable from one another and 
thus they should perceive each other as so. Because 
of this they should consider and treat each other as 
a society of a unanimous state. These ideas were 
passed on through Cynicism and Stoicism later being 
the foundation for turning Roman law in legislation. 
Along with natural law, Hippias also wrote about 

self-sufficiency as a binding principle. He used this 
principle in his teachings as he gathered knowledge 
in numerous subjects so as to be never outwitted or 
have his reputation questioned.  
Hippocrates of Kos  

Hippocrates, also known as Hippocrates II, was a 
Greek physician of the Age of Pericles, who is consi-
dered one of the most outstanding figures in the      
history of medicine. He is traditionally referred to as 
the "Father of Medicine" in recognition of his lasting 
contributions to the field, such as the use of prognosis 
and clinical observation, the systematic categorization 
of diseases, or the formulation of humoural theory. 
The Hippocratic School of medicine revolutionized 
ancient Greek medicine, establishing it as a discipline 
distinct from other fields with which it had traditionally 
been associated (theurgy and philosophy), thus      
establishing medicine as a profession. 

However, the achievements of the writers of the 
Hippocratic Corpus, the practitioners of Hippocratic 
medicine, and the actions of Hippocrates himself were 
often conflated; thus very little is known about what 
Hippocrates actually thought, wrote, and did. Hippo-
crates is commonly portrayed as the paragon of the 
ancient physician and credited with coining the Hippo-
cratic oath, which is still relevant and in use today. He 
is also credited with greatly advancing the systematic 
study of clinical medicine, summing up the medical 
knowledge of previous schools, and prescribing prac-
tices for physicians through the Hippocratic Corpus 
and other works. 

 
Homer 

Homer was an ancient Greek author. He is the  
reputed author of the Iliad and the Odyssey, the two 
epic poems that are the foundational works of ancient 
Greek literature. He is regarded as one of the greatest 
and most influential authors of all time. 

The Iliad is set during the Trojan War, the ten-year 
siege of the city of Troy by a coalition of Mycenaean 
Greek kingdoms. It focuses on a quarrel between 
King Agamemnon and the warrior Achilles lasting a 
few weeks during the last year of the war. The Odyssey 
focuses on the ten-year journey home of Odysseus, 
king of Ithaca, after the fall of Troy. 

The Homeric epics were the greatest influence on 
ancient Greek culture and education; to Plato, Homer 
was simply the one who "has taught Greece". 

From antiquity until the present day, the influence 
of Homeric epic on Western civilization has been 
great, inspiring many of its most famous works of  
literature, music, art and film. 

The question of who, when, where and under what 
circumstances the Iliad and Odyssey were composed 
continues to be debated. Some scholars consider that 
different authors wrote the two works. It is generally 
accepted that the poems were composed at some 
point around the late eighth or early seventh century 
BC. Many accounts of Homer's life circulated in clas-

sical antiquity, the most widespread being that he 
was a blind bard from Ionia, a region of central coastal 
Anatolia in present-day Turkey. Modern scholars 
consider these accounts legendary. 

The poems are in Homeric Greek, also known      
as Epic Greek, a literary language which shows a 
mixture of features of the Ionic and Aeolic dialects 
from different centuries; the predominant influence 
is Eastern Ionic. Most researchers believe that the 
poems were originally transmitted orally. 

 
Hypatia 

Hypatia was a Greek Neo-Platonist philosopher, 
astronomer, and mathematician, who lived in Alexan-
dria, Egypt, then part of the Eastern Roman Empire.  

She was a prominent thinker of the Neoplatonic 
school in Alexandria where she taught philosophy 
and astronomy.  

Although preceded by Pandrosion, another Alex-
andrine female mathematician, she is the first female 
mathematician whose life is reasonably well recorded. 
Hypatia was renowned in her own lifetime as a great 
teacher and a wise counsellor. She wrote a commen-
tary on Diophantus's thirteen-volume Arithmetica, 
which may survive in part, having been interpolated 
into Diophantus's original text, and another commen-
tary on Apollonius of Perga's treatise on conic sections, 
which has not survived. Many modern scholars also 
believe that Hypatia may have edited the surviving text 
of Ptolemy’s Almagest, based on the title of her father 
Theon's commentary on Book III of the Almagest.  

She constructed astrolabes and hydrometers, but 
did not invent either of these, which were both in use 
long before she was born. Although she herself was 
a pagan, she was tolerant towards Christians and 
taught many Christian students, including Synesius, 
the future bishop of Ptolemais. Ancient sources record 
that Hypatia was widely beloved by pagans and Chris-
tians alike and that she established great influence 
with the political elite in Alexandria. Towards the end 
of her life, Hypatia advised Orestes, the Roman pre-
fect of Alexandria, who was in the midst of a political 
feud with Cyril, the bishop of Alexandria. Rumours 
spread accusing her of preventing Orestes from    
reconciling with Cyril and, in March 415 AD, she was 
murdered by a mob of Christians led by a lector 
named Peter. Hypatia's murder shocked the empire 
and transformed her into a "martyr for philosophy", 
leading future Neo-Platonists such as Damascius to 
become increasingly fervent in their opposition to 
Christianity. During the Middle Ages, Hypatia was co-
opted as a symbol of Christian virtue and scholars 
believe she was part of the basis for the legend of 
Saint Catherine of Alexandria. In the twentieth century, 
Hypatia became seen as an icon for women's rights 
and a precursor to the feminist movement.  

 
Source: en.wikipedia.com, 

 newworldencyclopedia.org and britannica.com

A-Z of  Ancient 
Greeks - Part 5

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Hit The Road 
 

This amazing film from Iran 
marks the remarkable directo-
rial debut of Panah Panahi, the 
son of the veteran Iranian film-
maker Jafar Panahi. Panah has 
won a plethora of international 
awards including Best Film at 
the London Film Festival 2021.  

Iranian cinema is often asso-
ciated with road movies where 
most of the action takes place 
in a car and like Jafar Panahi’s 
TAXI TO TEHRAN and Abbas 
Kierostami’s TASTE OF CHERRY 
Panah Panahi’s intelligent screen-
play follows the story of a family 
on a road trip across a rugged 
landscape.  

The father has a broken leg, 
the mother tries hard to stay  
upbeat and positive while it is 
almost impossible for their young 
son to stay still for more than 
one second. He is mysteriously 
preoccupied with death and his 
opening line in reply to his 
mother’s “Where are we?” is “Are 
we dead?” The older brother is 
the driver but he hardly utters a 
word during the trip. The destina-
tion at first is unknown but soon 
enough the landscape changes 
into a greener misty valley the 
kind that brings to mind the work 
of Theo Angelopoulos.  

The acting is of the highest 
order with a particularly impres-
sive turn from Rayan Sarlak, as 
the young boy capable of carry-
ing long takes and complex set 
ups. It is a mature piece of film-
making boasting more imagina-
tion and humanity than most 
current releases. 

 

Fire Of Love 
 

Sara Dosa’ striking docu-
mentary arrives soon after its 
premiere at the Sundance Film 
Festival London, where it won 

Sundance’s Jonathan Oppen-
heim Editing Award. She tells the 
story of Katia and Maurice Krafft, 
two amazing scientists from 
France, who couldn’t believe their 
luck when they found each other 
back in the sixties. They fell in love 
and their passion for volcanoes 
grew even stronger.  

This volcanologist couple 
travelled across the world visit-
ing volcanoes and often put their 
lives on the line for the sake of 
research.  

A thrilling document of a 
unique pair of soul mates super-
bly photographed and edited. A 
must-see on the big screen! 

 

Joyride 

The ubiquitous Olivia Colman 
travels to Ireland for this         
engaging film by documentary 
filmmaker and Editor Emer 
Reynolds.  

She tells the story of Mully 
(Charlie Reid), a mischievous 
12-year-old who steals a taxi 
and his father’s cash for a ride 
far away. But in the back seat  
of the taxi is Joy (Olivia Colman) 
asleep with her new born baby. 
She is also running away and 
these two lovable characters 
form an unlikely friendship in the 
most unexpected circumstan-

ces… 
It is a likable film which  

works thanks to the charismatic 
lead performances - Colman is 
as watchable and reliable as 
ever but it is newcomer Reid 
who makes a huge impression       
and is definitely a star for the  
future.  

Reynolds directs with assur-
ance and style and imaginati-
vely photographs the lavish Irish 
countryside. 

 

The Gray Man 

A big, mindless blockbuster 
manically directed by Anthony 
Russo and Joe Russo, where no 
expense is spared. 

Ryan Gosling is the Gray 
Man, a prisoner recruited by 
Fitzroy (Billy Bob Thornton) to 
work for the CIA in exchange 
for his freedom and a new name. 
He is now called Six, and years 
later he finds himself fighting        
a psychopathic enemy called 
Lloyd Hansen (Chris Evans), 
after he accidentally uncovers 
dark agency secrets… 

Lavish locations, attractive 
actors but a muddled screen-
play based on the book series 
by Mark Greaney.  

Ryan Golsing delivers the 
goods even though he looks un-
comfortable while Evans threat-
ens to steal the show as the 
flamboyant megalomaniac.  

The producers clearly aim for 
a franchise but they definitely 
need a better script than this.  

The Good Boss 

Javier Bardem delivers a 
mesmerising performance as 
the eponymous hero in Fernando 
Leon de Aranoa’s intelligent, 
corporate satire. They worked 
previously together in LOVING 
PABLO and MONDAYS IN THE 
SUN and here Bardem plays 
Basculas Blanco, the big boss of 
a Spanish company producing 
industrial scales in a small pro-
vincial town. He wants every 
member of his stuff to love him 
and declares that they are all 
his children until a disgruntled 
employee starts a one man pro-
test outside the factory for      
unfair dismissal.  

Meanwhile, Blanco is expect-
ing a visit from a committee         
to judge whether his Business 
is worthy of an Excellence 
Award… 

Bardem is excellent as the 
corporate boss, full of smiles and 
promises but also a man full       
of greed and capable of betrayal. 
Aranoa’s biting satire is a     
must! 

 

The Mitchells Vs 
The Machines  

This original and quirky        
animated feature follows the 
story of an ordinary family who 
find themselves on the front line 
fighting robots in order to save 
the world.  

A simple family day out turns 
into a nightmare of epic propor-
tions when they find them-
selves in the middle of a robot 
apocalypse where they have  
no alternative but to fight 
back… 

This charming and highly        
inventive film boasts endearing 
characters and it is no surprise 
that it won several awards          
including an Oscar nomination 
for Best Animated Feature.  

An enjoyable, fun family       
feature that makes THE TRANS-
FORMERS look even paler by 
comparison! (Netflix) 

 

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

They say a week is a long 
time in politics. Translate 
that to sexual politics and 

it’s a different story. Twenty five 
years after Closer (Lyric Ham-
mersmith), Patrick Marber’s 
then radical play made West 
End audiences sit up and pay 
attention to the warped nature 
of some male sexual behaviour, 
it returns as a jolt to our com-
placency. After all, what has 
fundamentally changed as we 
continue to apply plasters and 
gauze to what remains the gap-
ing wound of masculine toxicity. 
Mea culpa, yes that applies to 
all of us whether we are guilty 
of perpetrating it or turning a 
blind, and often joking, eye to 
its degrading impact on women 
day in and day out. 

Alice (Ella Hunt) is sat in a 
hospital waiting room having 
been hit by a taxi. She is seen 
by dermatologist Larry (Sam 
Troughton). Providing her with 
comfort is gallant Dan (Jack 
Farthing) who has brought her 
there. He is an obituary writer 
and failed novelist. They talk, 
they flirt. Then the worm turns. 
He homes in on her difficult past, 
she was once a stripper, and 
decides she is ideal fodder for 
his next book. Not content with 
one female “conquest”, his libido 
and ego now in overdrive, he 
turns his attention to Anna (Nina 
Toussaint-White). They have  
an affair. Dan and Larry then 
bizarrely meet in an internet 
chat room (remember those). 
Dan impersonates Anna and 
has virtual sex with Larry. Pretty 
warped but frighteningly real. 

This is a play about conceit, 
deceit, vulnerability and the 
power of the male ego, encap-
sulated in the apparently un-
controllable urge to satisfy phy-     
sical urge whatever the con-
sequence. It is also about how 
those on the receiving end of 
the abusive behaviour allow 
themselves to be manipulated 
though that is never really ex-
plored. Claire Lizzimore’s care-
fully calibrated revival depicts 
male desire - heterosexual here 
but just as pervasive in the  
homosexual world – as a corrup-
ting force that comes and goes 
like a premature ejaculation. 

Marber lures us into a world 
that is always teetering on the 

brink between vulnerability, the 
need to be wanted, and humili-
ation, the feeling after having 
been used, and everything in 
between. The quartet give     
excellent performances and the 
use of live music is particularly 
effective in shaping and chang-
ing mood. Some of the text still 
has the power to shock and 
make you wince but these open 
and frank conversations are 
needed more than ever before. 
Twenty five years later it is 
platitudinous nonsense to say 
we have “learned lessons”. Bla-
tantly not true. Thankfully the 
exploited are now speaking up 
more but this remains an incre-
dibly long and difficult journey 
with the destination unknown.  

And Sotira Kyriakides… 
Jean Paul Gaultier Fashion 

Freak Show (The Roundhouse) 
is colourful, vibrant, sexy. It tells 
the story of his life in fashion 
through performance. Madonna’s 
conical bra, Eurotrash and the 
Breton top encapsulate and 
cement his place in popular 
culture.  This show is part caba-
ret and part catwalk, topped 
off with comedy sketches and 
songs from popular artists 
through the 70’s  80’s and 90’s. 
The clothes and set are full of 
outlandish designs which cap-
tivate, juxtaposing punk bond-
age with Mexican lucha libre 
masks and feathers. The skit 
on Karl Lagerfeld was amusing 
but some of the cameos may 
not be familiar to the audience 
in the UK. 

It’s worth seeing for the  
choreography alone. We see 
Jean Paul’s genesis as he 
creates his first Transgender 
Teddy bear, his romance with 
boyfriend and business partner 
Francis Menuge (who tragically 
died)  and up to the fashion 
icon he is today. The amazing 
use of props and video design 
really bring his story to life and 
the feeling we are part of that 
journey during the course of the 
show. Even if you are not fami-
liar with John Paul Gaultier's 
life and work it feels by the end 
of the production that you have 
become part of his world. 

 
Closer – www.lyric.co.uk 

 
Fashion Freak Show – 

www.roundhouse.org.uk 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A long way 
 to go 
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Michael Yiakoumi

We sadly announce that 
UK Cypriot Maria Petri 
has passed away. 

Maria was an Arsenal legend; 
she had supported Arsenal since 
the age of eleven and started her 
football journey going to all the 
Arsenal home and away games 
all over the UK, Europe and around 
the world, travelling as far as 
Australia. 

Tributes came from Arsenal fans 
all over the world, and Arsenal 
made tributes to her on their 
website and social media. 

Arsenal players wore black 

armbands in her memory at their 
game against Chelsea in the US, 
and a one minute silence was held 
with her photo on the big screen. 

 Maria Petri was born in London 
in 1939; her parents came from 
Akanthou and immigrated to 
London in 1938. She grew to 
become the darling of Arsenal 
Football Club who she has     
supported for over 70 years, 
has been present at most home 
and away games, and has even 
travelled as far as Shanghai, 
Australia, Tokyo and Kuala 
Lumpur to watch them. 

Maria’s parents, Michael and 
Eleni, were a shoemaker and 
seamstress respectively; when 
they came to England, they 
opened a restaurant in Rathbone 
Place which catered mainly in 
English food, and they lived above 
the restaurant. From there, they 
moved to Holloway Road and 
opened another restaurant and 
also lived above. 

During World War II, at the age 
of five, Maria was sent to live in 
a nursery in Sevenoaks and 
when she returned to London, 
it was her parents’ aim for Maria 

and her brother Sotiris to be 
educated. 

Maria attended All Souls 
School in Goodge Street, then 
a Grammar School in Maida Vale 
called Paddington High, and from 
there to Chichester where she 
studied to be a teacher.  

Her brother became a leading 
accountant for Beechams, the 
large pharmaceutical company. 

Maria’s teaching career 
spanned 32 years.  

She taught mainly in Islington; 
one of the schools she taught 
at was Woodberry Down. 

One thing that struck Maria 
during her early childhood was 
that most Cypriots congregated 
in Goodge Street where she and 
her family were living and had 
several businesses, mainly in 
catering and providing services 
like shoemaking and grocery 
shops. 

She started supporting Arsenal 
at the age of eleven and took a 
keener interest during her college 
years when she went to Ports-
mouth to watch an Arsenal 
match – since then, she has been 
an ever stay. 

The biggest match she has 
ever been to in her own eyes was 
the UEFA Champions League 
Final when Arsenal played 
Barcelona in Paris. Her favourite 
player was Kenny Samson. 

During the pandemic last year, 
The FA Cup which Arsenal won 
beating Manchester City, visited 
the home of 81-year-old Maria, 
along with Arsenal legend and 
2002 FA Cup icon, Ray Parlour. 

Maria Petri will sorely be 
missed at the Arsenal matches  
and by the UK Cypriot and       
Arsenal community.

Arsenal tributes to one of their own, UK Cypriot Maria Petri 1939 - 2022 

On Wednesday, AEK  
Larnaca travelled to 
Denmark to take on FC 

Midtjylland at the MCH Arena  
in Herning for their UEFA Cham-
pions League Second qualifying 
round 1 fixture. 

The Danes led an all-out attack 
on the Larnaca goal – the statis-
ticians counted 30 shots on goal 
of which five were on target. The 
Cypriots had six shots on goal 
and only one on target, but it was 
the one that counted when Ádám 
Gyurscó found the net in the 
81st minute. Erik Sviatchenko 
rewarded Danish effort when he 
equalized three minutes later. 

Meanwhile in the first leg of 
their Europa Conference League 
Second qualifying round, Botev 

Plovdiv hosted APOEL to a  
goalless draw early on Thursday 
(AEST). The Bulgarian team  
will travel to Nicosia to play the   
second-leg match at 3am (AEST) 
on Friday, July 29. 

Aris Limassol had a better time 
of it in their Europa Conference 
League fixture against Neftçi 
PFK from Azeribaijan on their 
home ground at the AEK Arena-
George Karapatakis in Larnaca. 

Caju drew first blood in the 
53rd minute for Aris Limassol. 
Yannick Arthur Gomis added 
the second 13 minutes later. To 
give them a comfortable cushion 
for their round-two match next 
Friday (3am AEST), 29 July in 
Baku. We wish our teams in  
Cyprus success.

Cypriot teams  
do well in Europe

Hit and miss for the 
Greek teams

Greek teams returned to 
European competitions 
this week but showed 

that they do not travel so well and 
should do all the work at home 
at this early stage of the new 
season. 

In the second qualifying  
round of the Champions League, 
Olympiakos drew 1-1 with Mac-
cabi Haifa in Israel on Wednes-
day. In a fairly poor game for the 
Greek champion, the Reds were 
fortunate enough to lead from the 
7th minute with a goal by new 
signing Philip Zinckernagel. The 
hosts pushed for an equalizer 
and managed to find it through 
a lucky overhead flick by Dolev 
Haziza in time added-on. 

The winner of this tie will      
face Cypriot champion Apollon 
Limassol in the third qualifying 
round. 

On Thursday, in the Europa 
Conference League, PAOK lost 

2-0 at Levski and Aris won 5-1 
at home over Gomel. 

PAOK conceded twice in the 
first 20 minutes in Sofia to lose 
to a more determined and better 
prepared Levski. The Greek 
team’s defensive errors proved 
costly as Welton and Bilal Bari 
made the most of them and 
PAOK proved unable to respond. 

Aris, on the other hand, did 
respond to Gomel’s early lead 
through a Fabiano own goal for 
the Belarussians on the 11th  
minute. 

The Thessaloniki team, fielding 
a team without a single Greek 
player, got two goals from Andre 
Anthony Gray and one each from 
Juan Iturbe, Rafael Camacho 
and Luis Palma to all but seal 
its qualification to the next round. 

All three return games of the 
Greek teams will be heard this 
week held thist wee klets see if 
they pull it off.

It was Landlords v Tenants last 
Tuesday evening as Hertford 
Town played St Panteleimon. 
The Saints have moved from 

ground sharing at Enfield Town's 
Queen Elizabeth Stadium last 
season playing in the Combined 
Counties League Premier Division 
North to the Spartan South Mid-
lands League Premier Division 
for the forthcoming season at 
Hertingfordbury Park. 

After rising through the 
leagues since joining Saturday 
football in the 2017/2018 season 
where they first played in the 
Step 8 Middlesex County League 
Division One (Central & East) 
you could say last season was 
a disappointment as compared 
to their very high standards as 
they only finished in twelfth place. 

The Saints were much the 
better side in this game taking 

the lead via Guilherme Monti 
before Hertford Town came back 
into the game and equalised with 
a well take goal to make the half 
time score 1-1.  

On what had been the hottest 
day in the United Kingdom since 
records began the temperature 
was still high but had cooled 
down from the day-time and 
there was even some rain in the 
air at various points during the 
game. 

In the second half St Pante-
leimon scored a fantastic goal 
with Jonathan Moura's strike 
from way outside the box which 
flew into the net and added a 
third with an equally impressive 
goal when Lucas Totti's low shot, 
after cutting in at the edge of 
the box, crept past the Hertford 
goalkeeper's dive. The Saints 
are on fire.

St Panteleimon FC 
showing promise 



Michael Yiakoumi
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Commonwealth Games Preview

On 28th July, the XXII 
Commonwealth Games 
will begin with the Open-

ing Ceremony in Birmingham.  
All 72 member states of      

the Commonwealth are sending 
teams to the Games. There will 
be 24 different sports represen-
ted at the Games. These include 
some new sports, including Beach 
Volleyball, 3x3 Basketball, and 
Women’s T20 Cricket.  

Cyprus will be taking a large 
team of 53 athletes to Birming-

ham representing 12 different 
sports. It is a team that will do 
extremely well to match the  
outstanding performance at the 
last Games in 2018 when Cyprus 
finished tenth in the medal table, 
with a haul of 14 medals, 8 of 
which were gold. 

Probably Cyprus’ best hope to 
win medals in Birmingham is the 
gymnast Marios Georgiou (above 
right). He performed fantastically 
in 2018 when he returned home 
with two golds and a bronze.  

Georgiou leads a strong group 
of gymnasts in the artistic com-
petitions, whilst the women’s 
rhythmic gymnasts will hope      
to repeat their gold from 2018      
too.   

Following his bronze in discus 
in 2018, Apostolos Parellis is one 
of the leading candidates for 
gold this time.  

In the women’s discus, Cyprus 
also has a medal hope with     
Androniki Lada. After a fine 
fourth place finish in 2018, Milan 

Trajkovic will hope for a medal 
in the Men’s 110 metre hurdles. 
There are 12 Cypriots in total in 
the various events in Athletics. 

In Birmingham, there are two 
Cypriot women entered in the 
Badminton competition, whilst 
there will be both men and 
women’s teams in Beach Volley-
ball. Cyprus also has two male 
boxers taking part in Birmingham. 
With six entrants in the various 
weight categories, Cyprus may 
also win a medal or two in Judo.  

There is a sizeable group of 
Cypriot road cyclists and swim-
mers competing at the Games, 
including Antria Christoforou 
and Nikolas Antoniou who will 
hope to build on their experien-
ces from last summer’s Tokyo 
Olympics. 

 Other sports with Cypriot      
interest in Birmingham are Table 
Tennis, Triathlon and Weight-
lifting, Finally, there will be two 
Cypriot wrestlers competing in 
Birmingham, including Alexios 

Kaouslidis, who won a bronze 
in 2018. 

Without Shooting, which pro-
vided three medals for Cyprus 
in 2018, and with the absence 
of gymnast Diamanto Evripidou, 
who won a magnificent six 
medals, the Cypriot team is under 
great pressure to equal or better 
that performance. Which athletes 
will step up and win the medals 
for Cyprus?  

 
Adam Ioannou

The Cypriot Golf Society  
Foundation Trophy
The Cypriot Golf Society held the first event 

of the 2022 season, The Foundation Trophy, 
at Porters Park Golf Club. The Acting Captain 

of the day was the close friend of Gill Kyriakou, 
George Vavs Georgiou. 

61 members and 3 guests competed for the 
winner’s trophy and prizes, as well as to socialize 
with friends once again.  

The weather turned out to be perfect for golf, 
cool and dry. Porters Park golf course is always a 
good course to play at the end of winter/early spring, 
due to the soil base and excellent drainage. 
Winner of the day with an excellent score of 42 
points was Savva Savva. Runner up was Melis  
Menalaou with 38 points. 

Acting Captain George Vavs thoroughly           

enjoyed the day and thanked all the members 
and guests, and generously treated all the golfers 
to a round of drinks. A special mention to the        
Michanicou brothers, Andy and Chris who always 
generously supply boxes of fresh fruit for the       
golfers to enjoy during their golf round. 

Winner: Savva Savva 42pts 
Second: Melis Menelaou 38pts 
Third: Gilly Takkas 38pts 
Best Team: Savva Savva Ben Webster Steve 

Chrysostomou Tim Clifton 116 pts 
Best Gross: Ben Webster 73 
Best Senior: Savva Savva 42pts 
Best Guest: Tim Clifton 38pts 
Nearest the Pin: Andy Savva 
Booby Prize: Chris Kalli

Winner Savvas Savva

Calling all Cyprus Rugby Fans
The Cyprus Exiles face 

Trafford MV on Saturday 
13 August in a pre-season 

friendly in Manchester, England.  
The match is part of an all day 

family event starting at 11:30, 
during which the MV Ladies will 
be playing Winnington Park at 
13:00, followed by Trafford MV 
v Cyprus Exiles kicking off at 
15:00 (BST). 

 There will also be a traditional 

Greek BBQ, live music and a 
raffle. 

Not only do many of our fans 
live in the UK, but lots of our fans 
based in Cyprus and other parts 
of the world travel to the UK 
during the summer! 

Tickets are just £5 and under 
16s go free. 

Enjoy the atmosphere and 
support the Mouflons our Cyprus 
national rugby team.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πολυξένη Αντωνίου

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, 

στην εκκλησία της Παναγιάς Trinity Road, Wood Green N22 

8LB, το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της Πολυξένης Αντωνίου  

(από το Μένoικο, Λευκωσίας) και καλούμε όλους 

 όσοι επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη της όπως παραβρεθούν.   

Οι τεθλιμμένοι: κόρες Κούλλα και Ανδρούλλα, εγγόνια Γεώργιος,  

Γιάννης, Ξένια και Κρίστοφερ, γαμπρούς Κυριάκος και Ανδρέας,  

αδερφές Ελένη, Ανδρούλλα και λοιποί συγγενείς.

The 1st year memorial service of our beloved  
mother and grandmother Pollyxeni Antoniou 

 (from Meniko, Lefkosia) will take place on Sunday 31st July 
2022, at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, 

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

With thanks: her daughters, Koulla and Androulla,  
her grandchildren, Georgio, Yianni, Xenia and Kristopher,  

her sons-in-law Kyriacos and Andreas,  
her sisters Eleni and Androulla and other relatives.

(από το Μένoικο, Λευκωσίας)

† MEMORIAL

Pollyxeni Antoniou
(from Meniko, Lefkosia)

† MEMORIAL

George Milios
(Born in Cairo, Parents from Leonarisso, Vasili and Peristerona Paphos)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιώργος Μήλιος
(Γεννήθηκε Κάιρο, καταγωγή γονέων Λεονάρισσο, Βασίλι και Περιστερώνα, Πάφος)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου 2022,  
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road / Logan 

Road, London N9 0LP, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του  
αγαπημένου μας Γιώργου Μήλιου και καλούμε όλους όσοι 
επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη του όπως παραβρεθούν.  
Μπορεί να έχουν περάσει 6 χρόνια, ωστόσο μας λείπεις πολύ, 

και οι αναμνήσεις μαζί σου είναι ακόμα ζωντανές.  
 

Με όλη μας την αγάπη, η γυναίκα του Κάτι, τα παιδιά Ντίνα 
και Νικόλας, η νύφη Ηλιάνα, ο γαμπρός Νίκος, ο εγγονός 
Γιώργος, η εγγονή Ellie, οι φίλοι και η λοιπή οικογένεια.

The 6-year memorial service of our beloved  
George Milios will take place on Sunday 31st July 2022  

at St Demetrius, Town Road / Logan Road, London N9 0LP 
and we invite all those who honour his memory to attend.  
6 years may have passed, but we still miss you deeply and 

cherish our memories of you.   
With all our love your wife Kati, children Dina and  

Nicholas, daughter-in-law Iliana, son-in-law Nico, grandson 
George, granddaughter Ellie and friends and family.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Γιακούμης Λάρκου
από Κάρμι, Κερύνειας, Κύπρος

Το 9μήνο μνημόσυνο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Γιακούμης Λάρκου 

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Ιουλίου 2022,  
στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, N22 8LB  

και καλούμε όλους όσους τιμούν  
τη μνήμη τους όπως παραβρεθούν.   

The 9-month memorial service of our beloved  
Husband, Father, Grandfather and Great Grandfather  

Iacovos Larkou will take place on Sunday 31 July 2022,  
at St. Mary’s Church, 21 Trinity Road, N22 8LB.  

We invite all those who honour his memory to attend.

 Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά  

και ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες του  

Παναγιώτη Ζένιου και  

της Βασιλικής Πασχάλης, οι οποίοι απεβίωσαν πρόσφατα. 

Αιωνία τους η μνήμη.
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Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον ξαφνικό  
θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Λουκά  

Γεωργίου Ανδρέου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 75 
ετών. Αφήνει πίσω του τη σύζυγο του Ευτυχία, τα παιδιά του Ελένη, Μαρία και 

Χρήστο, τη νύφη του Αναστασία, τα εγγόνια του Ανδρέας, Λουκάς,  
Σωτήρης, Λουκάς, Λουκία, Αλέξανδρος, Ηλιάνα-Μαρία και τα δισέγγονα του 
Αναστασία και Μαριάννα. Θα μας λείψει πολύ, αλλά θα είναι πάντα στις  
καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 π.μ., την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022  
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, London N9 0LP και η ταφή 
στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, London N11 1GN. Η παρηγοριά θα γίνει στην αίθουσα της  
εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Η οικογένεια παρακαλεί αντί για λουλούδια  
να γίνουν δωρεές για την ενίσχυση της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου για την 
οποία θα υπάρχει κουτί εισφορών τόσο στην εκκλησία όσο και στο κοιμητήριο. 
Δωρεές μπορούν επίσης να γίνουν στο JustGiving στο παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/chris-georgiou?utm_term=4D65YA2E2 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Λουκάς Γεωργίου Ανδρέου

12.12.1946 – 30.06.2022

(από την Επτακώμη Κύπρου)
It is with great sadness and broken hearts that we announce the sudden death of 

our beloved husband, father, grandfather, and great-grandfather Loucas Georgiou 
Andreou, who passed away on the 30th of June 2022, at the age of 75.  

 He leaves behind his wife Eftihia, his children Eleni, Maria and Christos and 
daughter-in-law Anastasia, as well as his grandchildren Andreas, Loucas,  

Sotiris, Loucas, Lucy, Alexandros and Eliana-Maria and his great-grandchildren 
Anastasia and Marianna. He will be deeply missed but will always be in our 
hearts. The funeral will take place at 10am, on Tuesday 2nd August 2022, 

 at St Demetrios Church, Logan Road, London N9 0LP and the burial  
at 12 noon, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 

1GN.  The wake will take place at St Demetrios Church Hall. The family kindly 
asks instead of flowers to give donations in aid of to St Demetrios Church  

for which there will be a donation box at the church and cemetery.  
Donations can also be made on JustGiving by following the link below: 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/chris-georgiou?utm_term=4D65YA2E2 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Loucas Georgiou Andreou
(from Eptakomi, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Livadia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved Kyriacos Nicolaou, on Sunday 17th July 

2022. Kyriacos leaves behind his wife Georgia,  
two sons Philip and Robert, daughters-in-law Sally  
and Tracy, grandchildren Jake, Naomi, James and 

Holly, great grandchild Zephyros, stepchildren Andrea, 
Lenny, step grandchildren Georgos, Alexandros, Elena  
and Antonio, great stepchildren Emilia and Cristianos, 

siblings Philip, Nicos, Andreas and Maroulla  
and many more family and friends.  

 
Kyriacos came to London in 1954 at the age of 6.  

In 2003 Kyracos and Georgia both retired to Oroklini, 
Cyprus and lived there for 16 years before returning 

back to London over 4 years ago.  
He was much loved and respected by all who knew him.  

A builder/capenter by trade his talents were endless. 
His great passion was training dogs in his younger 

years. He hand crafted beautiful wooden and bronze 
sculptures of dogs which take pride of place in his 
home. Especially his beloved Doberman ZENA.  

 
He will always be in our hearts 

 and will never be forgotten. Rest in peace.  
 

The funeral will take place Friday 5th August 2022, 
 at St Demetrios Church Edmonton, at 10.30am,  
and the burial at Edmonton Cemetery, at 12pm.  

Refreshments will be served at the St Demetrios Hall.  
Donations for Cancer Research UK are welcome.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας Κυριάκου Νικολάου, ο οποίος έφυγε  

από τη ζωή την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022.  
Ο Κυριάκος αφήνει πίσω του τη σύζυγo του Γεωργία,  
δύο γιους τον Φίλιπ και τον Ρόπερτ, τις νύφες Σάλι και 
Τρέϊσι, τα εγγόνια Τζέϊκ, Ναόμι, Τζέϊμς και Χόλι,  
 δισέγγονο Ζεφυρός, τα θετά παιδιά Άντρεα, Λένι, 

 τα θετά εγγόνια Γιώργος, Αλέξανδρος, Έλενα  
και Αντώνιος, τα θετά δισέγγονα Αιμίλια και Χριστιάνο,  

τα αδέλφια Φίλιπ, Νίκος, Ανδρέας και Μαρούλλα  
και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 

 
Ο Κυριάκος ήρθε στο Λονδίνο το 1954 σε ηλικία 6 ετών.  
Το 2003 ο Κυριάκος και η Γεωργία συνταξιοδοτήθηκαν  
και οι δύο στην Ορόκλινη της Κύπρου και έζησαν εκεί για  

16 χρόνια πριν αποφασίσουν να επιστρέψουν  
ξανά στο Λονδίνο πριν περίπου 4 χρόνια.  

Ήταν πολύ αγαπητός και σεβαστός από όλους όσους τον  
γνώριζαν. Ήταν οικοδόμος/μαραγκός στο επάγγελμα και τα 
ταλέντα του ήταν ατελείωτα. Το μεγάλο του πάθος όταν ήταν 
νεαρός, ήταν η εκπαίδευση σκύλων. Έφτιαχνε χειροποίητα 

ξύλινα και χάλκινα γλυπτά σκύλων όπου με μεγάλη  
περιφάνεια πήραν την θέση τους στο σπίτι του. Ειδικά  
το γλυπτό για το αγαπημένο του Ντόμπερμαν ΖΕΝΑ.  

 
Θα είναι πάντα στις καρδιές μας και ποτέ  
δεν θα τον ξεχάσουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη. 

 
 Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, 

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, 
 στις 10.30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton 
στις 12 μ.μ. Θα σερβιριστούν ροφήματα στην αίθουσα του 
Αγίου Δημητρίου. Δωρεές για το Cancer Research UK  

είναι ευπρόσδεκτες. 

Kyriacos Nicolaou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριάκος Νικολάου 
(από Λιβάδια Κύπρου) 

2 5 . 0 3 . 1 9 4 8  -  1 7 . 0 7 . 2 0 2 2
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Argyri Spyrou - Makri
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αργυρή Σπύρου - Μακρή

25.03.1933-13.07.2022

It is with a heavy heart and great sadness that we announce the passing  
of our dearest mother, grandmother and great-grandmother  

Argyri Spyrou - Makri, on Wednesday 13th July 2022, at the age of 89. 
She leaves behind children Marina and Spyros and daughter-in-law Stella, 

grandchildren Argeroulla, Socrates, Michael and Constantino,  
great grandchildren Constantino, Sophia and Sotiri. Mum’s strength and 
courage was evidence of her character. She has left a void in our lives,  

but she will be in our hearts forever.  
The funeral will take place on 2nd August 2022, at 12.30pm,  
at St Andrews Church, 124 Kentish Town Road NW1 9QB.  

Followed by the burial at New Southgate Cemetery Brunswick Park Road 
N11 1JJ.  The wake will be held at our beloved Mother’s home. Donations 

can be made at the Church for the benefit of the Heart Foundation.

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς  

Αργυρή Σπύρου - Μακρή, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 89 ετών. 
Αφήνει πίσω τα παιδιά της Μαρίνα και Σπύρο, νύφη Στέλλα, εγγόνια  

Αργυρούλα, Σωκράτης, Μιχαήλ και Κωνσταντίνος, δισέγγονα  
Κωνσταντίνος, Σοφία και Σωτήρης. Η δύναμη και το θάρρος της μαμάς 
ήταν η απόδειξη του χαρακτήρα της. Έχει αφήσει ένα κενό στις ζωές μας,  

αλλά θα βρίσκεται για πάντα στις καρδιές μας.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 2 Αυγούστου 2022, στις 12.30 μ.μ., στον Ιερό 

Ναό Αποστόλου Ανδρέα, Kentish Town Road NW1 9QB. Ακολουθεί η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery Brunswick Park Road N11 

1JJ. Η παρηγοριά θα γίνει στο σπίτι της αγαπημένης μας Μητέρας.  
Οι δωρεές που θα γίνουν στην εκκλησία θα δοθούν στο Heart Foundation.

24.12.1936 - 20.07.2022 

(from Vavatsinia, Larnaca) (από Βαβατσινιά Λάρνακας) 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Artemis Stavri (Karantoni)
(from Milia Ammochostou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Αρτέμης Σταυρή (Καραντώνη)
(από Μηλιά Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα και παππού, Αρτέμη Σταυρή (Καραντώνη).  

Ο Αρτέμης απεβίωσε την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγo του Γιαννούλα, δύο παιδιά Μάρθα και  

Μιχάλη, γαμπρό Δώρο, νύφη Κατελία και εγγόνια Τέρι, Αρτέμη,  
Αλέξη, Κρις, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Ο Αρτέμης γεννήθηκε στη Μηλιά Αμμοχώστου στις 24 Δεκεμβρίου 
1936 από τον Αντώνη και τη Χρυστάλλα και ήταν ένας από τα  

9 αδέλφια. Σε ηλικία 14 ετών εκπαιδεύτηκε ως ράφτης και έφυγε από 
την Κύπρο το 1958 για να έρθει στην Αγγλία. Εργάστηκε σε πολλές 
δουλειές, όπως ράφτης, σε διάφορες οικοδομικές επιχειρήσεις 

 αλλά και στη βιομηχανία του κέϊτεριγκ (catering).  
Το 1963 ο Αρτέμης παντρεύτηκε τη Γιαννούλα. Εγκαταστάθηκαν στο 
Palmers Green όπου και μεγάλωσαν την αγαπημένη τους οικογένεια. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, στις 13:30μμ, 
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB,  
ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery.  
Μετά την ταφή θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο κοιμητήριο.  
Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών του  
Demetriou and English μέχρι τις 5μμ, την Τρίτη 2 Αυγούστου.  

Οι δωρεές που θα γίνουν στην εκκλησία θα δοθούν στο φιλανθρωπικό 
ιδρύμα North London Hospice Charity.

It is with deep sorrow that we announce the death of our beloved  
husband, father and grandfather, Artemis Stavri (Karantoni).  

Artemis passed away on Wednesday 20th July 2022, at the age of 85. 
He leaves behind his wife Yiannoulla, two children, Martha and  

Michael, son-in-law Thoros, daughter-in-law Katelia, and grandsons 
Terry, Artemis, Alexi and Chris  

as well as many relatives and friends. 
Artemis was born in Milia Ammochostou on the 24th December 

1936 to Antoni and Chrystalla and was one of 9 brothers.  
At the age of 14 he trained as a tailor and left Cyprus in 1958 and 

came to England. He worked in many jobs over the years, including 
spells as a tailor, in the building trade and catering industry.  

In 1963 Artemis married Yiannoulla and they settled in Palmers 
Green and grew their loving family.  

The funeral will take place on Wednesday 3rd August 2022, 
 at 13:30pm, at The Greek Orthodox Church of St Mary’s,  

Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. The burial will take place  
at New Southgate Cemetery. After the burial a wake will be offered  
at the cemetery. Floral tributes can be sent to Demetriou and English 

by 5pm Tuesday 2nd August. Donations can be made at the church  
for the benefit of North London Hospice Charity.

                   Broken Chain  
We little knew that morning that God was going to call your name 

In life we loved you dearly, in death we do the same 
It broke our hearts to lose you, you did not go alone;  

For part of us went with you the day God called you home 
 

You left us peaceful memories, your love is still our guide; 
And though we cannot see you, you are always at our side. 

 
Our family chain is broken and nothing seems the same, 

But as God calls us one by one, the chain will link us again. 

by Ron Tranmer

Σπασμένη αλυσίδα  
Ελάχιστα γνωρίζαμε εκείνο το πρωί ότι ο Θεός θα φώναζε  

το όνομα σου 
Στη ζωή σε αγαπήσαμε πολύ, στο θάνατο το ίδιο κάνουμε 
Μας ραγίζει την καρδιά η απουσία σου, δεν έφυγες μόνος. 

Ένα μέρος από εμάς έφυγε μαζί σου την ημέρα που ο Θεός σε πήρε σπίτι του  
Μας άφησες γαλήνιες αναμνήσεις. Η αγάπη σου εξακολουθεί να είναι  

ο οδηγός μας. Και παρόλο που δεν μπορούμε να σε δούμε,  
είσαι πάντα δίπλα μας. 

Η οικογενειακή μας αλυσίδα έχει σπάσει και τίποτα δεν φαίνεται το ίδιο, 
Αλλά όπως μας καλεί ο Θεός έναν προς έναν, η αλυσίδα θα μας συνδέσει 

ξανά μαζί. του Ron Tranmer

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μαρούλλα Χριστοφίδου
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου 

2022, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη  
του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY,  

το μνημόσυνο για τα 5 χρόνια από τότε που 
έφυγε από κοντά μας η πολυαγαπημένη  
και αξέχαστη μητέρα, γιαγιά και αδελφή  

Μαρούλλα Χριστοφίδου (από την Ομορφίτα 
Λευκωσίας) και καλούμε όλους όσοι τιμούν  

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  
Οι τεθλιμμένοι: θυγατέρες, Αναστασία και 

Ελένη, εγγονές, Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια, 
αδέλφια, συγγενείς και φίλοι.
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† MEMORIAL

Sofia (Sofoulla) Alexandrou
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Σοφία (Σοφούλλα) Αλεξάνδρου 

27.08.1935 - 16.08.2021

The 1st year memorial of our beloved  
Sofia (Sofoulla) Alexandrou  

(from Ayios Andronikos, Cyprus) will take place on Sunday 
31st July 2022,  at The Greek Orthodox Cathedral  

of the Nativity of Mother of God the 305 Camberwell  
New Rd, London SE5 0TF, and we invite anyone who honour 

her memory to attend.   
With thanks: children, grandchildren, and great-grandchildren.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, 
 το 1ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας  

Σοφίας (Σοφούλα) Αλεξάνδρου  
(από  τον Άγιο Ανδρόνικο της Κύπρου)  
στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου,  

305 Camberwell New Rd, London SE5 0TF και καλούμε 
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραβρεθούν.   

Οι τεθλιμμένοι: παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. 

2 0 . 0 2 . 1 9 3 5  –  1 1 . 0 7 . 2 0 2 2

(from Ayios Andronikos, Cyprus) (από Άγιο Ανδρόνικο, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Yiannoulla Charalambou 
from Cyprus, Kilanemos, Karpasia 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Γιαννούλα Χαραλάμπου
(από Κοιλάνεμος, Καρπασία Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς  

τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. 
Προηγούνται ο σύζυγός της Χαράλαμπος  

Σταύρου και ο γιος της Σταύρος Χαραλάμπου.  
Αφήνει πίσω της τα παιδιά Σοφία, Κυριάκο 

(Γκάγκο) και Ανδρέα και 5 εγγόνια τη Νιόβε,  
τη Ζωή, την Αλεξία, τον Άρτσι και την Ιωάννα. 

 
Η κηδεία θα τελεσθεί στη 13.00μμ, τη Δευτέρα  

8 Αυγούστου 2022, στην εκλκλησία της  
Παναγιάς, 21 Trinity Road, Wood Green,  
London N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στις 

14:30μμ, στο κοιμητήριο του New Southgate 
Cemetery and Crematorium, Brunswick Park 

Road, New Southgate London N11 1JJ. 
Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο Penridge 

Suite, 470 Bowes Road, New Southgate,  
London N11 1NL από τις 15:30 και μετά.  
Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί 

 δωρεών για το φιλανθρωπικό ίδρυμα  
που έχουμε επιλέξαμε.

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

grandmother on Monday 11th July 2022,  
at the age of 87.  

She is preceded by her husband Charalambos  
Stavrou, and her son Stavros Charalambou.  

She leaves behind children Sophia, Kyriacos 
(Gago) and Andreas and 5 grandchildren  
Niove, Zoe, Alexia, Archie, and Joanna.   

The funeral service will take place at 1pm, 
 on Monday 8 August 2022, at St Mary's Greek  

Orthodox Church, 21 Trinity Road, Wood 
Green, London N22 8LB.  

The burial will take place at 2:30pm,  
at New Southgate Cemetery and Crematorium,  
Brunswick Park Road, New Southgate London 

N11 1JJ. The wake will take place  
at the Penridge Suite, 470 Bowes Road,  

New Southgate, London N11 1NL from 3:30pm 
onwards. Instead of flowers there will be 
 a donation box for our chosen charity. 

Απεβίωσε ο ομογενής Γιώργος Μπανίσκας, πρώτος πρόεδρος της Heidelberg United FC
Έφυγε από τη ζωή στα 91 του χρόνια, ο ομογενής Γιώργος Μπανίσκας (George Baniscas), ο οποίος συνέδεσε το όνομά του  
με την ιστορία της Heidelberg United FC, καθώς υπήρξε εκ των ιδρυτών της ομάδας και πρώτος της πρόεδρος. 

Μέχρι και πριν λίγα χρόνια μάλιστα, όσο το επέτρεπε η υγεία του, μπορούσε κανείς να τον δει στους αγώνες στο Olympic Village, 
 αλλά και σε εκδηλώσεις της Heidelberg United, με τη σύζυγό του, Χριστίνα πάντα στο πλευρό του, όπως ανέφερε η ομάδα στο 
 «τελευταίο αντίο» σε έναν από τους «πατέρες» της.  

«Μετά μεγάλης λύπης ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πρώτου προέδρου Γιώργου Μπανίσκα στα 91 του χρόνια …  
Η αφοσίωση του στο Σύλλογο που ίδρυσε, με μία ομάδα φίλων δε θα λησμονηθεί ποτέ. Ξέρουμε ότι η Heidelberg United ήταν πάντα στην 
καρδιά και το μυαλό του. Θα μας λείψει πολύ, ως φίλος και ‘πατέρας’. Η σκέψη μας είναι στη σύζυγό και την οικογένειά του αυτήν τη στιγμή, 
τα θερμά μας συλλυπητήρια».Η Heidelberg United Alexander Football Club, ιδρύθηκε ως «Μέγας Αλέξανδρος» το 1958. 

Η προσπάθεια είχε ξεκινήσει ήδη από τον Μάιο του 1955, από τους George Baniscas, Nicholas Themelkos, Nick Romanidis,  
Tryphon Rakovalis, Tryphon Avramopoulos, Chris Samartzis and Peter Economidis. 

Στην πρώτη διοικούσα επιτροπή, εκτός του George Baniscas (πρόεδρος), συμμετείχαν οι: Markos Economidis (γραμματέας),  
NicholasThemelkos (αντιπρόεδρος), Tryphon Rakovalis (ταμίας) και ως μέλη οι A. Doukas, E. Mangopoulos, G. Milopoulos, V. Iliopoulos 
και T. Iliopoulos.



Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον διακεκριμένο δημοσιογράφο,  
ιστορικό και λογοτέχνη, Θεόδωρο Καρζή, ο οποίος απεβίωσε στις 22 Ιουλίου 2002, σε ηλικία 96 ετών. 

 
Ο Θεόδωρος Καρζής γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1926 και σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών.  
Το ξεκίνημα της δημοσιογραφικής του καριέρας ήταν το 1952 στην εφημερίδα “Προοδευτική Αλλαγή”  
και αμέσως μετά στην εφημερίδα “Απογευματινή”, όπου εργάστηκε ως προϊστάμενος του μεταφραστικού τμήματος. 

 
Εργάστηκε επί σειρά ετών στις εφημερίδες η “Απογευματινή”, η “Ακρόπολη”, η “Βραδυνή”, η “Καθημερινή” και  
η “Ελευθεροτυπία” ως πολιτικός αρθρογράφος, διαγράφοντας μία λαμπρή πορεία. Σημαντικοί σταθμοί στην καριέρα του 
ήταν η θητεία του ως γενικού διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, από το 1987 έως το 1989, περίοδο κατά  
την οποία συνέγραψε και εξέδωσε τον πρώτο «Γλωσσικό οδηγό για δημοσιογράφους», ένα εργαλείο για τη σωστή χρήση 
της ελληνικής γλώσσας, για το οποίο τιμήθηκε από το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον Μάρτιο του 2018 και το οποίο αποτέλεσε και τη βάση 
για το βιβλίο του “Τα σωστά ελληνικά”. 

 
Διετέλεσε, επίσης, διευθυντής Ειδήσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της ΕΡΤ καθώς ήταν  
ο εμπνευστής της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στην Ελλάδα. Με την ιδιότητα αυτή του διευθυντού εκπαιδευτικής  
τηλεόρασης και διεθνών σχέσεων της ΕΡΤ εκπροσώπησε για χρόνια την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς  
Université Radiophonique et Télévision Scolaire (CETS, Βρυξέλλες) και του Centre Mediterraneen de la Communication  
Audiovisuelle, στο οποίο διετέλεσε και Πρόεδρος. 

 
Είχε διατελέσει, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, το 1974, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)  
και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ. 

 
Ο Θεόδωρος Καρζής είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, καθώς συνέγραψε 40 βιβλία, τα οποία έχουν αποσπάσει θερμές κριτικές και ορισμένα σημαντικές τιμητικές διακρίσεις. Όπως, 
η πεντάτομη “Παγκόσμια Ιστορία της Γυναίκας”, που τιμήθηκε με το Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, “Οι Πατρίδες των Ελλήνων”, με το Βραβείο της Ένωσης Σμυρναίων και τη Μεγάλη 
Περγαμηνή της Εστίας Νέας Σμύρνης, “Η Εποποιία της Γλώσσας” με το Βραβείο του Ιδρύματος Μπότση. Τα έργα “Η παιδεία στην αρχαιότητα” και ”Η παιδεία στο Μεσαίωνα” είναι 
εγκεκριμένα για τις σχολικές βιβλιοθήκες από το Υπουργείο Παιδείας. Όλες οι κριτικές και οι εισηγητικές εκθέσεις των βραβεύσεών του, αναφέρουν ότι τα κείμενά του είναι αξιόπιστα 
για τους ειδικούς και επαγωγά για το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Το έργο του, που ασχολείται κυρίως με την ιστορία του ελληνισμού και τις μελέτες για τη γλώσσα, είναι σπουδαίο 
και αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη για τους νεώτερους. 

 
Ο Θεόδωρος Καρζής, είχε εντρυφήσει και στον πολιτισμό της Κίνας και είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελλάδας – Κίνας, με σημαντικό έργο στις σχέσεις των 
δύο χωρών και πολιτισμών, συγγράφοντας ένα εκτενές έργο  για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κίνας. 
Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Ο Θεόδωρος Καρζής ήταν ένας σπου-
δαίος δημοσιογράφος, με ευρύτητα πνεύματος, ευρυμάθεια και καλλιέργεια, που αφήνει ένα σημαντικό έργο στον χώρο των γραμμάτων και στον πολιτισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως τον αγαπημένο του γιο, δημοσιογράφο Φοίβο Καρζή και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο. 

 
Η πολιτική κηδεία του Θεόδωρου Καρζή έγινε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL †  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Eftyhia (Effie) Ttofia 

(from London)

Ευτυχία (Εφή) Ττόφια
(από το Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο  
της αγαπημένης μας Ευτυχίας (Εφή) Ττόφια  
σε ηλικία 62 ετών. Μια τρυφερή και στοργική  
οικογενειάρχισσα, αφήνει πίσω τον άντρα της,  

τις τρεις θυγατέρες της, τον γιό της, τους γαμπρούς της,  
τα εννέα εγγόνια της, τα τέσσερα αδέρφια της,  

πολλούς φίλους, συγγενείς στην Κύπρο και στην Αγγλία.  
Ήταν μια καταπληκτική σύζυγος, μητέρα, γιαγιά, 

 αδελφή και ένας καλός φίλος. 
Μια εργατική γυναίκα, γνωστή για την καλοσύνη της,  
την γενναιοδωρία της και την αγάπη της για την  

οικογένεια της. Θα λείψει πολύ στην  
οικογένεια της και σε όσους την γνώρισαν.   
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή  

29 Ιουλίου 2022 και ώρα 11π.μ. στην εκκλησία  
των 12 Αποστολών Kentish Lane, Brookmans Park AL9 

6NG, και η ταφή της στο κοιμητήριο 136 Cromwell  
Avenue, Cheshunt, EN7 5DW, στη 13.00μμ.  

Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο Cuffley Youth 
 & Community Centre, 70 Station Rd EN6 4EY.  
Σας παρακαλούμε αντί λουλουδιών θα γίνονται  
εισφορές για την διάπλαση της εκκλησίας  

των 12 Αποστολών, θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία  
και ακολούθως στο κοιμητήριο.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικεινωνήστε  
στο 0778 7528 865

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Eftyhia (Effie) Ttofia at the age of 62. 
A kind and loving family woman, she leaves behind 

her husband, her three daughters, her son,  
her sons-in-law, her nine grandchildren,  

her four brothers, many friends and relatives  
in Cyprus and England. She was an amazing wife, 

mother, grandmother, sister, and a good friend.  
A hardworking woman, known for her kindness,  

her generosity, and her love for her family.  
She will be greatly missed by her family and those 

who knew her.  
Her funeral will be held on Friday, July 29, 2022,  

at 11 a.m., at the The Twelve Apostles Church  
Kentish Lane, Brookmans Park AL9 6NG,  

and her burial at 136 Cromwell Avenue Cemetery, 
Cheshunt, EN7 5DW, at 13.00pm. 

The wake will take place at Cuffley Youth  
& Community Centre, 70 Station Rd EN6 4EY. 
Please, instead of flowers, contributions will be 

 made for the structure of the church  
of The Twelve Apostles, there will be a box in the 

church and then in the cemetery. 
For more information call on 0778 7528 865

01.07.1960 – 16.07.2022

Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Θεόδωρος Καρζής
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Dionysios Christodoulou  

It is with great sadness and broken hearts that we announce the passing 
of our loving Father, Grandfather, Great-Grandfather and Uncle  

Dionysios Christodoulou who lost his 8 year battle to PSP and passed 
away peacefully on 15th July 2022 with all his loved ones by his side.  

 
He leaves behind his Son Christopher, his Daughter’s Athena, Lola  

and Catina, his Son-in-Law’s Andreas and Stavros, his Grandchildren 
Dennis, Andreas, Christopher, Dionysios and Eleni  

and his Great Granchildren Rhianna, Chloe and Romeo.  
 

He was loved and respected by many and his memory  
will live on in our hearts forever.  

 
The funeral will take place on Friday 5th August at 12:30 pm, 

 at St. Demetrios Greek Orthodox C  hurch, Town Road, London,  
N9 0LP. The burial will follow at 2pm at Edmonton Cemetery, Church 

Street, London, N9 9HP. The wake will be held after the burial  
at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London N11    
1NL.Flowers are welcome and to be sent to Demetriou & English,  

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London, N22 8NG,  
by 8am on Friday the 5th August. 

Με μεγάλη θλίψη  και ραγισμένες καρδιές  ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, προπάππου και θείου  

Διονυσίου Χριστοδούλου που έχασε την 8χρονη μάχη του με το PSP 
και απεβίωσε ειρηνικά στις 15 Ιουλίου 2022 με όλα τα αγαπημένα  

του πρόσωπα κοντά του.  
 

Αφήνει πίσω τον γιο του Χριστόδουλο, τις κόρες του Αθηνά, Λόλα  
και Αικατερίνη, τους γαμπρούς του Ανδρέα και Σταύρο, τα εγγόνια του 
Ανδρέα, Διονύσιο, Χριστόφορο, Διονύσιο και Ελένη και τα Δισέγγονα 

του Ριάννα, Χλόη και Ρωμαίο.  
 

Αγαπήθηκε και σεβάστηκε από πολλούς και η μνήμη του θα  
μένει για πάντα στις καρδιές μας. 

 
Η κηδεία θα τελεστεί  την Παρασκευή 5 Αυγούστου στις 12:30 μ.μ. 

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road, 
London, N9 0LP. Η ταφή θα γίνει  στις 2:00 μ.μ. στο νεκροταφείο του 

Edmonton, Church Street, London, N9 9HP. 
Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο The Penridge Suite, 470 Bowes 

Road, Arnos Grove, London N11 1NL. Είστε ευπρόσδεκτοι να στείλετε  
λουλούδια στα γραφεία του Demetriou & English, 131-133 Myddleton 

Road, Wood Green, London, N22 8NG,  το πρωί της κηδείας  
έως τις 8 π.μ. της Παρασκευής 5 Αυγούστου.

15.11.1935 - 15.07.2022
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