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Θλίψη σκόρπισε στην κυπριακή 
παροικία του ΗΒ η είδηση του θα-
νάτου του συμπατριώτη μας Kypros 
Nicholas, ο οποίος απεβίωσε την 
Τρίτη στο σπίτι του στο Enfield, 
ύστερα από... 

Σελ. 28

Εnglish Section 17-27

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ� ΤΩΝ ΑΠΟΔΗ�ΜΩΝ ΜΑΣ, ΕΙΠΕ Ο ΔΗ�ΜΑΡΧΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Τρεις δολοφονίες γυναίκων εξε-
τάζουν οι αστυνομικές Αρχές στην 
Ελλάδα, όπου ολόκληρη η χώρα 
παρακολουθεί με κομμένη την 
ανάσα τις ανατριχιαστικές λεπτο-
μέρειες των υποθέσεων...                   

Σελ. 7

Αναστάτωση στην κυπριακή πα-
ροικία του Βόρειου Λονδίνου προ-
καλούν τα απανωτά περιστατικά 
διαρρήξεων και κλοπών με θύματα 
συμπατριώτες μας, οι οποίοι ζη-
τούν την προστασία... 

Σελ. 11

Ανησυχητικές διαστάσεις

Κύπριος του Λονδίνου 
κατηγορούμενος για φόνο

Σελ. 11 & 17

Θλίψη στην παροικία Φτάνει πια!

Σελ. 2, 6, 10, 17 & 19

Οργή λαού...
Την έντονη αντίδραση των πολι-

τών προκάλεσε η ανακοίνωση από 
εταιρείες πετρελαιοειδών, των οικο-
νομικών τους αποτελεσμάτων, τα 
οποία καταδεικνύουν απίστευτα 
κέρδη, την ώρα που οι πολίτες και 
τα νοικοκυριά έχουν στην κυριολε-
ξία γονατίσει εξαιτίας των λογαρια-
σμών - φωτιά για το ηλεκτρικό και 
το φυσικό αέριο, ενώ οι προβλέψεις 
των ειδικών κάνουν λόγο για τρι-
πλασιασμό της τιμής στα τιμολόγια 
ενέργειας μέχρι το τέλος του Σεπτέμ-
βρη. Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων που κατέρχονται 
σε απεργίες διαμαρτυρόμενοι για 
χαμηλούς μισθούς συνεχίζονται... 

Κορυφώνεται 
η αγωνία των αποδήμων 

για το Κυπριακό

ΚΚοορρυυφφώώννεεττααιι  
ηη  ααγγωωννίίαα  ττωωνν  ααπποοδδήήμμωωνν  

γγιιαα  ττοο  ΚΚυυππρριιαακκόό



Στις δυσκολίες και προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις των 
αποδήμων παγκοσμίως στην προ-
ώθηση του Κυπριακού, λόγω των 
νέων γεωπολιτικών δεδομένων, αλλά 
και στην ανάγκη περαιτέρω κινητοποί-
ησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
τομέα της διαφώτισης αναφέρθηκαν 
απόδημοι απ’ όλες τις κοινότητες των 
Κυπρίων του εξωτερικού, που συμμε-
τέχουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυ-
πρίων της Διασποράς. Σε δηλώσεις 
του στους δημοσιογράφους ο Πρό-
εδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής 
Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα 
(ΠΣΕΚΑ) Φίλιπ Κρίστοφερ, εξέφρασε την άποψη ότι «βρι-
σκόμαστε σε δύσκολη θέση, διότι αναβαθμίστηκε πάρα 
πολύ η Τουρκία με τον πόλεμο της Ουκρανίας» 

 
Ωστόσο ανέφερε ότι απέδειξαν πως στις σχέσεις Αμερικής 

– Τουρκίας υπάρχει πρόβλημα, όπως στην περίπτωση των 
αεροπλάνων F16, και είπε ότι θα συνεχίσουν αυτόν τον 
αγώνα. «Υπάρχουν συμφέροντα οικονομικά, στρατηγικά, 
γεωπολιτικά συμφέροντα που έχει η Τουρκία με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και με άλλες χώρες, όπως την Αγγλία, τα προ-
βλήματα στη Γαλλία», είπε. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία ξοδεύει 
εκατομμύρια δολάρια για προπαγάνδα σε κάθε χώρα που 
υπάρχει ομογένεια και σημείωσε ότι η διαφώτιση είναι το 
μεγαλύτερο όπλο που πρέπει να διαθέτουμε. «Εμείς σαν 

ομογένεια, σε κάθε χώρα που ζούμε ξο-
δεύουμε δικά μας χρήματα, (σσ είναι) εκα-
τομμύρια που ξοδεύουμε, για να προωθούμε 
το κυπριακό πρόβλημα και τις σχέσεις μας 
με την κάθε χώρα», είπε. Πρόσθεσε ότι 
έπειτα από 48 χρόνια έχουν πολύ καλές σχέ-
σεις οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κύπρο, 
με την Ελλάδα, με το Ισραήλ και με την Αίγυ-
πτο, ενώ οι οργανώσεις της Διασποράς 
έχουν πολύ καλές σχέσεις με άλλες οργα-
νώσεις του εξωτερικού όπως των Αρμενίων 
και των Κούρδων. Εξέφρασε ιδιαίτερη ανη-
συχία για τις απειλές Ερντογάν για προσάρ-
τηση των κατεχομένων, για την κατάσταση 
στα Βαρώσια, και τις απειλές εναντίον της 

Ελλάδας. 
 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εκπρόσωποι από 

όλες τις χώρες όπου υπάρχουν κοινότητες ομογενών 
αναφέρθηκαν στις προκλήσεις και ευκαιρίες που υπάρ-
χουν για προώθηση του Κυπριακού. 
Από το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρθηκε ότι μετά το Brexit 

υπάρχουν τεράστια συμφέροντα του ΗΒ με την Τουρκία, 
κάτι που καθιστά δύσκολη την προώθηση των συμφερόντων 
της Κύπρου, ωστόσο ίσως υπάρξουν και ευκαιρίες για να 
μπουν κάποια θέματα στο τραπέζι.  
Δύο λόγια επίσης αναφέρθηκαν από τους ομογενείς της 

Ελλάδας, της Γαλλίας, του Καναδά, της Αφρικής και της  
Αυστραλίας.
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Χρειαζόμαστε τη φωνή των αποδήμων ▪
μας, είπε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου 

 
Περιμένουμε από τους αποδήμους μας να πιέ-

σουν τις χώρες όπου διαμένουν για το δίκαιο της 
Κύπρου στον αγώνα για απελευθέρωση, ανέφερε 
ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Δρ Σίμος Ιωάννου, ο 
οποίος διαμήνυσε πως αλλαγή στο status quo της 
κατεχόμενης πόλης, θα σημαίνει και ταφόπλακα 
για το Κυπριακό. Μιλώντας στο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο Κυπρίων της Διασποράς, στη Λεμεσό, ο κ. 
Ιωάννου είπε πως μοναδικός στόχος είναι η επι-
στροφή των Αμμοχωστιανών στην αγαπημένη τους 
πόλη και σκοπός του Δήμου είναι «να κρατήσει 
ενωμένο τον κοινωνικό ιστό τη πόλης, τα σωματεία, 
τις οργανώσεις». Δεύτερος και βασικός σκοπός 
μας, συνέχισε, είναι να προωθήσουμε το θέμα της 
Αμμοχώστου σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ εξέ-
φρασε την ανησυχία του για τις ενέργειες της Τουρ-
κίας και τις εξελίξεις στην περίκλειστη πόλη. 

 
«Δυστυχώς έχουν ανοίξει αρκετό μέρος των 

παραλιών, έχουν οικειοποιηθεί τον δημοτικό 
κήπο, έχουν ανοίξει αρκετούς δρόμους και προ-
σπαθούν να διασπάσουν τον κόσμο της Αμμο-
χώστου για επιστροφή των νόμιμων κατοίκων, 
όχι στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων 
Εθνών», συμπλήρωσε. 

 
Διαμήνυσε δε ότι ο αγώνας για την Αμμόχωστο 

δεν σημαίνει Αμμοχωστοποίηση του Κυπριακού 
«όπως κάποιοι μας κατηγορούν, γιατί εμείς δεν ζη-
τήσαμε ποτέ να επιστραφεί η περίκλειστη περιοχή 
της Αμμοχώστου - που είναι μόλις το 15% των δη-
μοτικών ορίων - και να κλείσει το Κυπριακό». Ο Σί-
μος Ιωάννου τόνισε ότι «αν καταφέρουν να αλλά-
ξουν το status quo της Αμμοχώστου, θα είναι η 
ταφόπλακα του Κυπριακού» και υπέδειξε πως «δυ-
στυχώς καμία από τις μεγάλες δυνάμεις δεν τους 
κουνά το δάκτυλο». Αναφέρθηκε δε στον συσχετι-
σμό της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και 
είπε πως, όπως και σήμερα υπάρχει μια σαφής 

παραβίαση των ψηφισμάτων του ΣΑ, έτσι και πριν 
από 48 χρόνια  υπήρξε μια εισβολή στην Κύπρο 
με σαφή παραβίαση των ψηφισμάτων του ΣΑ. 
«Εμείς περιμένουμε από τους απόδημους Κύπρι-
ους, όπου βρίσκονται, να πιέζουν αυτές τις χώρες. 
Ξέρουμε ότι τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα, η 
γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, ο ρόλος της στο 
ΝΑΤΟ και στην περιοχή που παίζει τώρα, όπου 
παίζει τον ειρηνοποιό» ανέφερε ο Δήμαρχος Αμ-
μοχώστου, υπογραμμίζοντας πως, παρόλα αυτά 
πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. 
Της παρέμβασης του Δημάρχου Αμμοχώστου 

προηγήθηκε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις 
όσο αφορά στο Κυπριακό και τα Βαρώσια από τον 
διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου. Η παρέμ-
βαση του κ. Μενελάου ήταν κλειστή για τα ΜΜΕ. 

 
Την ανάγκη ενότητας για αντιμετώπιση των 

μεγαλύτερων προκλήσεων που έχουμε ν΄αντι-
μετωπίσουμε στο Κυπριακό επικεντρώθηκαν 
στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι των πολιτικών 
κομμάτων. 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέ-

φερε πω «θα πρέπει η πολιτική ηγεσία, το σύνολο 
των κυπριακών πολιτικών κομμάτων, παρά τις 

οποιεσδήποτε διαφορές, να αποφεύγουμε ίντριγκες 
μεταξύ μας, να στέλνουμε το μήνυμα ότι εμείς εί-
μαστε τα θύματα της τουρκικής εισβολής και κατο-
χής και εμείς, πρώτοι και πάνω από όλους, θέλουμε 
την επανένωση της πατρίδας μας». «Έχω πει και 
θέλω να επαναλάβω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη 
Κύπρος εκτός Κύπρου και είναι στα χέρια μας, πώς 
μπορούμε, για το καλό του τόπου, να αξιοποι-
ήσουμε αυτή τη μεγαλύτερη Κύπρο που είναι εκτός 
Κύπρου, που είναι στα κέντρα λήψεως αποφά-
σεων, που καθορίζουν το μέλλον, όχι μόνο για την 
Κύπρο αλλά και της παγκόσμιας κοινωνίας», συ-
μπλήρωσε. 
Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρό-

σωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαϊδης, λέγοντας 
ότι «δυστυχώς το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρό-
τερη φάση που υπήρξε ποτέ», αναφέρθηκε στην 
τουρκική προκλητικότητα στην Αμμόχωστο και στην 
κυπριακή ΑΟΖ και στην προσπάθεια αλλαγής της 
βάσης λύσης του Κυπριακού. 

«Την ίδια ώρα ενώ έχουμε αυτές τις πρωτοφανείς 
προκλήσεις, δεν έχουμε τις ανάλογες αντιδράσεις 
της διεθνούς κοινότητας αλλά και των εταίρων μας 
στην ΕΕ και αυτό είναι εξόχως ανησυχητικό, αφού 
είναι πολύ κατώτερες, περισσότερο λεκτικές και ρη-
τορικές οι αντιδράσεις», είπε και πρόσθεσε ότι «εί-

ναι εδώ που πρέπει όλοι να αναζητήσουμε πως 
μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην 
προσπάθεια μας να ενεργοποιήσουμε τον διεθνή 
παράγοντα και τους ευρωπαίους εταίρους μας, 
ώστε να ανακοπούν αυτές οι πρωτοφανείς ενέρ-
γειες της Τουρκίας». Δυστυχώς, συνέχισε, το ΑΚΕΛ 
θεωρεί ότι η συμπεριφορά της δικής μας πλευράς 
διευκολύνει την Τουρκία και προειδοποίησε πως 
«αν δεν κάνουμε αυτήν την ενδοσκόπηση και αν 
δεν εξάξουμε τα σωστά συμπεράσματα, θα βλέ-
πουμε την πατρίδα μας να χάνεται, καθώς κάθε 
μέρα που περνά τα κατεχόμενα εξελίσσονται σε 
Τουρκία». 
Εκ μέρους του ΔΗΚΟ, ο κοινοβουλευτικός του 

εκπρόσωπος, Πανίκος Λεωνίδου, είπε πως βρι-
σκόμαστε ενώπιον μιας θλιβερής πραγματικότητας 
στο εθνικό μας θέμα, ότι «δεν μπορούνε να αρχί-
σουμε τις συνομιλίες από εκεί που τις αφήσαμε, 
όπως διακηρύττεται από διάφορες πλευρές», προ-
ειδοποιώντας πως «αν αυτό γίνει, τότε θα συρ-
θούμε και πάλι σε έναν άγονο διάλογο, με κίνδυνο 
να οδηγηθούμε στην κατάλυση του νόμιμου κρά-
τους». «Επιβάλλεται, όσο ποτέ άλλοτε, να εργα-
στούμε με ενότητα, ομοψυχία και συλλογικότητα, 
στο πλαίσιο μιας συγκροτημένης εθνικής στρατη-
γικής, προς την κατεύθυνση επανένωσης της πα-
τρίδας μας», προσθέτοντας ότι πρέπει αυτή η  διεκ-
δικητική στρατηγική να αξιοποιεί το γεγονός ότι 
είμαστε το μόνο νόμιμα αναγνωρισμένο κράτος στο 
νησί και πλήρες μέλος της ΕΕ. 
Κάλεσε, επίσης τους απόδημους μας να κινητο-

ποιηθούν στις χώρες που διαμένουν και να εντεί-
νουν τα προσπάθειες προς κάθε επίπεδο, για να 
αποτραπεί και να αποκοπεί ο κίνδυνος που αντι-
μετωπίζουμε από τις πολιτικές της Τουρκίας. 

 
Όλα τα κόμματα εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη 

τους προς τους απόδημους μας για τον αγώνα 
που συνεχίζουν στις χώρες διαμονής τους, για το 
εθνικό μας πρόβλημα.

Κυπριακό και τουρκικές απειλές τα κύρια θέματα του συνεδρίου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 

Βαθιά ανησυχία εκφράζουν οι απόδημοι για το Κυπριακό
ΤΑ ΝΕΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΕΛΥΣΑΝ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΤΙΜΗΣΕ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ

Οι δικοί σας αγώνες ήταν που μας έδι-
ναν τη δύναμη και που πολλές φορές επέ-
τρεψαν ή υπαγόρευσαν σε Κυβερνήσεις 
να υιοθετήσουν και να στηρίξουν τις προ-
σπάθειες που καταβάλλαμε στο Κυ-
πριακό, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον 
χαιρετισμό του στην απονομή του μεταλ-
λίου «Εξαίρετης Προσφοράς» σε ομογε-
νείς στο Προεδρικό Μέγαρο. «Νιώθω πρα-
γματικά την ανάγκη να εκφράσω θερμές 
ευχαριστίες γιατί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
θητείας μου, είδα, έζησα, βίωσα τι σημαίνει 
να αγωνίζεται κάποιος, να προσφέρει κά-
ποιος ανιδιοτελώς προκειμένου να δημι-
ουργήσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες 
για την πατρίδα μας», είπε ο Πρόεδρος. 

Οι δικοί σας αγώνες, σημείωσε, «ήταν 
που μας έδιναν τη δύναμη, που μας έδιναν 
το κουράγιο που πολλές φορές επέτρεψαν 
ή υπαγόρευσαν σε Κυβερνήσεις να υιο-
θετήσουν και να στηρίξουν τις προσπά-
θειες που καταβάλλαμε προκειμένου να 
εξευρεθεί μια δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική 
λύση του Κυπριακού». 
Είπε ότι νοιώθει ευτυχής διότι "πραγμα-

τικά καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας 
μου δόθηκε το προνόμιο, η τύχη, η ευκαι-
ρία να συναντήσω ανιδιοτελείς ανθρώ-
πους που μέσα από προσωπικές και οι-
κονομικές θυσίες έδωσαν αγώνες υπέρ 
της πατρίδας μας". 

 «Πέραν των όσων έχουν στο παρελθόν 
καταξιωθεί της ελαχίστης τιμής που σας 
οφείλουμε, θα τιμηθεί μετά θάνατον ο φί-
λος και συμμαθητής μου, αλλά και γνω-
στός ανά το παγκύπριο και στους επιχει-
ρηματικούς κύκλους της Αγγλίας, 
αείμνηστο Κρις Λαζαρή, ως επίσης η Δρ 
Μαρία Θεοδούλου, η Δρ Μαρία Καβαλλά-
ρης, η Δρ Αναστασία Κυπριανού, η κα Τα-
σούλα Σαπαρίλλα, ο κ. Μιχάλης Βιολάρης, 
ο Δρ Νικόλαος Ζάμπογλου, ο κ. Λουκάς 
Πουρούλης, ο Δρ Στεπάν Κερκιασαριάν, 
ο κ. Κύπρος Τσέντας και ο κ. John Chris-
todoulou».

Μετάλλιο «Εξαίρετης Προσφοράς»



Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο πρίγκιπας της Ουα-
λίας έλαβε δωρεά 1 εκατ. λιρών για τη φιλανθρω-
πική του οργάνωση από συγγενείς του Οσάμα 
Μπιν Λάντεν, γράφει η εφημερίδα «Guardian». 
Οι «Sunday Times» ισχυρίζονται ότι ο μελλο-

ντικός βασιλιάς δέχθηκε την πληρωμή από τον 
Μπακρ Μπιν Λάντεν, τον πατριάρχη της σαου-
δαραβικής οικογένειας, και τον αδελφό του Σαφίκ. 
Ο 73χρονος Κάρολος φέρεται να πραγματο-

ποίησε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον 76χρονο 
Μπακρ στο Κλάρενς Χάουζ στο Λονδίνο στις 30 
Οκτωβρίου του 2013, δύο χρόνια αφότου ο 
Οσάμα μπιν Λάντεν έπεφτε νεκρός από τα πυρά 
των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, σε μυστική 
τοποθεσία κοντά στο Ισλαμαμπάντ. 
Το Clarence House αμφισβητεί πολλούς από 

τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο δημο-
σίευμα, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την 
αποδοχή της δωρεάς στο Φιλανθρωπικό Ταμείο 
του Πρίγκιπα της Ουαλίας (Prince of Wales’s Cha-
ritable Fund - PWCF), ελήφθη αποκλειστικά από 
διαχειριστές. 
Οι Μπακρ και Σαφίκ μπιν Λάντεν είναι ετερο-

θαλή αδέλφια του Οσάμα, γιοι κι εκείνοι του Μο-
χάμεντ μπιν Αγουάντ μπιν Λάντεν, δισεκατομμυ-
ριούχου γεννημένοι στην Υεμένη. Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις πως τα αδέλφια εμπλέκονται επιχειρη-
σιακά ή οικονομικά σε κάποια τρομοκρατική δρα-
στηριότητα. 

«Η δωρεά από τον Σεΐχη Μπακρ μπιν Λάντεν 
το 2013 μελετήθηκε προσεκτικά από τους τότε 
διαχειριστές του PWCF. Διενεργήθηκε επισταμένη 

έρευνα, με πληροφορίες από ευρύ φάσμα πηγών, 
μεταξύ άλλων κυβερνητικών. Η απόφαση απο-
δοχής της δωρεάς ελήφθη αποκλειστικά από τους 
διαχειριστές. Η οποιαδήποτε προσπάθεια να υπο-
νοηθεί το αντίθετο, είναι παραπλανητική και ανα-
κριβής», σημειώνει ο Ίαν Τσεσάιρ, πρόεδρος του 
PWCF. 
Πηγή με γνώση της υπόθεσης αρνήθηκε ότι ο 

πρίγκιπας κλήθηκε να επιστρέψει τα χρήματα 
όταν του επισημάνθηκε πως το ποσό «δεν θα 
ήταν καλό για κανέναν». 
Το δημοσίευμα αυτό έρχεται ένα μήνα μετά την 

αποκάλυψη πως ο πρίγκιπας της Ουαλίας δέ-
χτηκε βαλίτσες με χρήματα από τον Σεΐχη Χαμάντ 
μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ Αλ-Θάνι, πρώην πρω-
θυπουργό του Κατάρ.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Πολλά από τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 3/8 
παρουσιάζουν ασχολούνται εκτενώς με τις ανακοι-
νώσεις της BP σε σχέση με τα οικονομικά αποτε-
λέσματα του έτους, καθώς και με την εσωκομματική 
εκλογική διαδικασία των Συντηρητικών. 
Η Daily Mirror αναδεικνύει ως κύριο θέμα τα οι-

κονομικά αποτελέσματα του πετρελαϊκού κολοσσού 
BP, τα οποία σημείωσαν κέρδη 6,9 δισ. λιρών σε 
τρεις μήνες. «Θρασύτατοι κερδοσκόποι» είναι ο τί-
τλος καθώς η εφημερίδα αναφέρει ότι τα νοικοκυριά 
παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με «δυσβάστακτους 
λογαριασμούς ενέργειας». 
Ο Guardian προτάσσει την ίδια είδηση υπογραμ-
μίζοντας την αγανάκτηση των πολιτών για τους 
λογαριασμούς  «φωτιά» σε σχέση με την ενέργεια, 
την ώρα που οι πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν 
τεράστια κέρδη. Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα κέρδη 
που αποκόμισαν οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες 
πετρελαίου στον κόσμο, ανέρχονται σε σχεδόν 50 
δισεκατομμύρια λίρες. Όπως γράφει η εφημερίδα, 
είναι εύλογο το ερώτημα που προκύπτει σε σχέση 
με τη φορολογία που καλούνται να πληρώσουν οι 
πολίτες και τη σύγκρισή τους με τις εταιρείες - κο-
λοσσούς του κλάδου που κερδίζουν εκατομμύρια. 
Στην πρώτη σελίδα γίνεται επίσης εκτενής αναφορά 
στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των 
ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, και την αμφιλεγόμενη επίσκεψή 
της στην Ταϊβάν. 
Και η Daily Star, πάντοτε με τον δικό της, ιδιαίτερο 
τρόπο, αναφέρεται στο πρωτοσέλιδό της στα κέρδη 
των πετρελαϊκών που προκαλούν τους πολίτες. Με 
μια μεγάλη φωτογραφία - προϊόν φωτομοντάζ - 
του διευθύνοντος συμβούλου της BP Bernard Loo-
ney πάνω σε ένα βαρέλι, κάνει λόγο για «άπλη-
στους» και «ξεδιάντροπους» κερδοσκόπους. 
Η Daily Telegraph αποκαλύπτει ότι η ψηφοφορία 
στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία των Τό-
ρις θα καθυστερήσει, μετά τη διαπίστωση ότι χά-
κερς θα μπορούσαν να αλλάξουν τα ψηφοδέλτια 
των μελών του κόμματος που ψηφίζουν ηλεκτρο-
νικά. Επίσης, όπως και σε όλες σχεδόν τις εφημε-
ρίδες της Τετάρτης, στο πρωτοσέλιδο δημοσιεύο-

νται χαρακτηριστικές φωτογραφίες της πριγκίπισ-
σας Σάρλοτ από τα θεωρεία του σταδίου που φι-
λοξενεί του Αγώνες της Κοινοπολιτείας. 
Η Daily Express εστιάζει, επίσης, στις εσωκομ-
ματικές εκλογές των Συντηρητικών, και τη δέ-
σμευση της Λιζ Τρας να «επαναφέρει την Ανά-
πτυξη» στη χώρα και τη δήλωση της ότι θα «βάλει 
φωτιά σε όλους τους τομείς της οικονομίας». 
Οι Times επικαλούνται νέα έρευνα, σύμφωνα με 
την οποία το 60% των μελών των Τόρις προτιμούν 
την κα Τρας ως την επόμενη πρωθυπουργό τους, 
καθώς το προβάδισμα της έναντι του Ρίσι Σουνάκ 
αυξάνεται. Πρόκειται για 
δημοσκόπηση της You-
Gov, σύμφωνα με την 
οποία, μόλις το 26% των 
μελών προτιμά τον κ. 
Σουνάκ. 
Η Daily Mail αναδεικνύει 
ως κύριο θέμα την «ανα-
τριχιαστική απειλή» της 
Κίνας, με αφορμή το τα-

ξίδι της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο έχει 
μιλήσει για «στοχευμένη στρατιωτική δράση» ως 
απάντηση στη διπλωματική επίσκεψη της Προ-
έδρου της αμερικανικής Βουλής. 

«Θλίψη για την οικογένεια του Άρτσι» είναι ο τίτλος 
στο κύριο θέμα της Metro, η οποία δημοσιεύει τη 
συγκλονιστική ιστορία του 12χρονου μαθητή, ο 
οποίος κρατείται ζωντανός στο νοσοκομείο με τε-
χνητή υποστήριξη. Το Δικαστήριο απέρριψε την 
Τρίτη το αίτημα των γονιών του για αναστολή της 
απόφασης να αποσυνδεθεί από τα μηχανήματα 
που τον κρατούν στη ζωή. 

Στον απόηχο της ιστο-
ρικής κατάκτησης του 
EURO, τα πρωτοσέλιδα 
της Τρίτης (2/8) κυριαρ-
χούσαν οι φωτογραφίες 
των… «λιονταρίνων» 
που θριάμβευσαν με την 
ιστορική κατάκτηση του 
τροπαίου. 

«Dancing Queens» 
ήταν ο τίτλος στη Metro 
καθώς η Rachel Daly, η 
Millie Bright, η Beth 
Mead και η Chloe Kelly 
γιορτάζουν στην εξέδρα 
που στήθηκε για τους 

πανηγυρισμούς στην πλατεία Trafalgar. 
«Όλοι είναι ενθουσιασμένοι» είναι ο τίτλος της 

Guardian που έγραφε ότι η νίκη των γυναικών της 
Εθνικής Αγγλίας, έχει «αντηχήσει σε όλο το έθνος». 
Η Daily Telegraph επικεντρώθηκε στην εσωκομ-

ματική διαδικασία των Συντηρητικών που θα ανα-
δείξει νέο ηγέτη του κόμματος και ταυτόχρονα νέο 
πρωθυπουργό. Στο πρωτοσέλιδο της Τρίτης κυ-
ριαρχεί η υποστήριξη της Πένυ Μορνταντ προς την 
Λιζ Τρας, με τη χαρακτηριστική της δήλωση ότι η 
Τρας είναι «η υποψήφια της ελπίδας». Οι κάποτε 
αντίπαλοι στην κούρσα για την ηγεσία των Συντη-
ρητικών φωτογραφήθηκαν μαζί χαμογελώντας. Η 
εφημερίδα αναφέρει ότι η υποστήριξη της κας Μορ-
νταντ ήταν έκπληξη, δεδομένου αυτού που απο-
καλεί «πόλεμο και σκληρή αντιπαράθεση» που είχε 
ξεσπάσει μεταξύ τους κατά τα προηγούμενα στάδια 
της εκλογικής διαδικασίας. 
Αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη της εφημερίδας 
i ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον κατηγορεί σφοδρά μια ομάδα βουλευτών του 
κόμματος, οι οποίοι «πέρασαν πολύ χρόνο στο 
Twitter» κατά τους πρώτους μήνες του lockdown, 
αντί να εργαστούν για τις κομματικές δεσμεύσεις 
στο Γουέστμινστερ. Ο τίτλος είναι ενδεικτικός: «Το 
παιχνίδι επίρριψης ευθυνών του Μπόρις Τζόνσον 
- Νευρωτικοί Συντηρητικοί βουλευτές συγκρούονται 
με ναρκισσιστή πρωθυπουργό». 
Η Daily Mail ανέδειξε την εξαγγελία της Λιζ Τρας 
για τη φορολογία, που αφορά στα τρόφιμα ανθυγι-
εινής διατροφής (junk food), θέμα το οποίο φιλοξενεί 
επίσης στο πρωτοσέλιδό της και η Daily Express 
κάνοντας λόγο για μια «αληθινή συμφωνία για τους 
φόρους». Σημειώνει μάλιστα και τη δέσμευσή της 
ότι θα «βοηθήσει άμεσα εκατομμύρια οικογένειες 
να κρατήσουν περισσότερα από τα χρήματα που 
κέρδισαν με κόπο». 
Οι Times αναφέρουν ότι η υποστήριξη της κυρίας 

Mordaunt είναι «μια σημαντική ώθηση» για την εκ-
στρατεία της Τρας, καθώς νέα δημοσκόπηση κα-
ταδεικνύει αύξηση της «ψαλίδας» στα ποσοστά με-
ταξύ των δύο ανθυποψηφίων.

Οργή για τα κέρδη των πετρελαϊκών την ώρα που τα νοικοκυριά γονατίζουν

Ο Κάρολος δέχθηκε δωρεά 1 εκατ. από την οικογένεια Λάντεν

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η 20η επέτειος του Facebook πλησιάζει το 2024 
και προετοιμάζοντας τη συμπλήρωση 2 δεκαετιών 
ενός από τα πιο σημαντικά τεχνολογικά γεγονότα 
στον κόσμο, το BBC σχεδιάζει τώρα σειρά ντοκι-
μαντέρ που ακολουθεί τον ιδρυτή και διευθύνοντα 
σύμβουλο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και τη δημιουργία 
της γιγαντιαίας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. 
Σε αντίθεση με την ταινία Social Network του 2010, 
το BBC υποστηρίζει ότι θα είναι ένας «οριστικός 
απολογισμός» του Ζάκερμπεργκ και της ανόδου 

του στη βιομηχανία της τεχνολογίας προσφέροντας 
μια πιο ακριβή περιγραφή των γεγονότων σε ένα 
δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ αποτελούμενο από 
τρία μέρη. Το BBC αναφέρει ότι θα παρουσιάσει 
«βασικούς πρωταγωνιστές, μαρτυρίες εμπιστευτι-
κών πληροφοριών, προσωπικά ημερολόγια και 
σπάνιο αρχειακό υλικό». Η εταιρεία τηλεοπτικών 
παραγωγών Mindhouse θα αναλάβει το πρότζεκτ. 

«Η αξιοσημείωτη ιστορία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ 
και του Facebook είναι ένα από τα γεγονότα της 
εποχής μας» δήλωσε η διευθύντρια δημιουργικού 
της Mindhouse, Νάνσι Στρανγκ. «Έχει κάνει αναμ-
φισβήτητα περισσότερα για να μεταμορφώσει την 
ανθρώπινη συμπεριφορά και τη συνδεσιμότητα 
από οποιοδήποτε άλλο άτομο αυτόν τον αιώνα. 
Είμαι ενθουσιασμένη που μας δόθηκε αυτή η ευ-
καιρία να πούμε την εκπληκτική εκ των έσω ιστορία 
του γίγαντα των social media και του ανθρώπου 
πίσω από αυτήν».

Nτοκιμαντέρ για Ζάκεμπεργκ και Facebook από το BBC
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Τα εργατικά συνδικάτα στη Μεγάλη Βρετανία βρί-
σκονται σε ρυθμούς έντονων κινητοποιήσεων, κα-
θώς, ο πληθωρισμός είναι στο υψηλότερο σημείο 
εδώ και 40 χρόνια και οι εργαζόμενοι έχουν όλο και 
λιγότερα χρήματα στην τσέπη τους. Παράλληλα, 
οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν πρόσφατα κατά 
3,7%, η μεγαλύτερη μείωση από τότε που ξεκίνησε 
η σχετική καταγραφή το 2001. 
Σε πολλές βιομηχανίες οι εργαζόμενοι βλέπουν 

μόνο μια λύση: απεργίες. 
«Θέλουμε να είμαστε σε θέση να αγοράζουμε το 

2022 ό,τι αγοράζαμε το 2021», δηλώνει ο Μικ Γουί-
λαν, Γενικός Γραμματέας του σωματείου μηχανο-
δηγών Aslef, δικαιολογώντας τις πρόσφατες αλλά 
και τις επικείμενες απεργίες. Τι σημαίνει αυτό για 
τη χώρα φάνηκε την περασμένη Τετάρτη. Το σω-
ματείο RMT κάλεσε 40.000 εργαζομένους των σι-

δηροδρόμων σε απεργία. Σχεδόν μόνο ένα στα 
πέντε τρένα κυκλοφορούσε. Η προσφορά αύξησης 
των μισθών φέτος εκ μέρους της εργοδοσίας κατά 
4% είναι «ντροπιαστική», δήλωσε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του RMT Μικ Λιντς. 
Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι προσφέρουν 4% αύ-

ξηση αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση οι εργαζό-
μενοι να αποδεχθούν νέες συνθήκες εργασίας, οι 
οποίες όμως κατά από την άποψη του RMT απει-
λούν θέσεις εργασίας. «Οι απεργίες είναι ο μόνος 
τρόπος για να καταλάβει και η βιομηχανία σιδηρο-
δρόμων αλλά και η κυβέρνηση ότι αυτή η διαμάχη 
θα συνεχιστεί μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία», 
είπε ο Λιντς. 
Είναι η σειρά του συνδικάτου Aslef να απεργήσει 

ξανά στις 13 Αυγούστου και μετά η RMT θέλει να 
κάνει ξανά απεργία στις 18 και 20 Αυγούστου στους 

σιδηροδρόμους και στις 19 Αυγούστου στο μετρό 
του Λονδίνου. 
Έγιναν περικοπές θέσεων εργασίας, για παρά-

δειγμα, στα ταχυδρομεία, στην British Telecom κα-
θώς και στο σημαντικό λιμάνι εμπορευματοκιβω-
τίων Felixstowe στη Βόρεια Θάλασσα. 
Η πίεση στον απερχόμενο πρωθυπουργό Μπό-

ρις Τζόνσον και το υπουργικό συμβούλιο για να 
βρεθεί μια λύση είναι μεγάλη. Ωστόσο φαίνεται πως 
ο Τζόνσον προτιμά μια σκληρή αντιπαράθεση με 
τα συνδικάτα.Ένας νέος νόμος προβλέπει ότι οι 
εργατικές διεκδικήσεις στο μέλλον θα είναι μάλλον 
άκαρπες. Εταιρείες που επηρεάζονται από την 
απεργία θα μπορούν βραχυπρόθεσμα να προσ-
λάβουν έκτακτους εργαζόμενους. Σύμφωνα με τον 
Τζόνσον κάτι τέτοιο ευνοεί την ανάπτυξη του Ηνω-
μένου Βασιλείου μετά το Brexit.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΑΥΞΗ�ΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Συνεχίζονται οι απεργίες σε όλη τη χώρα λόγω κακών συνθηκών εργασίας

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΡΕΤΑΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΘΝΙΚΗ�Σ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κόσμος εισέρχεται σε μία «επικίνδυνη νέα 
εποχή διασποράς» χημικών και βιολογικών όπλων, 
πυρηνικών κεφαλών, κατευθυνόμενων ενεργει-
ακών όπλων, drone, συστημάτων στο διάστημα, 
στοχευμένων σε συγκεκριμένα άτομα γενετικών 
όπλων και όπλων στον κυβερνοχώρο, κάτι που 
εγείρει το φάσμα «διολίσθησης σε ανεξέλεγκτη σύρ-
ραξη», προειδοποίησε ο επικεφαλής σύμβουλος 
εθνικής ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου σερ 
Στίβεν Λόβγκροουβ. 
Για να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει 

να επιβληθούν έλεγχοι στη διασπορά αυτών των 
όπλων που είναι όλο και πιο εύκολο να αποκτηθούν 
και όχι μόνο από κυβερνήσεις και εθνικούς στρα-
τούς. Θα πρέπει παράλληλα να υιοθετηθούν νέες 
μέθοδοι αποτροπής σύρραξης, είπε ο Βρετανός 
αξιωματούχος σε ομιλία του στις ΗΠΑ, σε μια σπά-
νια και εξαιρετικά ειλικρινή δημόσια τοποθέτησή 
του στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών 

στην Ουάσιγκτον. Ο σερ Στίβεν είπε πως οι μηχα-
νισμοί αποκλιμάκωσης που δημιουργήθηκαν κατά 
τον Ψυχρό Πόλεμο μεταξύ Δύσης και Σοβιετικής 
Ένωσης πλέον δεν επαρκούν για να αποτρέψουν 
συγκρούσεις. Όπως είπε, η Βρετανία έχει «σαφείς 
ανησυχίες» ότι το Πεκίνο επεκτείνει και εκσυγχρο-
νίζει το πυρηνικό του οπλοστάσιο, ενώ διατηρεί τη 
στάση «περιφρόνησης» την συμφωνιών περί ελέγ-
χου διασποράς όπλων.

Ορατός ο κίνδυνος για παγκόσμια σύρραξη

Το κόστος της κατανάλωσης ενέργειας για τα νοικοκυριά 
στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδεχομένως να φτάσει σε επίπεδα 
ακόμα υψηλότερα και από τα «εξαιρετικά υψηλά» που προ-
βλέπονταν πριν από λίγους μήνες, σύμφωνα με αναλυτές. 
Μετά από την αύξηση του πλαφόν στην τιμή της κιλοβα-

τώρας τον Απρίλιο, πλέον ο ετήσιος λογαριασμός για μια 
τυπική κατανάλωση ενέργειας σε ένα βρετανικό νοικοκυριό 
ανέρχεται σε 1.971 λίρες (2.353 ευρώ). 
Η πρόβλεψη που έχει γίνει για την επόμενη αύξηση του 

πλαφόν χρέωσης ανά κιλοβατώρα, που έχει προαναγγείλει 
η αρμόδια ρυθμιστική αρχή Ofgem για τον Οκτώβριο, ανα-
φέρει πως ο ετήσιος λογαριασμός θα αυξηθεί στις 2.800 
λίρες (3.341 ευρώ). 
Ωστόσο, νεότερη εκτίμηση από τη συμβουλευτική εταιρεία 

του τομέα των κοινωφελών υπηρεσιών BFY Group αναφέρει 
πως εν τέλει η αύξηση θα είναι της τάξης του 74%, εκτοξεύο-
ντας τη μέση ετήσια χρέωση για κάθε νοικοκυριό τον Οκτώ-

βριο στις 3.420 λίρες (3.865 ευρώ), πριν από μία ακόμα αύ-
ξηση στις 3.850 λίρες τον Ιανουάριο (4.592 ευρώ). 
Μόνο για το μήνα Ιανουάριο δε, η BFY Group προβλέπει 

μέσο λογαριασμό ύψους 500 λιρών ανά νοικοκυριό (596 
ευρώ). Το HB εισάγει λιγότερο από το 5% του φυσικού αερίου 
που καταναλώνει από τη Ρωσία, αλλά είναι ευάλωτο στις 
διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά χονδρικής. 
Το πλαφόν χρεώσεων για την κατανάλωση ενέργειας από 

τα βρετανικά νοικοκυριά ανανεώνεται κάθε έξι μήνες, ωστόσο 
το διάστημα αυτό πρόκειται να μειωθεί στους τρεις μήνες. 
Την εικόνα επιβαρύνει η πιθανότητα περιορισμένων δυνα-
τοτήτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος το χειμώνα, για την 
οποία προειδοποίησε η εταιρεία ιδιοκτησίας και λειτουργίας 
δικτύων διανομής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, National 
Grid.

Προειδοποιήσεις για δυσθεώρητες τιμές ενέργειας για τα βρετανικά νοικοκυριάΠροειδοποιήσεις για δυσθεώρητες τιμές ενέργειας για τα βρετανικά νοικοκυριά

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα ανακοίνωσε 
την Τετάρτη μετά τα δημοσιεύματα της Τρίτης και 
της Τετάρτης στον βρετανικό Τύπο (σελ 3), ότι ενί-
σχυσε την ασφάλεια γύρω από τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας που θα αναδείξει τον επόμενο ηγέτη 
του, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόν-
σον στη θέση του πρωθυπουργού. 
Η εφημερίδα The Telegraph ανέφερε την Τρίτη, 

πως η ψηφοφορία αναβλήθηκε έπειτα από προ-

ειδοποιήσεις από το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφά-
λειας (NCSC) ότι χάκερ θα μπορούσαν να αλλά-
ξουν τις ψήφους των πολιτών, μολονότι στην ανα-
φορά προσετίθετο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
απειλή από κάποιο εχθρικό κράτος. 

«Διαβουλευτήκαμε με το NCSC σε όλη τη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας και αποφασίσαμε να 
ενισχύσουμε την ασφάλεια γύρω από τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Συ-
ντηρητικού κόμματος. 

«Τα μέλη που ψηφίζουν θα αρχίσουν να λαμβά-
νουν τα ψηφοδέλτια αυτή την εβδομάδα». 
Από την πλευρά του, το NCSC ανακοίνωσε πως 

έδωσε συμβουλές στους ειδικούς του Συντηρητικού 
Κόμματος αναφορικά με ανησυχίες για την ασφά-
λεια της on line ψηφοφορίας για την ανάδειξη της 
ηγεσίας του.

Ενισχύθηκε η ασφάλεια της ψηφοφορίας
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
• Παγιώνουν συνειδητά το διχοτομικό στά-

τους κβο  
 
• Όλες οι κινήσεις τους προς άγραν ψήφων 

από τη δεξαμενή των εθνικιστών που αντιτίθε-
νται στη λύση και επανένωση μέσω της μονα-
δικής προσφερόμενης αντικειμενικά μορφής, 
της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 

 
• Ο Κασουλίδης κλαψουρίζει δήθεν για την 

μη επίτευξη λύσης και τονίζει πως ουδείς μπο-
ρεί να θεωρεί πατριωτισμό, τη συμφιλίωση με 
τη στασιμότητα και την αποδοχή του στάτους 
κβο για να… λάβει απάντηση από το Προεδρικό 
δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος 
δεν αποκρύβει την τακτική της «απάθειας» που 
οδηγεί στην παγίωση της διχοτομικής κατάστα-
σης στο νησί  

 
Η Κύπρος κινείται πλέον στον αστερισμό των 
προεδρικών εκλογών και κάθε τι που κάνει ή δεν 
κάνει η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ λαμβά-
νουν υπόψη κυρίως αυτό τον παράγοντα και το 
βαθμό ωφελιμότητας στην προεκλογική καμπάνια 
του «original» υποψηφίου του ΔΗΣΥ, του προέδρου 
του Αβέρωφ Νεοφύτου. Κι αυτό ισχύει και στα θέ-
ματα εσωτερικής διακυβέρνησης και στο Κυπριακό. 
Η κατάσταση αυτή που εμφανώς προκαλεί ζημιά 
στη χώρα και στην υπόθεση της Κύπρου επιτείνεται 
από το γεγονός ότι πλέον η κυβέρνηση και το κυ-
βερνών κόμμα ενεργούν με μοναδική κριτήρια την 
υποβοήθηση της υποψηφιότητας Αβέρωφ Νεοφύ-
του η οποία παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα, 
πράγμα που καταγράφεται σε όλες τις δημοσκο-
πήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
αλλά και στην κυλιόμενες έρευνες που πραγματο-
ποιεί συνεχώς το δικό του Επιτελείο. 
Στην κυριολεξία άφησαν το Κυπριακό στον αυ-
τόματο πιλότο αφού η κυβέρνηση κινείται «χωρίς 
πυξίδα, με βάρκα την ελπίδα» και στην πράξη πα-
γιώνουν συνειδητά το διχοτομικό στάτους κβο! 
Όλες οι κινήσεις τους γίνονται προς άγραν ψή-
φων από τη δεξαμενή των εθνικιστών που αντιτί-
θενται στη λύση και επανένωση μέσω της μοναδι-
κής προσφερόμενης αντικειμενικά μορφής που 
είναι η Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. 
Ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης 
κλαψουρίζει δήθεν για την μη επίτευξη λύσης και 
τονίζει πως ουδείς μπορεί να θεωρεί πατριωτισμό, 
τη συμφιλίωση με τη στασιμότητα και την αποδοχή 
του στάτους κβο για να… λάβει απάντηση από το 
Προεδρικό δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ο 
οποίος δεν αποκρύβει την τακτική της «απάθειας» 
που οδηγεί στην παγίωση της διχοτομικής κατά-
στασης στο νησί και δεν δημιουργεί ασφαλώς προ-
οπτικές για διάρρηξη του αδιεξόδου…  
Σε χαιρετισμό στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Κυ-

πρίων της Διασποράς, στη Λεμεσό, ο κ. Κασουλί-
δης ανέφερε ότι το Κυπριακό βρίσκεται ξανά σε 
ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, υποστηρίζοντας ότι η 
Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εκ-
φράσει κατ' επανάληψη τη βούληση για επανέ-
ναρξη, αμέσως, συνομιλιών για να προσθέσει ότι… 
«η Κυβέρνηση έχει αποδείξει την προσήλωσή της 
στην προσπάθεια καλλιέργειας θετικού κλίματος 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Συμπλήρωσε ο κ. Κα-
σουλίδης εκφράζοντας τη «βεβαιότητα ότι η απο-
δοχή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, 
που πρότεινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα 
είχε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές». 
Ωστόσο, είπε, αγνοώντας τους Τουρκοκυπρίους, η 
ηγεσία τους απέρριψε τις προτάσεις… 

 Αυτά λέει ο υπουργός Εξωτερικών, πλην όμως 
προφανώς ούτε και ο ίδιος τα πιστεύει. Στην Κύπρο 

βρισκόταν και ο ίδιος την τελευταία δεκαετία και 
γνωρίζει τα γεγονότα και ποιος εγκατέλειψε τις συ-
νομιλίες στο Κραν Μοντανά και ποιος στη συνέχεια 
δεν εκδήλωσε κανένα έμπρακτο ενδιαφέρον για 
συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που δια-
κόπηκαν. Μέχρι που οι Τουρκοκύπριοι με τις πα-
ρεμβάσεις της ́ Αγκυρας αντικατέστησαν τον ηγέτης 
της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας και τον αδιαμφι-
σβήτητα οπαδό της λύσης Μουσταφά Ακιντζί δια-
δέχτηκε ο εθνικιστής Ερσίν Τατάρ ο οποίος μπήκε 
μπροστάρης όσων εναντιώνονται στη λύση και 
υποστηρίζουν φανερά ή συγκαλυμμένα λύση δυο 
κρατών ή συνέχιση του σημερινού διχοτομικού στά-
τους κβο.  
Ο υπουργός Εξωτερικών στο Συνέδριο των Απο-
δήμων ανέφερε ότι «ουδείς μπορεί να θεωρεί πα-
τριωτισμό, τη συμφιλίωση με τη στασιμότητα και 
την αποδοχή του στάτους κβο», πλην όμως δεν 
μας διευκρίνισε σε ποιους απευθύνεται.  
Μήπως στους φουστανελάδες του κόμματος του; 
Μήπως στην ηγεσία του ΔΗΣΥ; Μήπως στο Προ-
εδρικό;  
Γιατί εάν ο  Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και η υπόλοιπη ηγεσία του ΔΗΣΥ, 
είχαν την αντίληψη πως δεν είναι πατριωτισμός η 
συμφιλίωση με τη στασιμότητα, δεν θα έμεναν με 

τα χέρια σταυρωμένα και ν’ αναμένουν τους όποι-
ους τρίτους να κινηθούν για μας…  
Γιατί αυτό μας είπε στην πραγματικότητα ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος. Η Κυ-
βέρνηση, είπε,  αναμένει τη δημιουργία των προ-
ϋποθέσεων (από ποιους δεν μας είπε), που θα 
επιτρέψουν στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να 
ενεργοποιήσει τις διαδικασίες συζήτησης των τολ-
μηρών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ) που έχει καταθέσει, αλλά την επανέναρξη 
ενός νέου διαλόγου επί ίσοις όροις…  

  Η δική μας πλευρά, πρόσθεσε, ταγμένη πάντα 
να υπερασπίζεται το δίκαιο και την ειρήνη, συνέχισε 
«επιδιώκει με τις αδιάκοπες προσπάθειες, ενέργειες 
και προτάσεις της, την επανέναρξη των συνομιλιών, 
ώστε στο πλαίσιο ενός εποικοδομητικού διαλόγου, 
στηριγμένου  στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, των 

ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνω-
μένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της  Ευρω-
παϊκής Ένωσης, να δημιουργήσουμε προϋποθέ-
σεις για μία βιώσιμη και λειτουργική λύση». 
Ακόμη ο κ. Πελεκάνος υποστήριξε πως ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας… «επανειλημμένα έχει το-
νίσει τόσο στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, στους εταίρους μας στην ΕΕ, στα Μόνιμα 
και μη Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
και ευρύτερα στη διεθνή κοινότητα, ότι παραμένει 
δεδομένη η βούληση μας για την επανέναρξη του 
διαλόγου, έχοντας την ίδια αποφασιστικότητα και 
καλή διάθεση που επιδείξαμε μέχρι σήμερα σε όλες 
τις προσπάθειες που προηγήθηκαν για την επίλυση 
του Κυπριακού ζητήματος».  
Ωστόσο, πουθενά δεν αναφέρεται ο Κυβερνητι-
κός Εκπρόσωπος στη μορφή της επιδιωκόμενης 
λύσης, στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Μι-
λούσε σε μνημόσυνο και τον περιστοίχιζαν «ελλη-
νάρες» που εναντιώνονται στη λύση – επανένωση 
της χώρας, θεωρώντας το σημερινό διχοτομικό 
στάτους κβο ως τη… «δεύτερη καλύτερη λύση». 
Προφανώς οι παραινέσεις του κ. Κασουλίδη  
απευθύνονται πρώτα απ’ όλα και κυρίως στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και στον αρχηγό του κυβερ-
νώντος κόμματος και στην υπόλοιπη ηγεσία του 

και τελικά η αιχμή πάει και στον ίδιο αφού ως 
υπουργός και ως στέλεχος του ΔΗΣΥ είναι συνδια-
μορφωτής των πολιτικών του κόμματος και της κυ-
βέρνησης; 

 
ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΟΙ "ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΥ-

ΠΡΟΥ  
ΚΙ ΕΛΛΑΔΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ, ΛΕΕΙ Ο 

ΚΑΛΙΝ 
 
«Οι ισχυρισμοί της Κύπρου και της Ελλάδας ότι 
η Τουρκία είχε εισέλθει στην ΑΟΖ τους δεν έχουν 
καμία νομική βάση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της 
Προεδρίας της Τουρκίας, Ιμπραχίμ Καλίν σχετικά 
με τις έρευνες που θα διεξάγει το νέο γεωτρύπανο 
της Τουρκίας, «Σουλτάνος Αμντουλχαμίντ». 

«Κανείς, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων 
φίλων μας, δεν πρέπει να φοβάται το πλοίο Σουλ-
τάνος Αμντουλχαμνίντ», δήλωσε ο κ. Καλίν.  
Σύμφωνα με το πρακτορείο «Ανατολού», ο κ. 
Καλίν δήλωσε, επίσης, ότι «στο πλαίσιο των κυ-
ριαρχικών της δικαιωμάτων, η Τουρκία διεξάγει 
δραστηριότητες έρευνας, ανίχνευσης και γεώτρη-
σης στα δικά της χωρικά ύδατα, στις περιοχές όπου 
έχει γίνει αδειοδότηση». 
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή 
ενημερωτική ιστοσελίδα «Οζγκιούρ Γκαζέτε», ο κ. 
Καλίν, μιλώντας στον τουρκικό Τύπο, υποστήριξε 
ότι η Τουρκία έχει λάβει άδεια από τα κατεχόμενα 
για τη νέα γεώτρηση και ότι η Άγκυρα έστειλε τα 
σχετικά έγγραφα στα Ηνωμένα Έθνη. 
Ο κ. Καλίν ανάφερε ότι «οι ισχυρισμοί της Κύ-
πρου και της Ελλάδας ότι η Τουρκία είχε εισέλθει 
στην ΑΟΖ τους δεν έχουν καμία νομική βάση». 
Δήλωσε ακόμα ότι η Άγκυρα δεν αποδίδει μεγάλη 
σημασία στις διαμαρτυρίες και εϊπε ότι όπως το 
«Ορούτς Ρέις» και άλλα πλοία, έτσι και το νέο τουρ-
κικό γεωτρύπανο θα πραγματοποιήσει εργασίες 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 «Η 9η Αυγούστου έχει οριστεί ως ημερομηνία 
έναρξης των εργασιών γεώτρησης. Η Αθήνα και η 
Λευκωσία παρακολουθούν στενά τις ενέργειες της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», 
είπε, επίσης. 
Η Άγκυρα για την ενεργειακή κρίση 
Ο κ. Καλίν αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση 
που επηρεάζει την Ευρώπη.  
Σύμφωνα με τον Τούρκο αξιωματούχο, «μία από 
τις δύο κύριες εναλλακτικές λύσεις (για την Ευ-
ρώπη) είναι ο αγωγός TANAP, ένα κοινό σχέδιο 
της Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν». 
Αναφέροντας ότι εναλλακτικά σχέδια, ιδίως το 

«Nabucco», δεν υλοποιήθηκαν στο παρελθόν ο κ. 
Καλίν πρόσθεσε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν μίλησε με 
τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάν Αλίεβ και τού 
πρότεινε, «ας καλύψουμε αμέσως το κενό που 
προκύπτει από εδώ». Ο αγωγός TANAP, κατα-
σκευάστηκε εξ ολοκλήρου με τη συνεργασία της 
Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν πρόσθεσε και ση-
μείωσε ότι υλοποιήθηκε παρά τη Ρωσία.

ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ, ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ 

Στον αυτόματο πιλότο το Κυπριακό για άλλη μια φορά
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Αποκαλύψεις-φωτιά για τη δράση Χριστοδουλίδη μετά την κατάρρευση των συνομιλιών
Αποκαλύψεις-φωτιά για τη δράση του Νίκου Χριστο-

δουλίδη μετά την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν 
Μοντανά και τη συνεπακόλουθη στασιμότητα στο Κυ-
πριακό, έφερε ο έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για 
το Υπουργείο Εξωτερικών. 

Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η 
οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρα-
σκευή, ο τέως Υπουργός Εξωτερικών το 2019 έστησε 
ομάδα με την ονομασία «MFA and Friends» στην οποία 
συμμετείχαν ξεν́οι διπλωματ́ες, οι οποίοι υπηρετουν́ στην 
Κύπρο, λειτουργοι ́του Υπουργειόυ Εξωτερικών και μελ́η 
των οικογενειών τους. 

Ωστόσο, μετά από καταγγελία η οποία έγινε τον Μαρ́τιο 
του 2022 (σ.σ.: δύο μήνες μετά την παραίτηση του Ν. 
Χριστοδουλίδη από το ΥΠΕΞ και ενόψει της εξαγγελίας 
της υποψηφιότητάς του για τις προεδρικές εκλογές), απο-
φασίστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία η διενέργεια 
έρευνας για τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας. 

Στα πλαίσια αυτά ζητήθηκαν στοιχεία από τον νυν 
Υπουργό Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος σε 
επιστολή του αποκάλυψε ότι: 

 
• Για την ομάδα «MFA and Friends» «χρησιμοποιηθ́ηκε 

το κονδύλι της διαφώτισης (για το Κυπριακό) για καλ́υψη 
εξόδων» που αφορουν́ κυρίως τη συμμετοχη ́της σε… 
μαραθωνίους, όπως για «εκτύπωση φανελών, 
δημιουργία διαφημιστικών πάνελ, παραχώρηση 
γευματ́ων, δείπνων και δεξιώσεων, εξ́οδα μεταφορας́ της 
ομαδ́ας, φωτογραφ́ιση». 

 
• Επίσης, έγινε χρήση του κονδυλίου της διαφώτισης 

για το Κυπριακό για τη «μίσθωση υπηρεσιών 
φωτογραφ́ων για καλ́υψη επισκεψ́εων του Υπουργου ́
Εξωτερικών στο εξωτερικό, τη δημιουργιά γραφικων́ και 

λογοτυπ́ων, τη διοργαν́ωση συναυλιων́, τη φωταγώγηση 
κτιριών και (τη χρηματοδότηση) αλ́λων εκδηλώσεων η ́
ακομ́α και την ενοικιάση ηχητικου ́εξοπλισμου»́. 

 
• Συστάθηκε ακόμη δεύτερη ομάδα με την ονομασία 

«Κυπριακός Σύνδεσμος Γυναικών Διπλωματών και 
Συζυγ́ων Διπλωματων́», η οποία επίσης χρηματοδοτή-
θηκε από το κονδυλ́ι της διαφώτισης για το Κυπριακό (2 
χιλ. ευρώ ανά έτος με δικαίωμα να έχει παράλληλα έσοδα 
από δωρεές, εισφορές, εκδηλώσεις και ετήσιες 
συνδρομες́ μελων́). 

 
Διάλυση της Επιτροπής Διαφώτισης 
Εν τω μεταξύ, φαίνεται ότι ο Ν. Χριστοδουλίδης μετά 

την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν Μοντανά, διέ-
λυσε την Επιτροπη ́Διαφώτισης, η οποία είχε την ευθύνη 
για τη διαχείριση του κονδυλίου για διαφώτιση για το Κυ-
πριακό, ενώ παράλληλα άλλαξε την ονομασία του κον-
δυλίου διευρύνοντας τα κριτήρια «με τρόπο που να 
καλυπ́τουν δραστηριότητες που αφορούν τους τομεις́ της 

επικοινωνιάς και της δημοσ́ιας διπλωματιάς, καθως́ και 
πτυχες́ οικονομικης́ και πολιτιστικης́ διπλωματιάς». 

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την επιστολή του Ι. 
Κασουλίδη προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία περι-
λαμβάνεται στην έκθεση, και στην οποία ο νυν ΥΠΕΞ 
φέρεται να ανέφερε επίσης ότι σκοπεύει να επαναφέρει 
την Επιτροπή Διαφώτισης και να εξετάσει το ενδεχόμενο 
δημιουργίας άλλου άρθρου στον προϋπολογισμό για 
τους τομεις́ της επικοινωνιάς, της δημοσ́ιας, ψηφιακης́, 
οικονομικης́ και πολιτιστικης́ διπλωματίας, ώστε «να απο-
φευγ́εται η χρησ́η του κονδυλιόυ της διαφώτισης για δρα-
στηριότητες που δεν εμπίπτουν στο σκοπό του 
κονδυλιόυ».  

Ερατώ Μαρκουλλή: Απαράδεκτη η αξιοποίηση 
του κονδυλίου διαφώτισης για το Κυπριακό 
Απαράδεκτο και πρωτοφανές χαρακτήρισε η Ερατώ 

Κοζάκου Μαρκουλή το γεγονός ότι ο τέως Υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης χρησιμοποιούσε το 
κονδύλι της διαφώτισης για το Κυπριακό, για την προ-
ώθησή του στο εξωτερικό. 

Μιλώντας στην εκπομπή του Άστρα «Χωρίς Όρια» η 
πρώην Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά 
ότι όλα ήταν προετοιμασμένα, ενώ τόνισε ότι οι περισ-
σότερες συναντήσεις του κ. Χριστοδουλίδη ήταν στημέ-
νες. Επίσης είπε ότι οι τότε Υπουργοί Εξωτερικών δεν εί-
χαν τέτοιες πολυτέλειες και ούτε επιδίωξαν να 
εκμεταλλευτούν το «ιερό» όπως είπε κονδύλι της διαφώ-
τισης για το κυπριακό. 

Η Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή κάλεσε τον Γενικό Ελε-
γκτή να ενσκήψει στο θέμα σε βάθος. 

 
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

«Η στήριξη των αποδήμων, αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος μας»

Ο 40ΧΡΟΝΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ� ΧΩΡΑ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Καλή η κατάσταση της υγείας του ασθενούς που διεγνώσθη με ευλογιά των πιθήκων
Η κατάσταση της υγείας του 40χρονου που ανακοινώ-

θηκε την Τρίτη ότι διαγνώσθηκε με κλινική συμπτωματο-
λογία συμβατή με το νόσημα ευλογιάς των πιθήκων είναι 
καλή, σύμφωνα με τον Σύμβουλο Επικοινωνίας του Υπ. 
Υγείας, Κωνσταντίνο Αθανασίου. 

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ ο κ. Αθανασίου 
ανέφερε ότι το άτομο, με ιστορικό ταξιδιού, νοσηλεύεται, 
η κατάσταση υγείας του είναι καλή, παρακολουθείται και 
έχουν ενημερωθεί οι επαφές του. 

Σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, γίνονται διάφορες ενέρ-
γειες από πλευράς του Υπουργείου για το κατά πόσον 
μπορούν να εξασφαλιστούν κάποιες ποσότητες του εμ-
βολίου. Το εμβόλιο κατά της ευλογιάς των πιθήκων ανα-

μένεται να αφιχθεί στην Κύπρο τέλη Αυγούστου, όμως, 
όπως ανέφερε ο κ. Αθανασίου, γίνονται κάποιες προ-
σπάθειες από τον Υπουργό Υγείας για να προμηθευτεί η 
Κύπρος, αν είναι δυνατό, από κάποιες χώρες το εμβόλιο. 
Ο 40χρονος, ο οποίος είχε ταξιδέψει σε Ευρωπαϊκή χώρα, 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, 
νοσηλεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσο-
κομείου αναφοράς (ΓΝ Λευκωσίας) για παρακολούθηση 
και περαιτέρω αξιολόγηση της κατάστασης του. 

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό εντοπίστηκε μετά από 
τη διενέργεια μοριακής εργαστηριακής εξέτασης από το 
μικροβιολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας.

Πληροφορίες: Φόρμουλα για κατώτατο μισθό κάτω και από τη φτώχεια
Φόρμουλα για διαμόρφωση του κατώτατου μισθού 

σε επίπεδα πιο χαμηλά ακόμη και απ’ αυτά τα οποία 
ισχύουν σήμερα για ορισμένα επαγγέλματα, ετοιμάζει ο 
Υπ. Εργασίας, Κυριάκος Κούσιος. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες της Χαραυγής, η φόρμουλα προνοεί μεταξύ άλ-
λων επέκταση του ωραρίου από τις 38 στις 40 ώρες 
την εβδομάδα, ώστε να μειωθεί ο ωριαίος μισθός. Ση-
μειώνεται ότι σήμερα ο κατώτατος μισθός, ο οποίος 
εφαρμόζεται σε ορισμένα επαγγέλματα, είναι 924 ευρώ 
και αφορά 38 ώρες την εβδομάδα. Δηλαδή για 40 ώρες 
πάει στα 972 ευρώ. Επίσης, με την αναπροσαρμογή 
των μισθών λόγω της ακρίβειας, κανονικά πρέπει να 

πάει τουλάχιστον στα 1.027 ευρώ. Αυτό προκρίνει εξάλ-
λου και η έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από την Κομισιόν. 
Παρά ταύτα, όπως πληροφορούμαστε, ο Κ. Κούσιος 
επεξεργάζεται φόρμουλα, η οποία οδηγεί τον κατώτατο 
μισθό γύρω στα 950 ευρώ και μάλιστα για 40 ώρες την 
εβδομάδα. Απορρίπτει επίσης τη θέση των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων για εισαγωγή ρυθμίσεων, ώστε οι 
συμφωνημένοι κατώτατοι μισθοί στις Συλλογικές Συμ-
βάσεις να είναι δεσμευτικοί για όλους τους εργαζομέ-
νους. Με τον τρόπο αυτό θα επηρεαστούν αρνητικά ερ-
γαζόμενοι που βρίσκονται σε Συλλογικές Συμβάσεις, οι 
οποίες προνοούν πιο υψηλούς κατώτατους.

Συνάντηση με Πρόεδρους Ομοσπονδιών Αποδήμων, 
είχε την Τρίτη ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης. Κατά τη συ-
νάντηση που έγινε στα Γραφεία του Επιτελείου, ο κ. Μαυ-
ρογιάννης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τα βασικά 
ζητήματα που απασχολούν τις κοινότητες των Κύπριων 
αποδήμων σε διάφορα κράτη του κόσμου. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διά-
λογος γύρω από τους τρόπους με τους οποίους θα μπο-
ρούσε να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος τους. 

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν θέματα όπως η δημιουργία 
σχολείων για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, η δια-
τήρηση των παραδόσεων και εθίμων μας εντός των κοι-
νοτήτων όπου ζουν Κύπριοι απόδημοι, αλλά και ο ρόλος 
που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν για την επίλυση 

του Κυπριακού στη σημερινή δύσκολη συγκυρία. 
«Η διαρκής και άμεση επαφή με τους απόδημους μας, 

μπορεί να επιφέρει αμφίδρομα θετικά αποτελέσματα, σε 
κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. 

Η διαμόρφωση ενός κοινού πλάνου δράσης μεταξύ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Ομοσπονδιών των 
Αποδήμων, θα μπορούσε να συνδράμει στην ενίσχυση 
της τεχνογνωσίας, της εμπειρογνωμοσύνης, της καινο-
τομίας και της αειφορίας. Η Κύπρος θα δικαιούται να 
υπερηφανεύεται για τα επιτεύγματα των παιδιών της που 
ζουν και διαπρέπουν στο εξωτερικό, μόνο αν καταφέρει 
να γίνει στήριγμα στις επιλογές και τις ανάγκες τους. Οι 
απόδημοί μας, στις τέσσερις γωνιές της γης, αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτικού μας προγράμμα-
τος», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΠΟΔΗ�ΜΩΝ ΕΙΧΕ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Υπόθεση Pegasus: 
Μαρτυρίες για 

παρακολουθήσεις 
στην Κύπρο

Στο στόχαστρο της ειδικής 
εξεταστικής επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για διερεύνηση των καταγγε-
λιών σχετικά με τη χρήση του 
λογισμικού παρακολούθησης 
Pegasus και άλλων ύποπτων 
λογισμικών, είναι και η Κύ-
προς γιατί φαίνεται να πουλά 
αυτά τα λογισμικά στην Ευ-
ρώπη ανέφερε ο ευρωβου-
λευτής του ΑΚΕΛ και εκ των 
αντιπροέδρων της ειδικής 
εξεταστικής επιτροπής, Γιώρ-
γος Γεωργίου. Μιλώντας 
στην εκπομπή του ΑΣΤΡΑ 
«Χωρίς Όρια» τόνισε ότι υπέ-
βαλαν ερωτήματα στην 
Υπουργό Δικαιοσύνης κατά 
πόσο η Κυπριακή Δημοκρα-
τία έχει στην κατοχή της αυτά 
τα λογισμικά, αν τα έχει αγο-
ράσει, από που και πότε και 
αν χρησιμοποιούνται.

«Μοναδικός 
στόχος η σωτηρία 

της ΕΔΕΚ»
Μοναδικός στόχος μας 

ήταν, είναι και θα παραμείνει 
«ένα δημοκρατικό συνέδριο 
που θα δώσει στην ΕΔΕΚ 
την ευκαιρία της επανεκκίνη-
σης και της σωτηρίας» ανα-
φέρει σε ανακοίνωσή της η 
Πρωτοβουλία για ένα Δημο-
κρατικό Συνέδριο στην 
ΕΔΕΚ. Προσθέτει ότι ο Πρό-
εδρος του Κινήματος, Μαρί-
νος Σιζόπουλος σε νέα του 
συνέντευξη παρουσιάζεται 
«κουραστικά επαναλαμβανό-
μενος, προκλητικός, υβριστι-
κός και ψευδόμενος, όπως 
συνηθίζει και απλώς επιχειρεί 
να ξεπεράσει τα αδιέξοδα 
του». «Σίγουρα δεν είναι δικιά 
μας δουλειά να αναλύουμε 
κάθε φορά τα εμφανέστατα 
πλέον συμπλέγματα του Μ. 
Σιζόπουλου» αναφέρει η 
Πρωτοβουλία. Κάνει επίσης 
λόγο για «σαχλαμάρες που 
επαναλαμβάνει ο Μ. Σιζό-
πουλος περί μητρώου και δι-
καστικών αποφάσεων που 
τον δικαιώνουν τάχα» καλώ-
ντας τον, «να σταματήσει τις 
πελλάρες, γιατί όλα τα ψέ-
ματα που κατασκευάζει και 
τις αλχημείες που σκαρφίζε-
ται πολύ σύντομα θα τις βρει 
μπροστά του».

Αναμένοντας 
το Σχέδιο

Εντός των αμέσως επόμε-
νων ημερών αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η εργασία που 
απαιτείται από το Υπουργείο 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος, για το 
Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα, 
ανέφερε ο Κώστας Καδής. 

«Δική μου πεποίθηση είναι 
ότι μέχρι το τέλος του Αυγού-
στου ή αρχές Σεπτέμβρη θα 
δημοσιευτεί», σημείωσε.



Νέες βολές εναντίον της Ελλάδας εξα-
πέλυσε τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας 
της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σύμφωνα 
με το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
Anadolu. 

«Η Αθήνα "κάτι σκαρώνει" εναντίον της 
Άγκυρας εν μέσω πενταπλασιασμού του 
αμυντικού προϋπολογισμού της, είπε ο κ. 
Ακάρ, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν θα είναι 
αρκετό εναντίον των τουρκικών δυνά-

μεων». 
 
Ο κ. Ακάρ δήλωσε πως «τα ζητήματα 

ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα δεν 
πρέπει να αντανακλούν στις σχέσεις της 
ΕΕ, του ΝΑΤΟ με την Άγκυρα».  

 
«Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα να ενερ-

γήσει σύμφωνα με τις "σχέσεις καλής γει-
τονίας" για διάλογο», πρόσθεσε ο κ. Ακάρ. 
Παράλληλα, σημείωσε πως «η Τουρκία 
δεν αποτελεί ποτέ απειλή για τους συμμά-
χους της».
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Εν συντομία

Σάλος με ΜΑΤατζή 
που κρατά  

προκλητικά όπλο
Οργή έχει προκαλέσει ει-

κόνα με άνδρα των ΜΑΤ 
που κάνει τον γύρο του δια-
δικτύου και φαίνεται να 
κρατά προκλητικά όπλο. Οι 
δυνάμεις των ΜΑΤ για 
ακόμη μία φορά εμπόδισαν 
διαμαρτυρία, αυτή τη φορά 
κατά των γυναικοκτονιών, 
το βράδυ της Τρίτης στο κέ-
ντρο της Αθήνας.  
Η διαμαρτυρία διοργανώ-

θηκε μετά από τις απανω-
τές γυναικοκτονίες των τε-
λευταίων ημερών, με 
πολίτες, φεμινίστριες και 
συλλογικότητες να διεκδι-
κούν δικαίωση, αναγνώ-
ριση του όρου γυναικοκτο-
νία και μέτρα επιτέλους από 
την Πολιτεία. Τα ΜΑΤ είχαν 
απωθήσει με τις ασπίδες 
τους τις διαδηλώτριες που 
ήθελαν να προσεγγίζουν το 
πεζοδρόμιο της Βουλής.

Ανείπωτη τραγωδία 
στα Γρεβενά: Νεκρό 
βρέφος 35 ημερών 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΚΡΥΨΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

Ρεζίλι διεθνώς μετά την ομολογία βόμβα της ΕΥΠ στο Reuters
Διεθνείς διαστάσεις λαμβάνουν οι αποκαλύψεις για το 

σκάνδαλο υποκλοπών στη χώρα καθώς το Reuters κάνει 
εκτενή αναφορά στην ομολογία του διοικητή της ΕΥΠ ότι 
ο Θανάσης Κουκάκης τελούσε υπό παρακολούθηση. 

«Η ελληνική υπηρεσία πληροφοριών παραδέχεται ότι 
κατασκοπεύει δημοσιογράφο - πηγές» είναι ο τίτλος του 
δημοσιεύματος, με το Reuters να τονίζει τα εξής: «Ο επι-
κεφαλής των ελληνικών πληροφοριών είπε σε κοινοβου-
λευτική επιτροπή ότι η υπηρεσία του κατασκόπευσε έναν 
δημοσιογράφο, ανέφεραν δύο παρούσες πηγές, σε μια 
αποκάλυψη που συμπίπτει με την αυξανόμενη πίεση 
στην κυβέρνηση να ρίξει φως στη χρήση κακόβουλου 
λογισμικού παρακολούθησης». «Η κεκλεισμένων των θυ-
ρών ακρόαση της επιτροπής την περασμένη εβδομάδα 
πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία του αρχηγού 
του κόμματος της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ 
σε ανώτατους εισαγγελείς για απόπειρα παραβίασης του 
κινητού του τηλεφώνου με λογισμικό παρακολούθησης. 
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έκανε την 
καταγγελία του εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ 
των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εμπό-
ρους spyware και τη χρήση λογισμικού παρακολούθη-
σης». 

 
«Στην ακρόαση της 29ης Ιουλίου, ο Παναγιώτης Κο-

ντολέων, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της 
ΕΥΠ, είπε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής ότι η υπηρεσία του κατασκόπευε τον Θανάση 
Κουκάκη, οικονομικό δημοσιογράφο που εργάζεται για 
το CNN Greece», είπαν στο Reuters δύο βουλευτές που 
ήταν παρόντες στην ακρόαση. 

 
«Παραδέχτηκε την παρακολούθηση, απολύτως», δή-

λωσε στο Reuters ένας από τους βουλευτές που ήταν 
στην ακρόαση. Ο Κοντολέων αρνήθηκε να σχολιάσει 
όταν επικοινώνησε το Reuters. «Στην ακρόαση, ο επικε-
φαλής της ΕΥΠ, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον 
πρωθυπουργό, σημείωσε ότι η ΕΥΠ εκτελεί το έργο της 
όχι μόνο με βάση τις δικές της πληροφορίες αλλά κατά 
καιρούς μετά από συμβουλές ή αιτήματα ξένων υπηρε-

σιών πληροφοριών, ανέφεραν οι δύο πηγές» υπογραμ-
μίζεται στο δημοσίευμα. 

 
Από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 

Γιάννης Οικονόμου δήλωσε στο Reuters ότι οι ελληνικές 
αρχές δεν χρησιμοποιούν το spyware που φέρεται να 
χρησιμοποιήθηκε στο χακάρισμα του Κουκάκη και δεν 
συναλλάσσονται με εταιρείες που το πωλούν. 

«Η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει και κάλεσε τη 
δικαιοσύνη να διερευνήσει διεξοδικά τις υποθέσεις», ισχυ-
ρίστηκε και συμπλήρωσε: 

«Χωρίς να περάσουμε στα άκρα της τεχνοφοβίας, τέ-

τοιου είδους κακόβουλο λογισμικό αποτελεί απειλή και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά». 

«Με εκπλήσσει που τομείς που καλύπτω ως ρεπόρτερ, 
η οικονομική πολιτική και το τραπεζικό σύστημα, μπορεί 
να αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια», επισή-
μανε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. 
Το Reuters υπενθυμίζει ότι τον Απρίλιο εισαγγελέας 

ξεκίνησε έρευνα για την καταγγελία του Κουκάκη ότι το 
smartphone του είχε μολυνθεί από λογισμικό παρακο-
λούθησης. 

«Πέρυσι, όταν ο ισχυρισμός αναφέρθηκε από ελληνικά 
μέσα ενημέρωσης, ο αριστερός ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο 
κόμμα της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, ζήτησε να συ-
γκληθεί η κοινοβουλευτική επιτροπή για να εξετάσει το 
θέμα. 
Το αίτημά του απορρίφθηκε από τον πρόεδρο της επι-

τροπής. Όμως, αφού ο Ανδρουλάκης υπέβαλε την κα-
ταγγελία του στους εισαγγελείς στα τέλη Ιουλίου, αίτημα 
τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ για σύγκληση της 
επιτροπής, έγινε δεκτό και ακολούθησε ακρόαση». 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε επίσημα από τον πρωθυπουργό να 

ρίξει φως και στις δύο περιπτώσεις που, όπως λέει, αφο-
ρούν τη χρήση λογισμικού παρακολούθησης Predator, 
επικαλούμενος σημαντικά ζητήματα για τη δημοκρατία 
και τα δικαιώματα των πολιτών» τονίζει επίσης το Reuters 
και κάνει αναφορά στο Predator spyware. Όπως σημει-
ώνει, το λογισμικό μπορεί να εξάγει κωδικούς πρόσβα-
σης, αρχεία, φωτογραφίες και επαφές και να ενεργοποιεί 
την κάμερα και το μικρόφωνο ενός τηλεφώνου, επιτρέ-
ποντας την παρακολούθηση των συνομιλιών σε κοντινή 
απόσταση.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TIMES ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  

«Σύμπραξη» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα  
προτείνει το Βρετανικό Μουσείο

Η βρετανική εφημερίδα επικαλείται δη-
λώσεις υψηλόβαθμου στελέχους του Βρε-
τανικού Μουσείου, ο οποίος κάνει λόγο για 
ενός είδους «σύμπραξη» με την Ελλάδα. 

 
Συγκεκριμένα, ο Τζόναθαν Γουίλιαμς, 

υψηλόβαθμο στέλεχος του Βρετανικού 
Μουσείου, καλεί «τους Έλληνες συνεργά-
τες και φίλους για μια "σύμπραξη του Παρ-
θενώνα"» καθώς, όπως τονίζει, «πιστεύει 
έντονα ότι υπάρχει χώρος για μια εκ νέου 
δυναμική και θετική συζήτηση, η οποία θα 

βρει νέους τρόπους συνεργασίας». Η συ-
ντάκτρια της εφημερίδας, Σάρα Μπάξτερ, 
προσθέτει μετά από αυτή τη δήλωση το 
χαρακτηριστικό, «αποκωδικοποιήστε αυτή 
την διπλωματική γλώσσα καθώς υπάρχει 
ένα νέο μήνυμα: ας κάνουμε μια συμφω-
νία». Ωστόσο, η «σύμπραξη» δεν φαίνεται 
να ξεφεύγει από την προηγούμενη βρε-
τανική πρόταση για «δανεισμό», κάτι που 
η Ελλάδα απορρίπτει. Ο υψηλόβαθμος 
αξιωματούχος του Βρετανικού Μουσείου 
επαναλαμβάνει, άλλωστε, την λέξη «δα-
νεισμό»: 

«Τα γλυπτά είναι ένα αδιαμφισβήτητα 
αναπόσπαστο κομμάτι του Μουσείου». 
«Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα 
που θα ήμασταν ενθουσιασμένοι είτε να 
δανείσουμε είτε να δανειστούμε. Είναι αυτό 
που κάνουμε», λέει.  Ο ίδιος απέρριψε τις 
ιδέες που έχουν διατυπωθεί περί πιστών 
αντιγράφων, λέγοντας «ο κόσμος επισκέ-
πτεται το Βρετανικό Μουσείο για να δει το 
αυθεντικό, έτσι δεν είναι;».

Gov.gr Wallet: Άνοιξε 
η πλατφόρμα για 
τους ΑΦΜ που  
λήγουν σε 8

Με αμείωτους ρυθμούς συ-
νεχίζει η διαδικασία έκδοσης 
των ψηφιακών αντιγράφων, 
αστυνομικών ταυτοτήτων και 
διπλωμάτων οδήγησης 
μέσω του Gov.gr Wallet. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
άνοιξε για τους πολίτες με 
ΑΦΜ που λήγει σε 8, ενώ το 
ενδιαφέρον συνεχίζει να είναι 
ιδιαίτερα υψηλό καθώς μέχρι 
στιγμής έχουν εκδοθεί 
322.000 ψηφιακές ταυτότη-
τες και 246.000 ψηφιακά δι-
πλώματα. Ο σχεδιασμός 
αυτή τη στιγμή είναι ότι κα-
θημερινά θα ξεκλειδώνει 
ακόμα ένας λήγοντας. Επι-
σημαίνεται ότι η ενεργοποί-
ηση της εφαρμογής γίνεται 
με βάση τον συγκεκριμένο 
προγραμματισμό αλλά η 
εφαρμογή είναι διαθέσιμη για 
κατέβασμα ανά πάσα στιγμή 
τόσο για κινητά iPhone, όσο 
και για κινητά android.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει ο «εξαφανισμένος» σύντροφος 
της νεαρής κοπέλας που δολοφονήθηκε στο Περιστέρι Pixabay 
Η νεαρή κοπέλα που βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τρίτης (2/8), 

στο διαμέρισμα στο Περιστέρι από τη μητέρα της, φέρει μώλωπες 
στο σώμα. Οι Αρχές αναζητούν τον σύντροφο της 17χρονης, 
ένα άτομο πακιστανικής καταγωγής, το οποίο δεν αποκλείεται 
να ήταν μαζί της τις επίμαχες ώρες.   

 
Ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν ο 51χρονος 

στο Τσιλιβί Ζακύνθου ξυλοκόπησε άγρια την κατά 10 χρόνια 
νεότερη σύζυγό του και στη συνέχεια της κατάφερε πολλαπλά 
χτυπήματα με μαχαίρι στον θώρακα και στον λαιμό. Λίγη ώρα 
πριν ο δράστης δολοφονήσει τη σύζυγό του, εκείνη τον είχε 
καταγγείλει στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, 
δεν ήταν η πρώτη φορά που η 41χρονη ζητούσε τη βοήθεια των 
Αρχών, αφού πριν από έναν μήνα η γυναίκα είχε πέσει ξανά θύμα 
ενδοοικογενειακής βίας από τον 51χρονο. Ο δράστης αμέσως μετά 
τη δολοφονία της συζύγου του έφυγε από το σπίτι και η αστυνομία εξα-
πέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να τον βρει. Τελικά, εντοπίστηκε στην περιοχή 
του Μαραθιά, στο Κερί. Ο 51χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς που 
τον συνέλαβαν «τη σκότωσα γιατί με απατούσε». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11 το βράδυ της Κυριακής, ένας γείτονας της 

οικογένειας κάλεσε την Αστυνομία λόγω της φασαρίας που άκουγε στο σπίτι 
τους. Όταν έφτασαν οι αστυνομικές δυνάμεις, βρήκαν στο μπαλκόνι της ισόγειας 

κατοικίας αιμόφυρτη και βαριά τραυματισμένη τη γυναίκα. Είχε ξυλο-
κοπηθεί άγρια και είχε μαχαιρωθεί από τον δράστη. Παρελήφθη 
από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου, 
ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.  

 
 
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε 

ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοκατοχή 
άσκησε ο εισαγγελέας Ρεθύμνου σε βάρος του 60χρονου 
συζύγου και καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της 56χρονης Γε-
ωργίας. Ήταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, 
1η Αυγούστου, όταν ο δράστης φορώντας αλεξίσφαιρο γι-
λέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγή-
θηκε από την πίσω πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνης 

στο γραφείο του ανακριτή. Όπως μετέδωσαν νωρίτερα τα το-
πικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης στην περίπου μία ώρα που 

έμεινε στο γραφείο του ανακριτή επιχείρησε εμμέσως να αποδώσει 
ευθύνες στο θύμα, ισχυριζόμενος ότι η 56χρονη του επιτέθηκε πρώτη 

φραστικά και πως του πέταξε ένα πιάτο. «Θόλωσα. Δεν ξέρω τι έκανα» φέρεται 
να είπε στον ανακριτή, ενώ ισχυρίστηκε ακόμα ότι μετά το γάμο του παιδιού 
τους εκείνη έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε μετά από 16 ημέρες. 

 
Ο 60χρονος, που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 56χρονη σύζυγό του το πρωί 

της Κυριακής, ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα Πέμπτη. 

Τρία εγκλήματα μέσα σε τρεις ημέρες

ΑΚΑΡ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Αθήνα κάτι σκαρώνει - Έχει πενταπλασιάσει 
τον αμυντικό προϋπολογισμό

Ανείπωτη τραγωδία στα 
Γρεβενά με τον θάνατο βρέ-
φους 35 ημερών το οποίο 
έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 
αιφνιδίως. Το μωράκι, σύμ-
φωνα με το Open, εισήλθε 
για νοσηλεία την Κυριακή 
(31/7) στην παιδιατρική κλι-
νική του Γενικού Νοσοκο-
μείου Γρεβενών με πυρετό. 
Του χορηγήθηκε αντιβιοτική 
αγωγή και χθες, Τρίτη, άφησε 
την τελευταία του πνοή. 
Έγιναν προσπάθειες καρ-
διοαναπνευστικής αναζωο-
γόνησης από τους γιατρούς, 
αλλά δυστυχώς το παιδάκι 
δεν τα κατάφερε.



 8 | Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

«ΌΣΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ�Ν» ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗ�ΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗ�ΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ

Παγκόσμια ανησυχία μετά την πολεμική προειδοποίηση της Κίνας για την Ταϊβάν

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η επί-
σκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν, εν μέσω 
απειλών της Κίνας, η οποία τόνισε πως η αντί-
δρασή της θα είναι έντονη. 
Η 82χρονη πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ 

έφτασε στην Ταϊβάν αργά το βράδυ της Τρίτης (το-
πική ώρα) και αναμένεται να διανυκτερεύσει εκεί. 

Την Τετάρτη θα επισκεφθεί το κοινοβούλιο της Ταϊ-
βάν και θα συναντήσει από κοντά την πρόεδρο της 
αυτοδιοικούμενης περιοχής. Ως το απόγευμα της 
Τετάρτης, η Πελόζι θα έχει αποχωρήσει από το νησί 
με προορισμό τον επόμενο σταθμός της περιοδείας 
της στην Ασία. 

«Η επίσκεψη μας τιμά την ακλόνητη δέσμευση 
με την οποία η Αμερική υποστηρίζει τη ζωντανή 

και δραστήρια δημοκρατία της Ταϊβάν. Η αλληλεγ-
γύη της Αμερικής με τους 23 εκατομμύρια πολίτες 
της Ταϊβάν είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, 
καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επι-
λογή μεταξύ απολυταρχίας και δημοκρατίας», δή-
λωσε η Πελόζι κατά την άφιξή της στην Ταϊπέι. 
Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε 

πως τουλάχιστον 20 μαχητικά της κινεζικής πολε-
μικής αεροπορίας εισήλθαν στη λεγόμενη Ζώνη 
Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας (ADIZ) μετά 
την άφιξη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής 
των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, η οποία έχει 
πυροδοτήσει ένταση στις σχέσεις του Πεκίνου με 
την Ουάσινγκτον. 

«21 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη (…) εισήλ-
θαν στην ADIZ (Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής 
Άμυνας) πάνω από τη νοτιοδυτική Ταϊβάν, στις 2 
Αυγούστου 2022», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας 
της Ταϊβάν σε ανάρτησή του στο Twitter. 
Ο κινεζικός στρατός έχει τεθεί σε κατάσταση ύψι-

στης ετοιμότητας και θα ξεκινήσει «στοχευμένες 
στρατιωτικές επιχειρήσεις» ως απάντηση στην επί-
σκεψη της προέδρου της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι 

Πελόζι στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε από την πλευρά 
του το υπουργείο Άμυνας της Κίνας. 
Ξεχωριστά, η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητι-

κού Θύλακα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού 
έκανε γνωστό ότι θα διεξάγει κοινές στρατιωτικές 
επιχειρήσεις κοντά στην Ταϊβάν από σήμερα το 
βράδυ και θα προχωρήσει σε δοκιμές συμβατικών 
πυραύλων στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της 
Ταϊβάν. Τα γυμνάσια θα περιλαμβάνουν κοινές ενα-
έριες και θαλάσσιες ασκήσεις στα βόρεια, νοτιοδυ-
τικά, βορειοανατολικά της Ταϊβάν, βολές μεγάλης 
εμβέλειας στα Στενά της Ταϊβάν και δοκιμές πυ-
ραύλων στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ταϊ-
βάν, ανέφερε η Διοίκηση του Ανατολικού Διοικητικού 
Θύλακα. 
Για σοβαρή υπονόμευση της ειρήνης και της στα-

θερότητας στην περιοχή κάνει λόγο από την 
πλευρά του το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, 
προσθέτοντας ότι η ενέργεια αυτή των ΗΠΑ θα έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στις μεταξύ τους σχέσεις. «Αυτές 
οι κινήσεις, όπως το παιχνίδι με τη φωτιά, είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνες. Όσοι παίζουν με τη φωτιά 
θα χαθούν από αυτήν» προειδοποίησε.

«ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ», ΕΙΠΕ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Έφυγε η Πελόζι, αλλά η οργή της Κίνας παραμένει
Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων 

των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι αναχώρησε σήμερα από 
την Ταϊβάν έπειτα από την ιστορική όσο και αμφι-
λεγόμενη επίσκεψη, στην οποία το Πεκίνο απά-
ντησε με απειλές και ανακοινώσεις για διεξαγωγή 
στρατιωτικών ασκήσεων. 
Η 82χρονη Πελόζι χαιρέτισε τους αξιωματούχους 

στον διάδρομο του αεροδρομίου Σονγκσάν στην 
Ταϊπέι προτού επιβιβαστεί σε αμερικανικό στρα-
τιωτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε στις 6.00 

μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με πλάνα που μεταδό-
θηκαν απευθείας από τα τηλεοπτικά δίκτυα. 
Η Πελόζι, η αντιπροσωπεία της οποίας πραγμα-

τοποίησε μια στάση που δεν είχε ανακοινωθεί αλλά 
παρακολουθείτο εκ του σύνεγγυς στην Ταϊβάν την 
Τρίτη το βράδυ, έπειτα από επισκέψεις στη Σιγκα-
πούρη και τη Μαλαισία, αναμένεται να συνεχίσει 
την ασιατική περιοδεία της με στάσεις στη Νότια 
Κορέα και την Ιαπωνία.

NATO: Αποφασίζει η Γερουσία για την ένταξη

Η Γερουσία των ΗΠΑ αναμενόταν να διεξα-
γάγει την Τετάρτη ψηφοφορίες για την ένταξη 
της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, 
μετά την απόφαση των κυβερνήσεων των δύο 
χωρών να εγκαταλείψουν την ουδετερότητά τους 
ύστερα και από της στρατιωτική εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου, 
καθώς και το έντονο παρασκήνιο που είχε προ-
κύψει εξαιτίας της στάσης της Τουρκίας. 
Ο ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας των 

Δημοκρατικών στο σώμα αυτό του αμερικανικού 
Κογκρέσου, ο Τσακ Σούμερ, εξήγησε ότι ο κρί-
σιμος διάλογος για την ένταξη των δύο νέων με-
λών αναμενόταν να αρχίσει στις 6:30 (ώρα Βρε-
τανίας).  
Έγκριση από την Γαλλία 
Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη τα 

πρωτόκολλα ένταξης της Σουηδίας και της Φιν-
λανδίας. Τα μέλη της γαλλικής εθνικής αντιπρο-

σωπείας ενέκριναν την ένταξή τους στο NATO 
με 209 ψήφους υπέρ έναντι 46 κατά, με την 
υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων (LR, δεξιά), 
του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PS, κεντροαρι-
στερά), των οικολόγων και της προεδρικής πα-
ράταξης, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός (RN, άκρα 
δεξιά) απείχε και η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI, ρι-
ζοσπαστική αριστερά) καταψήφισε.  
Οι απειλές Πούτιν 
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έχει 

προειδοποιήσει ότι αν αναπτυχθούν σε αυτές 
τις δύο χώρες στρατιωτικά τμήματα και στρα-
τιωτική υποδομή, «θα είμαστε υποχρεωμένοι να 
απαντήσουμε συμμετρικά και να εκφράσουμε 
τις ίδιες απειλές σε εκείνα τα εδάφη όπου έχουν 
προκύψει απειλές για εμάς». Ο γγ του ΝΑΤΟ 
Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι αναμένει από 
τη Σουηδία και τη Φινλανδία να γίνουν γρήγορα 
μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας.  

 
Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια 
Σε μια άλλη εξέλιξη, στρατιωτικά γυμνάσια 

στη Φινλανδία, στρατιώτες από το υποψήφιο 
κράτος μέλος του ΝΑΤΟ εκπαιδεύτηκαν μαζί με 
μονάδες από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Συνολικά 
750 στρατιώτες συμμετείχαν στα τετραήμερα γυ-
μνάσια με τίτλο «Vigilant Fox», συμπεριλαμβα-
νομένων 150 Βρετανών μελών του στρατού και 
της αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη το 
βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ

Ισπανία: Δύο θάνατοι από την Ευλογιά των Πιθήκων

Τον πρώτο θάνατο εξαιτίας επιπλοκών της ευ-
λογιάς των πιθήκων ανακοίνωσε το υπουργείο 
Υγείας της Ισπανίας το περασμένο, ως τον πρώτο 
θάνατο στην Ευρώπη και μόλις τον δεύτερο εκτός 
Αφρικής στο φετινό ξέσπασμα της ασθένειας. 
Νωρίτερα το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας είχε 

ανακοινώσει τον θάνατο ενός 41χρονου με υπο-
κείμενα νοσήματα εξαιτίας επιπλοκών της ευλογιάς 
των πιθήκων. 
Μια ημέρα αργότερα, και πάλι στην Ισπανία, δεύ-

τερο άτομο που είχε μολυνθεί με την ευλογιά των 

πιθήκων άφησε την τελευταία του πνοή. 
«Από τους 3.750 ασθενείς (…) 120 κρούσματα 

νοσηλεύτηκαν και δύο πέθαναν», ανέφερε το Κέ-
ντρο Συντονισμού Προειδοποιήσεων Υγείας και 
Έκτακτης Ανάγκης του υπουργείου στην τελευταία 
έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, χωρίς 
να δεν διευκρινίζει την ημερομηνία του δεύτερου 
θανάτου. 
Υπενθυμίζεται πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας είχε κυρήξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
για την αντιμετώπιση του ιού, την προηγούμενη 
εβδομάδα. «Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία σε πα-
γκόσμια κλίμακα», είχε δηλώσει ο Τέντρος Αντανόμ 
Γκεμπρεγέσους κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που, διευκρινίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον κόσμο 
είναι σχετικά χαμηλός, εκτός της Ευρώπης, όπου 
είναι αυξημένος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν αναφερ-
θεί μόλις πέντε θάνατοι παγκοσμίως, όλοι στην 
αφρικανική ήπειρο. Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκό-
σμια κλίμακα, το μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού
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«Μια παρεξήγηση, έναν λάθος υπολογισμό από 
τον πυρηνικό αφανισμό» βρίσκεται η ανθρωπότητα 
προειδοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
κάνοντας λόγο για «πυρηνικό κίνδυνο που δεν έχει 
παρατηρηθεί από την κορύφωση του Ψυχρού Πο-
λέμου». Κατά την έναρξη της διάσκεψης των χω-
ρών που ανήκουν στη Συνθήκη Μη Εξάπλωσης 
των Πυρηνικών, στη Νέα Υόρκη κάλεσε, σύμφωνα 
με το france24.com, τα έθνη «να βάλουν την αν-
θρωπότητα σε μια νέα πορεία προς έναν κόσμο 
χωρίς πυρηνικά όπλα»  σημειώνοντας μάλιστα ότι 
«μέχρι στιγμής, ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί. Αλλά 
η τύχη δεν είναι στρατηγική. Ούτε αποτελεί ασπίδα 

στις γεωπολιτικές εντάσεις που καταλήγουν σε πυ-
ρηνική σύγκρουση». 
Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, και τις 

εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και στη Μέση 
Ανατολή, ο ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε ότι η διάσκεψη 
είναι «μια ευκαιρία να ενισχυθεί» η Συνθήκη Μη 
Εξάπλωσης των Πυρηνικών και «να την καταστή-
σουμε κατάλληλη για τα όσα ανησυχητικά συμβαί-
νουν στον κόσμο, γύρω μας». 

«Η εξάλειψη των πυρηνικών όπλων είναι η μόνη 
εγγύηση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ», υπο-
γράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι 
θα επισκεφθεί τη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου, 77 

χρόνια από τον βομβαρδισμό των ΗΠΑ με πυρη-
νικά. «Σχεδόν 13.000 πυρηνικά όπλα βρίσκονται 
τώρα σε οπλοστάσια σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά 
σε μια περίοδο που οι κίνδυνοι διάδοσης αυξάνο-
νται και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα για την 
αποτροπή της κλιμάκωσης εξασθενούν», πρό-
σθεσε ο Αν. Γκουτέρες. 
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, τα 

πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία και Γαλλία) είχαν 
δεσμευτεί να αποτρέψουν την περαιτέρω διάδοση 
των πυρηνικών όπλων.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΗΣΒΗ�ΤΗΤΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΡΩΣΙΑ

Η «ενεργειακή καταιγίδα» προ των πυλών της Γηραίας Ηπείρου

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Αντόνιο Γκουτέρες: Είμαστε ένα βήμα από τον πυρηνικό αφανισμό

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

βραζιλιάνος πρώην πρόεδρος Λουίς Ινάσιου 
Λούλα ντα Σίλβα διατηρεί, μειωμένη κατά μια μο-
νάδα, τη μεγάλη διαφορά του από τον νυν αρχηγό 
του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρου ενόψει των προ-
εδρικών εκλογών της 2ης Οκτωβρίου, σύμφωνα 
με κυλιόμενη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε 
χθες Πέμπτη από το ινστιτούτο αναφοράς Data-
folha, όπως αναφέρουν Reuters και Γαλλικό Πρα-
κτορείο και αναπαράγει το ΑΜΠΕ. 
Ο ηγέτης της βραζιλιάνικης αριστεράς, 76 ετών, 

συγκεντρώνει το 47% των προθέσεων ψήφου ένα-
ντι 29% του σημερινού ακροδεξιού προέδρου, 67 
ετών (τα ποσοστά τους ήταν 47 και 28% αντίστοιχα 
στην προηγούμενη δημοσκόπηση, τον Ιούνιο). 
Εάν η αναμέτρηση διεξαγόταν χθες, ο πρώην 

πρόεδρος (2003-2010) θα κέρδιζε με το 53% των 
εγκύρων ψηφοδελτίων, αποφεύγοντας τον δεύτερο 
γύρο που θα απαιτηθεί εάν ουδείς εκ των υποψη-
φίων λάβει πάνω από το 50% των εγκύρων, ση-
μείωσε το Νταταφόλια. 
Ο κ. Μπολσονάρου, που αύξησε το ποσοστό 

του κατά μόλις μία μονάδα, δεν μοιάζει να ωφελείται 
για την ώρα από τις κοινωνικές δαπάνες που ενέ-
κρινε πριν από δύο εβδομάδες το βραζιλιάνικο κοι-
νοβούλιο. 
Το Νταταφόλια σημειώνει ωστόσο ότι ο ακροδε-

ξιός αρχηγός του κράτους κέρδισε τρεις μονάδες 
μεταξύ των φτωχότερων ψηφοφόρων (Λούλα 54%, 
Μπολσονάρου 23%) και έξι μονάδες στις τάξεις 
των γυναικών (Λούλα 46%, Μπολσονάρου 27%). 
Δύο μήνες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση, 

σε κλίμα εξαιρετικά πολωμένο, οι άλλοι υποψήφιοι 
περιορίζονται για ακόμη μια φορά σε μονοψήφια 
ποσοστά, ο κεντροαριστερός Σίρου Γκόμες στο 8% 
και η κεντροδεξιά γερουσιάστρια Σιμόνι Τέμπετ στο 
2%. Εάν διεξαχθεί δεύτερος γύρος την 30ή Οκτω-
βρίου, ο Λούλα θα κερδίσει με το 55% έναντι 35% 
του απερχόμενου προέδρου. Η διαφορά αυτή 20 
μονάδων είναι πάντως μειωμένη από τις 29 που 
καταγράφονταν τον Δεκέμβριο από το ινστιτούτο. 
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε αντιπροσω-

πευτικό δείγμα 2.556 ψηφοφόρων.

Έτοιμος να πάρει πίσω την εξουσία ο Λούλα
ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛ ΚΑΪΝΤΑ, ΑΛ ΖΑΟΥΑΧΡΙ

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε την Τρίτη ενα-
ντίον της πιθανής αναζωπύρωσης των «τρομοκρα-
τικών ενεργειών» εναντίον αμερικανών πολιτών ή 
αμερικανικών συμφερόντων στο εξωτερικό μετά 
τον θάνατο του ηγέτη της Αλ Κάιντα, του Αϊμάν αλ 
Ζαουάχρι, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή 
σε επιδρομή UAV της CIA στην Καμπούλ. 

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πιστεύει ότι υπάρχει υψη-
λότερος κίνδυνος αντιαμερικανικής βίας μετά τον 
θάνατο του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι την 31η Ιουλίου 
2022», εξήγησε η αμερικανική διπλωματία σε ανα-
κοίνωσή της. 

«Οι τρέχουσες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι 
τρομοκρατικές οργανώσεις συνεχίζουν να σχεδιά-
ζουν τρομοκρατικές επιθέσεις (...) εναντίον αμερι-
κανών πολιτών και αμερικανικών συμφερόντων σε 

πολλές περιοχές του κόσμου», συνεχίζει το κείμενο. 
«Οι επιθέσεις αυτές μπορεί να πάρουν διάφορες 
μορφές, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων κα-
μικάζι, δολοφονιών, απαγωγών, αεροπειρατειών 
και βομβιστικών ενεργειών», διευκρινίζεται. 
Ο αιγύπτιος γιατρός Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, που 

ανέλαβε την ηγεσία της Αλ Κάιντα μετά τον θάνατο 
του Οσάμα μπιν Λάντεν το 2011, σκοτώθηκε στο 
μπαλκόνι του τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή 
σε πλήγμα αμερικανικού UAV, ανακοίνωσε προ-
χθές Δευτέρα με έκτακτο τηλεοπτικό του διάγγελμα 
ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. 
Άφαντος για πάνω από δέκα χρόνια, ο Ζαουάχρι 

θεωρείτο πως ήταν ανάμεσα στους εγκεφάλους 
των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη 
Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο (πάνω από 3.000 
νεκροί). 
Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιουλά Μου-

τζάχιντ καταδίκασε χθες Τρίτη το πρωί την «αερο-
πορική επίθεση» που απέδωσε σε «αμερικανικά» 
UAVs, χωρίς να μιλήσει για θύματα ή να αναφέρει 
το όνομα του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι. Το αμερικανικό 
ΥΠΕΞ απηύθυνε «σθεναρή παρότρυνση» στους 
πολίτες των ΗΠΑ να «διατηρούν υψηλό επίπεδο 
επαγρύπνησης» στα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Ανησυχούν για αντιαμερικανικές επιθέσεις

Κατά το πρόσφατο παγκόσμιο Ενεργειακό Φόρουμ στο Σίδνεϋ, ο Διεθνής Οργανι-
σμός Ενέργειας προειδοποίησε για επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης αναφέροντας 
εμφατικά ότι «ο χειμώνας στην Ευρώπη θα είναι πολύ δύσκολος… η ανθρωπότητα 
δεν έχει ξαναδεί μια τόσο μεγάλη ενεργειακή κρίση». Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια 
οικονομία έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται, με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων 
να ανεβάζει το κόστος θέρμανσης των νοικοκυριών και τροφοδοσίας της βιομηχανίας, 
οδηγώντας παράλληλα σε δευτερογενείς συνέπειες (πληθωριστικές πιέσεις, επισιτι-
στική ασφάλεια, κοινωνικοπολιτικές ταραχές από την Ευρώπη ώς την Σρι Λάνκα και 
την Αϊτή). Στο ίδιο μήκος κύματος, η επίτροπος της Ε.Ε. για την ενέργεια, απηύθυνε 
έκκληση για εξοικονόμηση ενέργειας το καλοκαίρι ώστε να αποφευχθεί η αναγκαστική 

μείωση κατανάλωσης τον χειμώνα.  
Τέτοιες δηλώσεις θεσμικών φορέων αποτυπώνουν το βάθος της ενεργειακής κρίσης 

και προοιωνίζονται την επέλαση μιας «ενεργειακής καταιγίδας» η οποία μπορεί να 
αποδειχθεί χειρότερη από τις πετρελαϊκές κρίσεις του 1970. Η τρέχουσα ενεργειακή 
διαταραχή, έχοντας αφετηρία την κατακόρυφη άνοδο της ζήτησης για ενέργεια διεθνώς 
στη μετά-Covid εποχή και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να δρα καταλυτικά 
στη συνέχεια, παρουσιάζει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή και στις εφοδια-
στικές αλυσίδες, συμπαρασύρει προς τα πάνω τις τιμές των εισαγωγών παγκοσμίως, 
επιδεινώνει φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας και οδηγεί σε έναν γεω-οικονομικό κα-
τακερματισμό της παγκόσμιας αγοράς, καθιστώντας την πιο ευάλωτη σε υφέσεις.

Κλιματική αλλαγή: «Ας προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο», λένε οι επιστήμονες
H κλιματική αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί κατα-

στροφική για την ανθρωπότητα αν η άνοδος της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας είναι τελικά ανώτερη 
της αναμενόμενης (άνω των τριών βαθμών Κελ-
σίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα) ή 
αν προκαλέσει μια αλυσιδωτή σειρά γεγονότων, 
ένα σενάριο που μέχρι σήμερα έχει «επικίνδυνα 
παραγνωριστεί», προειδοποιεί μια διεθνής μελέτη 
με επικεφαλής επιστήμονες του βρετανικού Πανε-
πιστημίου του Κέιμπριτζ. Οι επιστήμονες κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου ότι, όσο κι αν είναι μικρή 
μια τέτοια κατακλυσμική πιθανότητα, δεν μπορεί 
να αποκλεισθεί, γι' αυτό ο κόσμος «πρέπει να αρ-
χίζει να προετοιμάζεται για την πιθανότητα ενός 
"κλιματικού φινάλε"». 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Λιουκ Κεμπ 

του Κέντρου για τη Μελέτη του Υπαρξιακού Κιν-
δύνου του Κέιμπριτζ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences (PNAS) της Εθνικής 
Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ, προτείνουν μια 
ερευνητική ατζέντα που θα θέσει επί τάπητος τα 
χειρότερα δυνατά σενάρια, τα οποία εκτείνονται 

από μια απώλεια του 10% του παγκόσμιου πλη-
θυσμού μέχρι την τελική εξαφάνιση όλων των αν-
θρώπων, εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Στο πλαί-
σιο αυτό, μεταξύ άλλων, καλούν τη Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) να 
αφιερώσει μια μελλοντική έκθεση στην προοπτική 
μιας καταστροφικής κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε 
να κινητοποιηθεί πιο ενεργά και η διεθνής κοινή 
γνώμη. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με βάση τις 
σημερινές τάσεις των «αερίων του θερμοκηπίου», 
οι περισσότεροι επιστήμονες αναμένουν μια αύ-
ξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 
2,1 έως 3,9 βαθμούς έως το 2100. Αν τηρηθούν 
με μεγαλύτερη αυστηρότητα τα αναγκαία μέτρα 
από τις περισσότερες χώρες, η άνοδος μπορεί να 
συγκρατηθεί στους 1,9 έως 3 βαθμούς, ενώ στο 
αισιόδοξο σενάριο η άνοδος της θερμοκρασίας 
δεν θα ξεπεράσει τους 2,6 βαθμούς. «Υπάρχουν 
αμέτρητοι λόγοι που πιστεύουμε ότι η κλιματική 
αλλαγή θα μπορούσε να γίνει καταστροφική, ακόμη 
και με μέτρια επίπεδα ανόδου της θερμοκρασίας. 
Η κλιματική αλλαγή έχει παίξει ρόλο σε κάθε μαζική 
εξαφάνιση ειδών στο παρελθόν. Έχει συμβάλει 

στην πτώση αυτοκρατοριών και έχει διαμορφώσει 
την ιστορία», δήλωσε ο Κεμπ. «Οι δρόμοι για την 
καταστροφή δεν περιορίζονται στις άμεσες επι-
πτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών, όπως τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Έμμεσες συνέπειες όπως οι οικονομικές κρίσεις, 

οι συγκρούσεις και τα ξεσπάσματα νέων ασθε-
νειών μπορούν να πυροδοτήσουν άλλους κινδύ-
νους και να εμποδίσουν την ανάκαμψη από πιθα-
νές καταστροφές όπως ο πυρηνικός πόλεμος», 
πρόσθεσε. Η μελέτη εκτιμά ότι έως το 2070 περί-
που δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε 
περιοχές ακραίας ζέστης, με μέση ετήσια θερμο-
κρασία άνω των 29 βαθμών Κελσίου, έναντι μόνο 
30 εκατομμυρίων σήμερα, κυρίως στη Σαχάρα και 
στην περιοχή του Κόλπου. 
Η περσινή έκθεση της IPCC έκανε την πρό-

βλεψη ότι αν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμό-
σφαιρα διπλασιαστεί σε σχέση με τα προβιομη-
χανικά επίπεδα (κάτι που έχει συμβεί κατά το ήμισυ 
έως σήμερα), υπάρχει πιθανότητα 18% η παγκό-
σμια θερμοκρασία να αυξηθεί τελικά πάνω από 
4,5 βαθμούς.
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Είκοσι χρόνια από την ίδρυσή της γιόρτασε στη Λεμεσό η ΝΕΠΟΜΑΚ

Τα 20 της χρόνια γιόρτασε στις 27 Ιουλίου 2022, σε εκδήλωση η  
ΝΕΠΟΜΑΚ, στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Συνεδρίου 
Κυπρίων της Διασποράς, στη Λεμεσό, με τους συνέδρους να  
σημειώνουν τη σημασία της οργάνωσης για ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το Κυπριακό και το ρόλο που διαδραματίζει παρέχοντας 
υποστήριξη σε οργανώσεις νέων της διασποράς, τη διατήρηση 
της εθνικής μας ταυτότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς, την 
οικονομία και προώθηση των ανθρώπινων ιδεωδών. Παράλληλα 
τόνισαν το ρόλο των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 
προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τη διασπορά και ότι 
το μέλλον ανήκει στους νέους. 

 
Στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα 20χρονα της ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ, ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου είπε ότι διαπιστώνει 
για μια ακόμη φορά την τιμή, την αγάπη και την υπερηφάνεια με 
την οποία οι νέοι περικλείουν στην καρδιά τους την Κύπρο και 
τους ευχαρίστησε γιατί νέοι που, πέρα από τις οικογενειακές και 
επαγγελματικές σας υποχρεώσεις, συναισθάνεστε μαζί το χρέος 
της προσφοράς προς την ιδιαίτερη πατρίδα και έχουν ως στόχο, 
με την εμπλοκή τους στη ΝΕΠΟΜΑΚ να συνδιαμορφώσουν μια 
πιο ισχυρή εικόνα για τις δυνατότητες της διασποράς και να δια-
δραματίσουν δυναμικό ρόλο σε όλα τα θέματα που αφορούν τον 
ελληνισμό στο σύνολο του.  
Ο κ. Φωτίου μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου 

της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και τη δέσμευσή του για συ-
νεχή στήριξη στη νέα γενιά της Διασποράς μας και γενικότερα σε 
όλο τον Απόδημο Ελληνισμό. Επίσης, εξέφρασε ευχαριστίες στον 
Πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστο Τούτον και τα μέλη της, σε όλους 
τους προηγούμενους Προέδρους, Μένοικο Κούβαρο, Χρίστο Κα-
ραολή και Αντωνία Σαββίδης, αλλά και σε όλους όσοι υπηρέτησαν 
τη ΝΕΠΟΜΑΚ από διάφορες θέσεις. 

 
Ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, Χρίστος Τούτον χαρακτήρισε  
ιστορική στιγμή τα 20χρονα, σημειώνοντας ότι  δεν ήταν εύκολη  
η αρχή και ότι χρειάστηκε σκληρή δουλειά για να ιδρυθεί η  
ΝΕΠΟΜΑΚ και αυτό έγινε κατορθωτό από μια σπουδαία ομάδα. 
Ευχαρίστησε τα ιδρυτικά μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ και ιδιαίτερα τον 
Μένοικο Κούβαρο ο οποίος ήταν και ο πρώτος Πρόεδρος της  
οργάνωσης. Εξέφρασε ευχαριστίες σε σημαντικά άτομα που στή-
ριξαν την οργάνωση από την αρχή, τον Χάρη Σοφοκλείδη, τον 
Ανδρέα Παπαευριπίδη, τον Φίλιπ Κρίστοφερ καθώς και τον  
Επίτροπο κ. Φωτίου και την Οργάνωση Νεολαίας καθώς και το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους 
εθελοντές. Ηταν πραγματικά ομαδική προσπάθεια για να καταστεί 
η ΝΕΠΟΜΑΚ αυτό που είναι σήμερα, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό 
δεν θα ήταν κατορθωτό χωρίς την συνεισφορά των εθελοντών. 
Ο κ. Τούτον είπε ότι η ΝΕΠΟΜΑΚ βλέπει όλη τη διασπορά ως 
ένα, δεν διαχωρίζει χώρες και ότι όλοι εργάζονται μαζί με αρμονία, 

μοιράζονται ιδέες, και καλές πρακτικές, εμπειρίες και γνώσεις και 
συνέδρια όπως αυτά αποτελούν ευκαιρία για να έρθουν μαζί νέοι 
για να μπορέσουν να γνωριστούν. Οι κύριοι στόχοι της ΝΕΠΟΜΑΚ 
είπε, είναι αναλλοίωτοι, είναι να έρθουν οι Κύπριοι της Διασποράς 
κοντά στην κληρονομιά και την πολιτιστική τους ταυτότητα, να  
οικοδομήσουμε μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των μελών μας 
από όλο τον κόσμο και να υποστηρίξουμε τον λαό της Κύπρου 
στον δίκαιο αγώνα του για ένα ελεύθερο και ενωμένο νησί. Μίλησε 
επίσης και για τα προγράμματα που προωθεί η ΝΕΠΟΜΑΚ  
σε ετήσια βάση ενώ διαβίβασε το μήνυμα ότι «όποιος και να είσαι, 
ό,τι και να ξέρεις, όπου και να είσαι, η ΝΕΠΟΜΑΚ έχει θέση για 
τους νέους της διασποράς». 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Κλεάνθης  
Κουτσόφτας, είπε ότι η πολύπλευρη δράση του οργανισμοί,  
οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε για την Κύπρο αποδεικνύουν 
ότι είσαστε οι πιο αποτελεσματικοί πρέσβεις της πατρίδας μας, 
«σας χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δράση σας που 
πηγάζει από την αγάπη για τον τόπο σας». Θέλουμε να είμαστε 
κοντά στην απόδημη νεολαία και στις προσπάθειες που κατα-
βάλλει για να κρατά σε επαφή με τους απόδημους νέους της  
Κύπρου, είπε ο κ. Κουτσόφτας.  
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών 
σε μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ για τη δράση τους και καλλιτεχνικό  
πρόγραμμα.

ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΝΕΠΟΜΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Φωτογραφία Πέτρος Πετρίδης

Μακρή – Φωτίου: «Η Ομογένεια της Ελλάδος και 
η Ομογένεια της Κύπρου είναι κοινή Ομογένεια»

 «ΚΟΙΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ»

Προτάσεις για εξ αποστάσεως διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διοργάνωση με-
γάλου συνεδρίου στο εξωτερικό για την ελληνική 
γλώσσα, συζήτησαν η Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Ζέττα Μακρή και ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης 
Φωτίου σε συνάντησή τους στο περιθώριο του 
Παγκόσμιου Συνέδριου Κυπρίων της Διασπο-
ράς. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση  
ο κ. Φωτίου, ανέφερε ότι συζητήθηκαν θέματα 
που άπτονται της παιδείας, της εκπαίδευσης, 
των σχολείων, στις χώρες που Κύπρος και  
Ελλάδα έχουν μεγάλες κοινότητες όπως το Λον-
δίνο, η Νέα Υόρκη, η Μελβούρνη και το Σίδνεϋ.  
Ανέφερε ότι υπάρχει στενή συνεργασία και πρέ-
πει να συνεχιστεί η στενή συνεργασία σε αυτό 
το θέμα. Είπε επίσης ότι συζητήθηκε η διεξα-
γωγή πριν από το τέλος του χρόνου μιας μεγά-
λης εκδήλωσης στο εξωτερικό για την ελληνική 
γλώσσα, ενώ συμπλήρωσε ότι θέλουν η νέα  
γενιά των αποδήμων να γνωρίζει την ελληνική 
γλώσσα, την ιστορία και να έρθουν κοντά στις 
ρίζες τους. 
«Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τη 
νέα γενιά κοντά μας, είναι οι αυριανοί ηγέτες του 
απόδημου ελληνισμού, τους θέλουμε να ζουν 
εκεί και να γνωρίζουν για την Κύπρο και είναι 

μέσα σε αυτά τα πλαίσια που συζητήσαμε διά-
φορα προγράμματα, διάφορες δράσεις, όπως 
η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας εξ αποστά-
σεως», είπε. 
Ο κ. Φωτίου ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα έχει 
σημαντική θέση στο Συνέδριο των Αποδήμων, 
με την έννοια ότι ο απόδημος ελληνισμός είναι 
ένας, είναι ενωμένος, είναι δυνατός και είναι όλοι 
μαζί που προωθούν τα εθνικά θέμα στις κυβερ-
νήσεις των χωρών που διαβιούν και στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων. Από την πλευρά της  
η κ. Μακρή είπε ότι τα συμπεράσματα και οι 
διεργασίες του Συνεδρίου θα είναι πολύ υπο-
στηρικτικές για τις δράσεις τους. Πρόσθεσε ότι 
η ομογένεια της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι 
κοινή ομογένεια με κοινές επιδιώξεις, κοινές 
αξίες και δράσεις και είναι κάτι το οποίο θα  
συντονιστεί ακόμα καλύτερα και τώρα.  
Όσον αφορά τον τομέα ευθύνης της, ανέφερε 
ότι το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδα δέχεται 
ανεπιφύλακτα τις προτάσεις του κ. Φωτίου και 
η συνεργασία τους θα συνεχιστεί πολύ εκτενώς 
και με την ίδια αποτελεσματικότητα και με πολύ 
ταχύτερους ρυθμούς. 
Με τη σειρά της αναφέρθηκε στις δράσεις που 
προγραμματίζονται μεταξύ των δύο χωρών για 
την εξ αποστάσεως διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας και τον καλύτερο συντονισμό των δρά-
σεων των εκπαιδευτικών 
 
«Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας με 
βάση τις προτάσεις που ο κ. Φωτίου που 
έκανε την τιμή να μου εκθέσει, νομίζω ότι θα 
είναι εντυπωσιακά», ανέφερε. 
 
Όσον αφορά την εκδήλωση για την ελληνική 
γλώσσα ανέφερε ότι υπάρχουν τρεις υποψήφιες 
χώρες του εξωτερικού για διεξαγωγή της και 
πρέπει να γίνει με ένα τρόπο αποτελεσματικό, 
δημιουργικό που θα δείχνει και την εξωστρέφεια 
και την απόλυτη συνεργασία των δύο κρατών.
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Έκλεψαν μετρητά μέρα μεσημέρι 
από Κύπριο ηλικιωμένο στο Enfield 
Μια πρωτοφανής υπόθεση κλοπής μετρητών που 
εκτυλίχθηκε την Τρίτη έξω από εμπορική τράπεζα 
του Βόρειου Λονδίνου με θύμα συνταξιούχο συ-
μπατριώτη μας, έρχεται να προκαλέσει ξανά ανα-
στάτωση στην κυπριακή παροικία για τις διαστάσεις 
που προσλαμβάνει η εγκληματικότητα στη Βρετα-
νία. Όπως κατήγγειλε το ίδιο το θύμα στην «Πα-
ροικιακή», ομάδα αγνώστων που φαίνεται ότι τον 
παρακολουθούσε για αρκετή 
ώρα, κατάφερε να του αποσπά-
σει μέσα από την τσέπη του, και 
χωρίς ο ίδιος να αντιληφθεί το 
παραμικρό, το χρηματικό ποσό 
των 2 χιλιάδων ευρώ, το οποίο 
είχε πάρει υπό τη μορφή συναλ-
λάγματος από την τράπεζα, λίγα 
λεπτά προηγουμένως, προκει-
μένου να ταξιδέψει στην Κύπρο. 
Ο συνταξιούχος, αφού πήρε τα 

μετρητά σε φάκελο, βγήκε από 
την τράπεζα και διένυσε μια από-
σταση μόλις 50 μέτρων μέχρι το 
αυτοκίνητο φίλου του, ο οποίος 
τον ανέμενε για να τον μεταφέρει στο σπίτι του. 
Λίγο αργότερα, διαπίστωσε έκπληκτος ότι ο φάκε-
λος με τις 2 χιλιάδες ευρώ είχε «κάνει φτερά» μέσα 
από την τσέπη του παντελονιού του. 
Προκειμένου να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί, 

επέστρεψε στην περιοχή και ζήτησε τη βοήθεια 
του ιδιοκτήτη παρακείμενου καταστήματος, το 
οποίο διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. 
Το υλικό από το CCTV καταδεικνύει ότι είχε πέσει 
θύμα κλοπής από δύο γυναίκες. Η μία του απέ-
σπασε την προσοχή και η άλλη του άρπαξε τον 
φάκελο με… ταχυδακτυλουργικό τρόπο, χωρίς μά-
λιστα να γίνει αντιληπτή από κανένα. 
Συγκεκριμένα, η μια γυναίκα, η οποία περπα-
τούσε μπροστά του, φαίνεται να προσποιήθηκε ότι 
της είχαν πέσει πολλά κέρματα στο έδαφος απο-
σπώντας την προσοχή του και σχεδόν ταυτόχρονα, 

η δεύτερη γυναίκα φαίνεται να τον πλησιάζει από 
την αντίθετη κατεύθυνση και να αρπάζει τον φάκελο 
μέσα από την τσέπη του. 
Ο συμπατριώτης μας, ο οποίος κάλεσε αμέσως 
την Αστυνομία, συνειδητοποίησε ότι άγνωστος άν-
δρας, προφανώς συνεργός των δύο γυναικών, τον 
παρακολουθούσε συνεχώς από τη στιγμή που είχε 
μπει στην τράπεζα και στη συνέχεια μιλούσε αστα-

μάτητα στο τηλέφωνο. Δεν απο-
κλείεται να ήταν αυτός που είχε 
κατευθύνει τις δύο γυναίκες ως 
προς το υποψήφιο θύμα τους, 
στο οποίο είχαν «στήσει καρτέρι» 
έξω από την τράπεζα. Άλλωστε, 
τα πάντα έγιναν τόσο μεθοδικά 
και τόσο γρήγορα (αφού είχε δια-
νύσει μόλις 50 μέτρα από τη στι-
γμή που βγήκε από την τράπεζα 
μέχρι το αυτοκίνητο), που αυτό-
ματα προκύπτει και το συμπέρα-
σμα ότι τα πάντα ήταν μελετη-
μένα από τους δράστες. 
Φανερά αναστατωμένος, ο κύ-

πριος συνταξιούχος κάλεσε την «Παροικιακή» για 
να καταγγείλει την υπόθεση και να συστήσει την 
προσοχή όλων μας, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται 
για καλά εκπαιδευμένη ομάδα η οποία δρα ανενό-
χλητη το τελευταίο διάστημα σε περιοχές με έντονο 
το κυπριακό και ελληνικό στοιχείο. «Είναι επαγγελ-
ματίες. Ταχυδακτυλουργοί. Εντοπίζουν τα υποψή-
φια θύματά τους, τα παρακολουθούν και μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα κλέβουν τα χρήματά τους και 
εξαφανίζονται», δήλωσε ο κύπριος συνταξιούχος, 
ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. 
«Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει κάτι και μά-
λιστα σύντομα. Να ενημερωθούν οι πολίτες για να 
λαμβάνουν τα μέτρα τους, ειδικά όταν θα μεταβούν 
στην τράπεζα. Πρέπει η Αστυνομία να εντοπίσει 
και να συλλάβει αυτή την ομάδα το συντομότερο 
δυνατό».

50χρονος Κύπριος κατηγορήθηκε για το φόνο 39χρονης νοσοκόμας
Άλλη μια σύλληψη συμπατριώτη μας 
στο Λονδίνο, έρχεται να προκαλέσει 
προβληματισμό και ανησυχία στην κυ-
πριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βασι-
λείου.  
Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυ-
νομία, ο Λεωνίδας Γεωργαλλά, 50 ετών 
που διαμένει στο Harrow, κατηγορήθηκε 
από τις Αρχές για τη δολοφονία της 
39χρονης Kathleen John. 
Το τραγικό περιστατικό, διαδραματί-
στηκε τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου 
σε περιοχή που βρίσκεται πολύ κοντά 
στο Στάδιο Wembley και συγκεκριμένα 
στην οδό London Road. 
Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας 
αναφέρει ότι οι Αρχές ειδοποιήθηκαν 
στις 2:22 μετά τα μεσάνυχτα ότι μια γυ-

ναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν 
έπεσε από μεγάλο ύψος. 
Επί τόπου έσπευσαν τόσο η Αστυνο-
μία όσο και ελικόπτερο του Τμήματος 
Επειγόντων Περιστατικών. Ωστόσο, και 
παρά τις προσπάθειες των μελών τους, 
ήταν ήδη αργά για την 39χρονη Kath-
leen John, η οποία άφησε την τελευταία 
της πνοή. 
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετα-
δίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο 
50χρονος Κύπριος, συνελήφθη στη 
σκηνή. 
Πάντως, σημειώνεται ότι οι συνθήκες 
του περιστατικού που διερευνάται ως 
δολοφονία, δεν έχουν ακόμη δει το φως 
της δημοσιότητας. 
Ο επικεφαλής των ερευνών, επιθεω-

ρητής John Marriott, δήλωσε: «Απευ-
θύνω έκκληση σε οποιονδήποτε έχει 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις 
συνθήκες του θανάτου της Kathleen, και 
δεν έχει μιλήσει ακόμη στην Αστυνομία, 
να μας καλέσει στο 101, παραθέτοντας 
τον αριθμό αναφοράς 656/29 Ιουλίου.» 
Ο Λεωνίδας Γεωργαλλά οδηγήθηκε 
ενώπιον του δικαστηρίου Willesden 
Magistrates’ Court την περασμένη Δευ-
τέρα 1η Αυγούστου, όπου, άρχισε προ-
καταρκτική ακροαματική διαδικασία. 
Χθες, Τετάρτη, 3 Αυγούστου, αναμε-
νόταν να οδηγηθεί ενώπιον του δικα-
στηρίου Old Bailey, όπου θα εξεταζόταν 
το αίτημα της υπεράσπισής του για να 
αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΔΡΑΣΤΗ ΚΥΠΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ Β. ΛΟΝΔΙΝΟ

Κυπριακό εστιατόριο στόχος διαρρηκτών για δεύτερη φορά σε ένα μήνα
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ENFIELD SOUTHGATE ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ανησυχητικές διαστάσεις προσλαμβάνουν τα φαινόμενα διαρρήξεων 
και κλοπών από κατοικίες και επαγγελματικά υποστατικά στην περιοχή 
του Enfield Southgate. 
Μετά τις καταγγελίες στις οποίες προέβησαν συμπατριώτες μας πριν 
από λίγες μέρες για τους «μακρυχέρηδες» που αποσπούν την προσοχή 
των ενοίκων και ιδιοκτητών κατοικιών ώστε συνεργοί τους να μπουν 
κρυφά στο σπίτι και να αρπάξουν πολύτιμα αντικείμενα (έκδοση «Π» 
27/7), η «Παροικιακή» έγινε δέκτης νέων καταγγελιών οι οποίες αφορούν 
αυτή την φορά σε διαρρήξεις επαγγελματικών υποστατικών που ανήκουν 
σε συμπατριώτες μας. 
Σύμφωνα με την καταγγελία, τα ξημερώματα του Σαββάτου 30 Ιουλίου, 

άγνωστοι διέρρηξαν τα υποστατικά τους που βρίσκονται κοντά στον 
σταθμό του Underground. Μάλιστα, το ένα εξ αυτών, το γνωστό στην 
παροικία μας εστιατόριο Souvlaki Delivered το οποίο ανήκει στα αδέλφια 
Γιώργο και Μιχάλη Σταύρου, είναι η δεύτερη φορά σε διάστημα μόλις 

ενός μήνα που γίνεται στόχος διαρρηκτών. Και στις δυο περιπτώσεις, 
κλάπηκαν χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 2 χιλιάδες λίρες. 
Ο δράστης πέτυχε είσοδο στο εστιατόριο παραβιάζοντας ξύλινη πόρτα 
που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του υποστατικού και στη συνέχεια 
έκλεψε  μετρητά από το εσωτερικό του. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν 
από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. 
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της ίδιας νύχτας καταγγέλθηκε και δεύτερη 

υπόθεση διάρρηξης και κλοπής στην Αστυνομία, από ιδιοκτήτη υπο-
στατικού το οποίο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από το Souvlaki 
Delivered.  
Είναι πλέον φανερό, ότι το φαινόμενο προσλαμβάνει ανησυχητικές 
διαστάσεις στην περιοχή και θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε τον 
τρόπο αντίδρασης της τοπικής Αστυνομίας. 
Μέχρι τότε όμως, είναι σημαντικό οι κάτοικοι της περιοχής να λαμβά-

νουν και οι ίδιοι τα μέτρα τους.



▪� Ο ανεξάρτητος υποψή-
φιος για την Προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας 
και μέχρι πρόσφατα δια-
πραγματευτής της ελληνο-
κυπριακής κοινότητας στις 
συνομιλίες για το Κυ-
πριακό, Ανδρέας Μαυρο-

γιάννης, που υπηρέτησε 
την Κυπριακή Δημοκρατία 
από το 1987 μέχρι την πα-

ραίτησή του, ως επαγγελματίας διπλωμά-
της, πρέσβης και ως υφυπουργός Ευρώ-
πης επί κυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια 
κατά την περίοδο που η Κύπρος είχε την 
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
αμετάθετα υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) - με πολιτική ισότητα 
όπως αυτή καθορίζεται από τις αποφάσεις 
του ΟΗΕ - και της επανένωσης της Κύπρου, 
της κοινής πατρίδας Ελληνοκυπρίων,Τουρ-
κοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λα-
τίνων. 
▪� Είναι υπέρ θέσεων και ενεργειών που θα 
φέρουν τους Τουρκοκύπριους συμπατριώ-
τες μας στον κοινό αγώνα για την επανέ-
νωση του τόπου και του λαού μας στη βάση 
μιας ΔΔΟ. 
▪� Είναι υπέρ της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
που θα ξεκλειδώσουν την πόρτα του πε-
ντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό και θα 
μας οδηγήσουν πίσω εκεί που σταμάτησαν 
οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, θα μας 
οδηγήσουν πίσω στο πλαίσιο Αντόνιο Γκου-
τέρες. Υπέρ πρωτοβουλιών,κινήσεων και 
προς την Τουρκία, σίγουρα και προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση  και τον διεθνή παρά-
γοντα, που θα δημιουργήσουν συνθήκες 
για αλλαγή των αναθεωρητικών θέσεων  
του Ταγίπ Ερντογάν και του Ερσίν Τατάρ 
για δύο ξεχωριστά κυρίαρχα κράτη στην 
Κύπρο, που παραβιάζουν όσα έχουν συμ-
φωνηθεί μέχρι σήμερα στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων και όλα τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ. 
Οι απαράδεκτες αυτές θέσεις παραβιάζουν 
τη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, την οποία  υπο-
στηρίζουν οι βασικοί παίκτες στο Κυπριακό 
και στην περιοχή μας, ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ (εδώ 
τις τοποθετώ ιεραρχικά λόγω των ιστορικών 
της σχέσεων με την Τουρκία και όχι μόνο) 
η Ελλάδα, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μα και οι δύο άλλοι μεγάλοι της 
παγκόσμιας γεωστρατηγικής σκηνής, Ρω-
σία και Κίνα. 
▪� Στο πρόσφατο ντιμπέιτ των τριών κύριων 
υποψηφίων για τις Προεδρικές Εκλογές στις 
Προκλήσεις στο ΡΙΚ με οικοδεσπότη τον 
Αντρέα Κημήτρη, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
καταδίκασε το διπλό έγκλημα, το προδοτικό 
πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ Β 
και την τουρκική εισβολή. 
Οι άλλοι δύο, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και ο ανεξάρτητος υποψή-
φιος Νίκος Χριστοδουλίδης που είναι μέλος 
του ΔΗΣΥ και υποστηρίζεται από το ΔΗΚΟ 
και την ΕΔΕΚ δεν είπαν μισή κουβέντα για 
το διπλό έγκλημα. Έκρυψαν! 
Άλλα πράγματα τους απασχολούν!! 
▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θέλει σώνει και καλά 
να μας βάλει στη βάρκα του ΝΑΤΟ που ευ-
θύνεται για το διπλό έγκλημα! Άστε που 
όπως εύστοχα είπε ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης η συζήτηση για εισδοχή μας στο ΝΑΤΟ, 
είναι συζήτηση περί όνου σκιάς για τον 
απλούστατο λόγο ότι στο ΝΑΤΟ είναι και η 
Τουρκία, η οποία  μάλιστα έχει τον δεύτερο 
μεγαλύτερο στρατό μετά τις ΗΠΑ. Ιστορίες 
για αγρίους! Η επίλυση του Κυπριακού τον 
μάρανε...  
Όποια πέτρα σηκώσεις θα βρεις από κάτω 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και ας μην παρασύ-
ρονται κάποιοι που ψήφισαν τον Νίκο Ανα-
στασιάδη και το κατάλαβαν εκ των υστέρων  
ότι ο άνθρωπος θυσίασε την Κύπρο για την 
εξουσία και το φαγοπότι. Να μην κάνουν το 
ίδιο λάθος! Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν θα 
έχει κανένα συνειδησιακό πρόβλημα να 
πουλήσει το Κυπριακό!  
▪� Ο Νίκος Χριστοδουλίδης που είναι σε πολ-
λές βάρκες δεν είχε κανένα συνειδησιακό 

πρόβλημα να εγκαταλείψει τις συνομιλίες 
για να μη θυσιάσει το πολιτικό του κεφάλαιο, 
την καριέρα του δηλαδή, που φιλοδοξεί να 
εξαργυρώσει τον Φεβρουάριο του 2023 με 
τη  βοήθεια του Νικόλα Παπαδόπουλου, 
που δεν αποδέχεται τα έξι σημεία του πλαι-
σίου Αντόνιο Γκουτέρες, και του Μαρίνου 
Σιζόπουλου που είναι κάθετα ενάντια στη 
ΔΔΟ. Αυτοί οι τρεις έκαναν δήθεν υπερβά-
σεις για τα λάφυρα της εξουσίας και όχι για 
το εθνικό συμφέρον! 
▪� Μόλις πρόσφατα ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης με γραπτή ξεκά-
θαρη δήλωση και άλλες ενέρ-
γειες τάχθηκε υπέρ της διατήρη-
σης και ενίσχυσης του Γενικού 
Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) που 
αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κοι-
νωνική κατάκτηση του λαού μετά το  
σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων. 
Όπως είναι γνωστό δυνάμεις του κυπρια-
κού κατεστημένου, κάθε λογής εμπλεκόμε-
νοι, διαπλεκόμενοι κ.ά θέλουν να καταργή-
σουν το ΓεΣΥ επειδή τα λεφτά είναι πολλά... 
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλα στελέχη της 
παράταξής του, πολέμησαν  το ΓεΣΥ όπως 
ο διάβολος ο λιβάνι.Το ίδιο κάνουν και  σή-
μερα. Μόνο ο πρώην  υπουργός Υγείας 
στην  κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, 
την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ, Γιώργος Παμπο-
ρίδης, στάθηκε αντρόσιν στα σχέδια του 
Αβέρωφ Νεοφύτου και των άλλων πολέ-
μιων του ΓεΣΥ μέσα και έξω από τη βουλή, 
όπως εύστοχα και δίκαια είπε ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού πριν λίγες μέ-
ρες στο Από Μέρα σε Μέρα στο ΡΙΚ. Να 
λέμε αλήθειες. Δια πυρός και σιδήρου ο 
Γιώργος Παμπορίδης πέρασε το μονοα-
σφαλιστικό ΓεΣΥ, το ΓεΣΥ όπως είναι σή-
μερα, το οποίο οι εχθροί του λαού θεωρούν 
ως κομμουνιστκό, που σίγουρα δεν είναι, 
και προωθούν το  πολυασφαλιστικό για να 
επωφεληθούν μεγάλες ασφαλιστικές εται-
ρείες σε βάρος του λαού. Απώτερος στόχος 
τους η πλήρης διάλυση του ΓεΣΥ. 
Αρρώστησες και δεν έχεις λεφτά για θερα-
πεία; Μπορεί να μη γιάνεις και να πεθάνεις. 
Έχεις λεφτά, μπορεί να γιάνεις και να ζή-
σεις. Το ΓεΣΥ να το βελτιώσουμε, να το 
προστατεύσουμε από ασυνείδητους, να 
υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος κ.λπ. και 
όχι να το καταργήσουμε όπως είναι  ο στό-
χος του Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σι-
ζόπουλου και όχι μόνο.  
Περιμένουμε να ακούσουμε  δηλώσεις από 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον  περήφανο 
συναγερμικό Νίκο Χριστοδουλίδη για το  
ΓεΣΥ, ιδιαίτερα σε σχέση με το σάλο που 
δημιούργησε η απόφαση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη να διορί-
σει τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Ιατρικού 
Συλλόγου (ΠΙΣ), Πέτρο Αγαθαγγέλου, ορ-
κισμένο πολέμιο του ΓεΣΥ, στο ΔΣ του Ορ-
γανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Ελπίζω 
οι αντιδράσεις του κόσμου και των οργα-
νωμένων φορέων του να αναγκάσουν τον 
Νίκο Αναστασιάδη να ανακαλέσει την από-
φασή του. Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφω 
αυτό το άρθρο μου για δημοσίευση στις 4 
Αυγούστου 2022 δεν το έχει κάνει.  
▪� Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει θέσεις για 
όλους τους τομείς, για όλα τα θέματα  που 
αφορούν τον λαό, το παρόν και το μέλλον 
του τόπου, οικονομία, κοινωνία, στέγαση,  
κόστος ζωής ακρίβεια,υγεία, παιδεία, ανά-
πτυξη, τεχνολογία, φυσικό αέριο, ενέργεια, 
περιβάλλον, καταπολέμηση της διαπλοκής 
και της διαφθοράς, χρηστή διοίκηση, αξιο-
κρατία κ.λπ. 
▪� Η κοινωνικό-οικονομική πολιτική του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη έχει σαν άμεσο στόχο 
την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και των λαϊκών τάξεων και μακρο-
χρόνιο όραμα μια σύγχρονη ευνομούμενη  
ευρωπαϊκή χώρα με εύρωστη οικονομία και  
απελευθερωμένη από χρόνιες παθογένειες, 
που θα ικανοποιεί τις υλικές και πολιτιστικές 
ανάγκες όλων των τάξεων και θα σέβεται 
τα κυπριακά οικοσυστήματα και τον περι-
βάλλον. 
▪� Στο εν λόγω ντιμπέιτ των τριών κύριων  

 
 
 

υποψηφίων για τις Προεδρικές Εκλογές του 
Φεβρουαρίου 2023, ο Αντρέας Κημήτρης 
που είναι γνωστός για τις πάσες που δίνει 
στον Αβέρωφ Νεοφύτου, ξεπέρασε τα ίδια 
τα όριά του. Ξεκίνησε την ερώτησή του στον 
Αβέρωφ Νεοφύτου για τα οικονομικά ως 
εξής:  ''Εσείς κύριε Νεοφύτου που είστε κα-
λός στα οικονομικά". Αυτό  αντιβαίνει προς 
τον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, 
ως υποβολιμιαίο, για να επηρεάσει ακροα-
τές. Ξέρουμε πόσο καλός είναι ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου στα οικονομικά. Δεν είναι παρά 
γνήσιος εκφραστής του μεγάλου κεφαλαίου, 
του μεγάλου παρασιτικού κεφαλαίου. Είναι 
ο άνθρωπος που λέει κάθε δυο και τρεις 
ότι έβαλε πλάτες στις τράπεζες για να σωθεί 
δήθεν η οικονομία. Κούρεψαν καταθέτες, 
έκλεισαν τη Λαϊκή Τράπεζα, έδωσαν δώρο 
τη  Συνεργατική Τράπεζα στην Ελληνική 
Τράπεζα, ξεσπίτωσαν κόσμο, φτωχοποί-
ησαν χιλιάδες. Όλοι έβαλαν πλάτες, όχι 
μόνο ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σχεδόν όλος ο  
ΔΗΣΥ και όχι μόνο. Ο Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης έχει πιο γνήσιες οικονομικές θέσεις για  
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.λπ. και όχι 
όπως τις  θέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου 
που καλύπτει τράπεζες και ισχυρά οικονο-
μικα κατεστημένα.  
▪� Οι θέσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη για 
κόκκινα δάνεια, δανειολήπτες κ.λπ. διαφέ-
ρουν από τις θέσεις των δύο άλλων. 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι υπέρ των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των λαϊκών 
τάξεων επειδή είναι ένας άνθρωπος με κοι-
νωνικές ευαισθησίες και βαθιά αίσθηση του 
δικαίου. Ο Αβέρωφ Νεοφυτου και ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης είναι  υπέρ των τραπεζών 
με πρόσχημα ότι υπάρχουν κακοπληρωτές 
που σίγουρα υπάρχουν. Πόση αναλγησία 
από αυτούς τους δύο; 
 
▪� Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι υπέρ μιας 
καθαρής και δίκαιης κοινωνίας. Θέλει να 
απαλλάξει τον τόπο από τη διαπλοκή και 
τη διαφθορά. Για να ανακουφιστεί ο λαός 
και να ζει με αξιοπρέπεια, όχι απλώς να 
επιβιώνει. Για να επανακτήσει η Κύπρος 
την αξιοπιστία της που την έχασε με τα 
χρυσά διαβατήρια και ένα σωρό άλλα σκάν-
δαλα. Τα πράγματα γύρω από τον Μαυρο-
γιάννη παίρνουν τη φυσιολογική τους πο-
ρεία. Ο άνθρωπος υπερέχει αισθητά σε 
όλα. Ακτινοβολεί αξιοπιστία και ικανότητα. 
Το  πρόβλημα είναι κάποιοι δικοί μας που 
έχουν πολλές απαιτήσεις και  επιμένουν  ότι 
κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Ναι, φίλοι 
τον Ανδρέα  Μαυρογιάννη μπορούμε να τον 
υποστηρίξουμε και να πείσουμε για την κα-
ταλληλότητα του με επιχειρήματα. Και η 
προσπάθειά μας αυτή δεν είναι καθόλου 
δύσκολη αφού δεν χρειάζεται ούτε βαρίδια 
να κρύψουμε ούτε να ζωγραφίσουμε ανύ-
παρκτες δεξιότητες. Η υπεροχή του και η 
εντιμότητα του είναι οφθαλμοφανείς και πεί-
θουν από μόνες τους. Ας μην υπάρχουν 
αμφιβολίες και ταλαντεύσεις. Όλες και όλοι 
στη δουλειά για τη προοδευτική δημοκρα-
τική αλλαγή! 
 
Ας μη λείψει κανείς από αυτή την ευγενή 
μάχη! Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι πολύ 
δυνατή επιλογή και θα είναι ο επόμενος 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τελικά εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε χάσει οι 
άνθρωποι την επαφή μεταξύ μας, έρχονται κά-
ποια μικρά πράγματα να μας κάνουν να νιώ-
θουμε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα.  Δεν χάθηκαν 
τελικά τα συναισθήματα των ανθρώπων, και 
υπάρχει ακόμα σεβασμός. Έτυχε να βρεθώ 
στον χώρο αναμονής σε νοσοκομείο επειγό-
ντων περιστατικών. Πολύς κόσμος σε αναμονή 
για πολλές ώρες, και σε κάποια στιγμή αναζή-

τησα λίγο νερό. Πήγα λοιπόν στο χώρο όπου υπήρχε μία 
μπουκάλα με νερό, αλλά κατά κακή μου τύχη, δεν υπήρχαν 
τα απαραίτητα χάρτινα ή πλαστικά ποτήρια. Γύρισα πίσω στη 
θέση μου και συνομίλησα με τη φίλη μου που με συνόδευε. 
Λίγο στα Αγγλικά λίγο στα Ελληνικά όπως κάνουμε συνήθως, 
της είπα ότι δεν βρήκα ποτήρι για να βάλω νερό. Δίπλα μου 
καθόταν ένας νεαρός και μόλις με άκουσε, κατάλαβε το πρό-
βλημα μου, και μου είπε στα Αγγλικά.  

“You want water? “ 
“Yes, but there are not cups.” 
“Don’t warry. I get them for you.” 
Και ο νεαρός έκανε το παν δυνατό και έφερε τα πλαστικά 

ποτήρια.  
“Και από πού είσαι.” Τον ρώτησα.  
“Από το Tottenham. Είμαι Τουρκοκύπριος. Δουλεύω με τον 

πατέρα μου και μου μιλά τακτικά για την Κύπρο και τους Κύ-
πριους. Εσύ είσαι Ελληνοκύπριος. Έτσι. ” 

Ναι είμαι. Του είπα.  
Αμέσως κατάλαβα για το λόγο που ο νεαρός έκανε αυτή 

την κίνηση. Είπα μέσα μου. Όλα είναι θέμα κουλτούρας. 
Οι άνθρωποι φτιάχνονται ανάλογα με το περιβάλλον το 

οποίο είναι γύρω τους. Και τότε είπα ότι δεν πρέπει να πά-
ψουμε να προσπαθούμε. Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι δεν 
χανόμαστε.  

Ήρθε η ώρα για να πάω μέσα για το ραντεβού μου, και ση-
κώθηκα λίγο, κοίταξα τον νεαρό και του είπα. “Ευχαριστώ νε-
αρέ μου. Σήμερα μου έδωσες κουράγιο να συνεχίσω να πι-
στεύω ότι υπάρχει ακόμα σεβασμός. Σε ευχαριστώ και σου 
εύχομαι όλα τα καλά του κόσμου.” 

Μου χαμογέλασε, δεν είπε τίποτα, και σήκωσε το χέρι απο-
χαιρετώντας με. Έφυγα με μια διάθεση που μου έδινε κουρά-
γιο, αν και βρισκόμουν στον χώρο επειγόντων περιστατικών. 
Είπα μέσα μου. Υπάρχει ακόμα ελπίδα. Υπάρχει ανθρωπιά! 
Υπάρχει σεβασμός!  

Τελικά όλα είναι θέμα κουλτούρας. 
Για τούτο λοιπόν δεν πρέπει να πάψουμε την προσπάθεια 

μας να αλλάξουμε αυτό τον κόσμο. Τον κόσμο της σημερινής 
εξέλιξης και της σημερινής κουλτούρας όπου έτυχε να ζούμε.  

Δυστυχώς η εξέλιξη της τεχνολογίας μας απομάκρυνε από 
τις παραδοσιακές σχέσεις μας με τους ανθρώπους γενικά.  

Δεν βλεπόμαστε με τους φίλους και τους συγγενείς μας. 
Πέσαμε όλοι με τα μούτρα πάνω στα κινητά τηλέφωνα, και 
επικοινωνούμε μόνο από μακριά.  

Και το χειρότερο είναι ότι ακόμα και όταν βρεθούμε, είμαστε 
κολλημένοι και σκυφτοί πάνω από τις οθόνες των έξυπνων 
κινητών. Πού πήγε λοιπόν όλος αυτός ο ρομαντισμός. Φταίει 
και λίγο η πανδημία, λίγο η γενική απελευθέρωση και η προ-
σπάθεια να τα κάνουμε όλα μόνοι μας, η εγωιστική μας διά-
θεση, αλλά πιο πολύ φταίει η εξέλιξη της τεχνολογίας.  
Και μένουμε κολλημένοι πάνω στο κινητό μας, μήπως και 
χάσουμε κάτι πολύ σημαντικό! Αγαπητοί μου είναι καιρός να 
το καταλάβουμε. Γίναμε σαν τα ρομπότ. 

Με πολύ στεγνά αισθήματα, και γίναμε σαν μηχανήματα 
που σαν να τα ελέγχουν κάποιοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε.  
Ας μοιράσουμε τον χρόνο μας μεταξύ τεχνολογίας, και πρά-
ξεων με φυσική επαφή και με πράξεις που να μας φέρνουν 
κοντά στους συνανθρώπους μας. Κοντά στα αγαπημένα μας 
πρόσωπα. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τους 
συνανθρώπους μας. Ας ανοίξουμε το πρωί την πόρτα του 
σπιτιού μας και ας πούμε μια καλημέρα στο γείτονα μας.  
Ή ακόμα μια καλημέρα σε κάποιο περαστικό. Και ας μην πά-
ρουμε απάντηση. Ας κάνουμε όμως μια προσπάθεια. Είμαι 
σίγουρος ότι θα νιώσουμε καλύτερα. Υπάρχουν άνθρωποι 
που είμαι σίγουρος θα ανταποκριθούν. Ας τους δώσουμε την 
αιτία. Ίσως να περιμένουν από εμάς να κάνουμε το πρώτο 
βήμα. Υπάρχουν σημάδια ελπίδας και ανθρωπιάς, και υπάρ-
χουν σημάδια ελπίδας ότι υπάρχει ακόμα σεβασμός!
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Του Βασίλη 
Κωστή

Τα πάντα είναι 
θέμα κουλτούρας! 

Ανδρέας  Μαυρογιάννης  
Πολύ δυνατή επιλογή  

Του Βασίλη 
Παναγή



Αχ και να υπήρχε 
ένα χάπι που να μας 
έκανε happy όλη 
μέρα… Ένα χάπι ευτυ-
χίας, ανθεκτικότητας, 
ένα χάπι που θα μας 
βοηθούσε ώστε να μην 
απογοητευόμαστε, να 
μην λυπόμαστε, να 
μην απελπιζόμαστε και 
να μην λυγίζουμε. 
Ποιος αλήθεια δεν  θα 

ήθελε να το έπαιρνε κάθε πρωί με το 
που άνοιγε τα μάτια του! Μα έλα που 
δεν υπάρχει! Άρα αφού ζούμε  μια ζωή 
με προβλήματα και δυσκολίες ας βά-
λουμε τα δυνατά μας να μην την αφή-
σουμε να μας καταπιεί και να χάσουμε 
το κουράγιο μας. Κι αυτό γίνεται! 
Πάρα πολλοί άνθρωποι ξεχνούν όλα 
αυτά και δυσκολεύουν περισσότερο την 
κατάστασή μας  φορτώνοντας μας  μια 
επιπλέον δυσκολία. Την μουρμούρα 
τους! Αυτοί οι άνθρωποι είναι εθισμένοι 
στο να γκρινιάζουν, να παραπονιούνται, 
να μη αντέχουν τις αντιξοότητες που 
συναντούν στην ζωή τους. Μα αυτό δεν 
μπορεί κανείς να το αποφύγει. Ευλογη-
μένοι είναι  οι άνθρωποι που  μπορούν 
μέσα στην αντιξοότητα και τα προβλή-
ματα τους να αντέχουν και να μην  
καταρρέουν. Και να μην γκρινιάζουν επί-
σης. 
Θυμάμαι που ένας φίλος μάς έλεγε ότι 
όταν πήγε με την παρέα του σε ένα ξε-
νοδοχείο για να μείνουν ένα  βράδυ, ένας 
από την παρέα  μιλούσε και φώναζε στον 
ύπνο του, πως ήθελε νερό, πως διψούσε 
πολύ. Ένας τότε από την παρέα μπήκε 
στο δωμάτιό του και του έδωσε ένα  
ποτήρι νερό ώστε να μπορέσουν να κοι-
μηθούν και οι υπόλοιποι γιατί ήτανε στον 
ίδιο όροφο και κοιμούνταν στα διπλανά 
δωμάτια. Όμως τι έγινε σε λίγο; Μέσα 
σε μισή ώρα ο φίλος αυτός άρχισε πάλι 
να φωνάζει πάλι και να μουρμουρά στον 
ύπνο του: «Πω πω, έλεγε, τι δίψα ήταν 
αυτή που είχα πιο πριν. Δίψαγα, δίψαγα 
και δεν μπορούσα να ησυχάσω. Τι δίψα 
είναι αυτή που είχα!» Και του λέει ο άλ-
λος: «Θα ησυχάσεις; Γκρίνιαζες όταν 
ήθελες νερό, σου έδωσα νερό, τώρα 
γκρινιάζεις που έχεις πιει νερό και έχεις 
ξεδιψάσεις; Σταμάτα να το αναβιώνεις 
και σύνελθε σε παρακαλώ!» 
 Αυτό πραγματικά είναι ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα του γκρινιάρη. Η γκρί-
νια είναι σαν ένα βασικό χαρακτηριστικό 
του DNA τους. Δεν υπάρχει άλλη εξή-
γηση. Είναι σαν να έχουν γεννηθεί  
με αυτό και έχουν μέσα τους  ένα ανικα-
νοποίητο αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα 
κι αν κάτι τους ικανοποιηθεί  και τους  
καλύψει θα βρούνε ύστερα από μια ώρα 
κάτι καινούριο να ξεκινήσουνε την μουρ-
μούρα τους. Πολλοί έχουν γίνει πρωτα-
θλητές στην γκρίνια και αυτό είναι πρα-
γματικά πολύ ανησυχητικό. Ο κάθε ένας 

λογικός άνθρωπος θα θέλει σίγουρα η 
γκρίνια να φεύγει από την ζωή του.  
Θα θέλει να προσπαθεί  για να μένει όσο 
πιο ήρεμος γίνεται! 
Σε μια έρευνα παρακολουθούσαν μαθη-
τές κάποιου σχολείου από το δημοτικό 
μέχρι την ενηλικίωσή τους. Μέσα στο 
πρόγραμμα αυτό που εφάρμοσαν οι αρ-
μόδιοι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθού-
σαν να χαλούν συχνά την ευχαρίστηση 
που θα είχαν τα παιδιά αντικαθιστώντας 
την με μια δυσκολία ή μια αναβολή.  
Ας πούμε θα έκαναν τα παιδιά μια ωραία 
δραστηριότητα. Την σταμάταγαν και την 
αντικαθιστούσαν με ένα διαγώνισμα. Θα 
έτρωγα τα παιδιά μια σοκολάτα; την στα-
μάταγαν  ακόμα και την ώρα που ήταν 
έτοιμα τα καημένα  να την βάλουν στο 
στόμα τους.  Τους έλεγαν για παράδει-
γμα: «Αααα για μια στιγμή, σε μισή ώρα 
θα έχετε το μεσημεριανό σας. Η σοκο-
λάτα αργότερα». Ακόμη και την ώρα που 
ήθελαν να πάνε τουαλέτα και σε αυτό 
έκαναν αναβολή. Στο τέλος τι έγινε με 
αυτά τα παιδιά, όταν βγήκαν στην ζωή;  
Πιο λογικοί, πιο πετυχημένοι, πιο ικανοί, 
πιο συμπαθητικοί σαν χαρακτήρες και 
τα κατάφερναν περισσότερο στο να  
πετύχουν τους στόχους τους και να είχαν 
ισορροπία και ήταν πιο έτοιμοι να αντέ-
ξουν στα προβλήματα της ζωής χωρίς 
να γκρινιάζουν και να κλαίγονται. Χωρίς 
να μουτρώνουν!  
Σαν συμπέρασμα λέω ότι πρέπει να  
ζήσουμε ωραία τη ζωή μας και να μην 
γκρινιάζουμε! Είναι χαμένος χρόνος που 
αφήνεις να χάνεται σε μουρμούρα, σε 
δυσφορία, σε γκρίνια και σε ανησυχία.  
Όλοι κάποιες στιγμές μπορεί να γκρινιά-
ξουμε, ή να παραπονεθούμε, ή να απο-
γοητευτούμε. Από μικρά παιδιά μέχρι 
ενήλικες. Υπάρχουν πράγματα που δι-
καιολογούμαστε να γκρινιάξουμε και 
άλλα όπως για παράδειγμα ο καιρός  
ή εξωτερικοί παράγοντες που είτε πα-
ραπονεθούμε και γκρινιάξουμε, είτε όχι, 
δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Το γεγονός 
ότι είναι καλοκαίρι, χειμώνας, βρέχει, έχει 
ζέστη, έχει κίνηση, έχει διακοπή ρεύμα-
τος και άλλα πολλά που καθημερινά 
ακούμε είναι κάποιες σταθερές καταστά-
σεις, τις οποίες δεν μπορούμε να αλλά-
ξουμε εμείς είτε γκρινιάξουμε είτε όχι.  
Είναι αλήθεια ότι από το σπίτι και την οι-
κογένεια αρχίζουν αυτά. Όταν οι γονείς 
γκρινιάζουν τότε το περνάνε και στα παι-
διά τους. 
Ακόμα και οι πιο θετικοί και αισιόδοξοι 
άνθρωποι υπάρχουν φορές που μπορεί 
να γκρινιάξουν, το θέμα είναι να μην αφή-
σεις τη γκρίνια να υπερισχύσει και να 
καλύψει τα πάντα. Γι΄αυτό ας το πάρουμε 
όλοι απόφαση ότι η γκρίνια και η μουρ-
μούρα δεν μας οδηγεί σε τίποτα. Κου-
ράζουμε τους άλλους και μας βαριούνται 
και μας αποφεύγουν αλλά το χειρότερο 
είναι ότι στο τέλος θα μας αποφεύγει και 
ο εαυτό μας!
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Σε μία χώρα μέλος της Ευρώπης θα 
περίμενε οποιοσδήποτε να δει μία καλύ-
τερη και ποιο οργανωμένη συμπεριφορά 
έναντι της υγείας του κόσμο. Καλύτερη ποι-
ότητα ζωής, βελτίωση  του αέρα και στην 
ποιο καλά οργανωμένη διαδικασία ανακυ-
κλώσεως.  
Όταν όμως υπάρχει στη εξουσία μία “αχά-
παρη” εντελώς αδέξια Κυβέρνηση που 
μόνο ο νόμος της ζούγκλας μπορεί να 

ισχύει τότε όλα να τα περιμένουμε και την διαφθορά  και 
μία εντελώς ανοργάνωτη Κυβέρνηση  που μόνο νοιάζετε 
για χρυσά διαβατήρια και πώς να εξυπηρέτηση συγγενείς 
και φίλους, που υπόσχεται και που δεσμεύετε ο ακού-
ρευτος κουρεμένος και αδέσμευτος πρόεδρος της. 
Μάλιστα μαντεύσατε σωστά.  
Όταν χρεώνεις τους κατοίκους μιας χώρας με έναν επι-
πρόσθετο ποσό φόρου για ανακύκλωση τότε είναι υψί-
στης σημασίας και καθήκον να κάνεις αυτό που υπό-
σχεσαι στον λαό και μάλιστα  όταν  πληρώνεσαι για να 
το πράξεις. Εάν όχι τότε ίσως να θεωρείται κλεψιά διότι 
λαμβάνεις χρήματα κάτω από ψευδείς προτάσεις  
Τα λέω αυτά διότι τα αντικείμενα που ήταν για ανακύ-
κλωση τελικά κατέληξαν  στη περιοχή του Βασιλικού  στη 
παραλιακή περιοχή της Ακτής του Κυβερνήτη. 
Αυτή ήταν  η ανακύκλωση  που δεν ανακυκλώθηκε  αλλά 
μάλλον απανθρακώθηκε. Οι καπνοί των αντικειμένων 
αυτών γέμισαν την ατμόσφαιρα  με δηλητηριώδεις  
καπνούς που σκέπασαν την περιοχή και όχι μόνο σκέ-
πασαν τον ήλιο και ταυτόχρονα  δηλητηρίαζαν την ατμό-
σφαιρα για μέρες.  
Μα θα μου πείτε τι σε νοιάζει εσένα. Με νοιάζει για το 
περιβάλλον και στο ότι ο πολίτης τα πήγε για ανακύ-
κλωση και δεν έγινε, αλλά ακόμη πλήρωσε με κάτι ποιο 
πολύτιμο, την υγεία του αναπνέοντας τον τοξικό δηλητη-
ριώδες καπνό. Με  άλλα λόγια πληρώνουν οι πολίτες 
φόρο και για αντάλλαγμα οι αρχές προσφέρουν δηλητή-
ριο.  
Ο καπνός αυτός  έφθασε για μίλια μακριά  μέχρι και  
14 μίλια και  οι αυλές των σπιτιών γέμισαν με στάχτη. 
Σε μία νήσο που βασίζεται η οικονομία  της στο Τουρισμό, 
τι πραγματικά εντύπωση θα έχουν πάρει οι Τουρίστες.  
Μέχρι και το Πεντάκωμο ο ήλιος χάθηκε, η Ακτή Κυβερ-
νήτη μετατράπηκε σε νύκτα. 
Μα ποιος άνοιξε το στόμα του να διαμαρτυρηθεί;  
Εκτός από κάνα δυο κανάλια που στα αλήθεια είναι πρά-
γματι ανεξάρτητα, τα υπόλοιπα που μας λένε είναι τάχα 
ανεξάρτητα μαζί με τα κρατικά κανάλια τα σκούπισαν 
κάτω από το χαλί αφού όλα του είναι κομμάτι του διε-
φθαρμένου κατεστημένου. 
Κανένας μα κανένας δεν ζήτησε εξηγήσεις και οι περι-
βάλλοντιστές χάθηκαν.  
Κανένας δεν ζήτησε να διεξαχθεί κάποια έρευνα στο γιατί 
κατέληξαν σε αυτήν την απόφαση, για να ληφθούν μέτρα  
να μην ξανασυμβεί τέτοιο λάθος που έγινε στα μέσα του 
καλοκαιριού και στα ύψη του τουρισμού. 
Μα αφού στην Κύπρο κυβερνά ο νόμος της ζούγκλας.  
Ο καθένας κάνει ότι θέλει και όπως του γουστάρει. Υπάρ-
χει έλεγχος όχι, έχεις μέσο κάνε ότι θέλεις χτίσε όπως 
θέλεις και όπου σου γουστάρει  και  οποιος σε ρωτήσει.  
Κάψε και ας πάει  και η ανακύκλωση, σε λίγο θα ξεχα-
σθούν και αυτά όπως ξεχάσθηκαν και τα αμαρτήματα 
μας που έφεραν την Κύπρο στα γόνατα με την αδιόρθωτη 
συμπεριφορά και  την  αδιόρθωτη  νοοτροπία. Ακόμη 
και οι τρίτες χώρες έχουν σε ένα βαθμό συμμορφωθεί.  

Να υπάρχει η φωτιά και ο καπνός για τόσες μέρες και να 
μην δοθεί  κάποια διαταγή για να τερματισθεί η φωτιά.   
Δεν πρόλαβε στα καλά να σβήσει η φωτιά στο Βασιλικό, 
και ξαφνικά στην Αγία και Λαϊκή Λευκοθέα, νάσου ακόμη 
μία που φοβέριζε να πάρει και ζωές αφού ήταν κοντά 
στα σπίτια και πλησίον του Μελάθρου των Αγωνιστών. 
Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν με τα λάστιχα νερού να 
σβήσουν την φωτιά αφού οι πυροσβεστικές εδάφους 
δεν φάνηκαν αν και πέρασε ενάμιση ώρα.  
Η πυρκαγιά εξερράγη κοντά στο πεδίο σκοποβολής όπου 
ακούστηκαν και εκρήξεις πιθανώς ξεχασμένων βλημά-
των. Τα σκύβαλα που τοποθετούσε ο Δήμος Λεμεσού  
δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν στην πλέον ακατάλ-
ληλη τοποθεσία. 
Ας το ξανασκεφθούν οι αρχές που πρέπει να είναι οι  
σκουπιδότοποι. Δυστυχώς  οι κάτοικοι έχουν πλέον συ-
νηθίσει με τις πυρκαγιές που ξεσπάζουν κάθε λίγο και 
λιγάκι. Ας  προσέξουμε και εμείς εδώ στην Αγγλία και ας 
φέρουμεν εις γνώση των αρχών  εάν γνωρίζουμε ποιοι 
είναι αυτοί οι υπεύθυνοι που συστηματικά λερώνουν 
τους δρόμους και πεζοδρόμια με ένα σορό σκουπίδια.  
Τα δημαρχεία καθαρίζουν κάθε μέρα τις γνωστές περιο-
χές, μα είναι καθήκον κάθε ενός από εμάς να διατηρή-
σουμε ένα καθαρό περιβάλλον που θα το χαίρονται και 
μικροί μα και μεγάλοι. Το δημαρχείο επιβάλλει πρόστιμο. 
Εάν γνωρίζετε ποιοι είναι οι αίτιοι δηλώσετε αυτούς και 
θα είναι εντελώς εκμυστηρευτικά. 
• Ο πλέον σίγουρος τρόπος να δηλώσετε ότι υπάρχουν 
σκύβαλα σε δημόσιους τόπους, είναι να μπείτε στην ιστο-
σελίδα του δημαρχείου του Enfield στο https://new.en-
field.gov.uk/report-a-problem/ και να δηλώσετε ότι 
υπάρχουν  στον τάδε δρόμο σκουπίδια.  
• Το δημαρχείο  θα τα πάρει σε λιγότερο από 24 ώρες.  
Το Δημαρχείο του  Enfield  παίρνει  από το σπίτι σας με-
γάλα  αντικείμενα όπως πολυθρόνες, καρέκλες, τραπέζια 
και τα παίρνει την ημέρα της εβδομαδιαίας συλλογής 
των άλλων σκυβάλων. Δηλώστε το στην ιστοσελίδα και 
τοποθετείστε τα αντικείμενα έξω στον μπροστινό σας 
κήπο. Για ηλεκτρικά αντικείμενα όπως ψυγεία, πλυντήρια 
και άλλα χρεώνεστε με ένα μικρό ποσό.  
Το κέντρο ανακυκλώσεως στο Barrowell Green ανήκει 
σε   ιδιωτική εταιρία την SUEZ  και όχι στο δημαρχείο. 
Ας προσπαθήσομε όλοι μας να διατηρήσουμε ένα ποιο  
καθαρότερο περιβάλλον. 

Τα αποτελέσματα μίας αναποτελεσματικής 
Κυβέρνησης

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα



Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε την προσπάθεια  
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, μέχρι την εξεύρεση 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού και την 
επανένωση του τόπου μας δήλωσε ο ανέξαρτητος 
υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας Αν-
δρέας Μαυρογιάννης στο περιθώριο του ετησίου 
μνημοσύνου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.  
 
Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε επίσης ότι στα 17 χρό-
νια που βρισκόταν στο πηδάλιο της εξουσίας, ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε να διαχειριστεί μία 
πολυτάραχη πολιτική σκηνή, προσθέτοντας ότι 
μετά την τραγωδία της εισβολής και του πραξι-

κοπήματος, κατάφερε μέσα από συμπληγάδες να κρα-
τήσει τον κυπριακό λαό ενωμένο και να επαναφέρει 
τη δημοκρατική τάξη. 
 
 
Ο ανέξαρτητος υποψήφιος για την Προεδρία 
της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάν-
νης, τόνισε πως ο Μακάριος αφιέ-
ρωσε όλη του τη ζωή  για την εθνική 
δικαίωση, συνδέοντας  το όνομα του 
με την αντίσταση στο πραξικόπημα  
και ευρύτερα με την  ιστορία του  
τόπου μας.
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4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1865- Ο «Ύμνος εις την 
Ελευθερίαν» του Διονύσιου 
Σολωμού καθιερώνεται ως 
εθνικός ύμνος της Ελλάδας 
 
1992- Η Μόρφω Δροσίδου 
κατακτά το χάλκινο μετάλλιο 
στο τάε κβο ντο στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες της Βαρ-
κελώνης. 
 

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1930- Γεννιέται ο Νιλ Άρμ-
στρονγκ, αμερικανός αστρο-
ναύτης, ο πρώτος άνθρωπος 
που πάτησε στη Σελήνη. 
 

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1826- Ο Γεώργιος Καραϊσκά-
κης νικάει τους Τούρκους  
του Κιουταχή στο Χαϊδάρι 
  
1961- Αποθεώνεται στο αρ-
χαίο θέατρο της Επιδαύρου 
η Μαρία Κάλλας, στο ρόλο 
της «Μήδειας», από την 
ομώνυμη όπερα του Λουίτζι 
Κερουμπίνι. 
 

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1942- Διεξάγεται η Μάχη του 
Γκουανταλκανάλ. Πρόκειται 
για την πρώτη επιθετική 
ενέργεια των Αμερικανών 
στον Ειρηνικό, κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου  
Πολέμου. 
 
2004- Εγκαινιάζεται η γέ-
φυρα Ρίου - Αντίρριου, η με-
γαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα 
του κόσμου. 
 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1689- Οι Τούρκοι αποκεφα-
λίζουν στην Κωνσταντινού-
πολη τον νεομάρτυρα Τρια-
ντάφυλλο από τη Ζαγορά. 
 
1963-  Ακούγεται για πρώτη 
φορά στα ερτζιανά το τρα-
γούδι του Μίκη Θεοδωράκη 
«Honeymoon Song» στην 
εκδοχή των Beatles. Είναι το 
γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ 
όνειρό μου». 
 

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1823- Απεβίωσε ο Μάρκος 
Μπότσαρης, αγωνιστής της 
ελληνικής επανάστασης του 
1821.  
 
1945- Η δεύτερη ατομική 
βόμβα των Αμερικανών πέ-
φτει στο Ναγκασάκι. 
 

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1793- Ανοίγει τις πύλες του 
το μουσείο του Λούβρου. 
 
1968- Απεβίωσε ο Γκα-
μπριέλ Ανό, γάλλος ποδο-
σφαιριστής και δημοσιογρά-
φος. Εργάστηκε στην 
αθλητική εφημερίδα «L’ 
Équipe» και θεωρείται ο 
εμπνευστής του Κυπέλλου 
Πρωταθλητριών στο ποδό-
σφαιρο (νυν Τσάμπιονς Λιγκ) 
 

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
1988- Ιδρύεται από τον 
Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρο-
μοκρατική ισλαμιστική οργά-
νωση Αλ Κάιντα  
 
1996- Ειρηνικές διαδηλώσεις 
Κυπρίων στην Πράσινη 
Γραμμή βάφονται με αίμα. 
Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι 
Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν  
μέχρι θανάτου τον κύπριο 
διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Μακάριος – Ο Άνθρωπος Θρύλος! 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 

Λονδίνο, 3 Αυγούστου 2022 
 
 
 
«Στις 3 Αυγούστου συμπληρώνονται 

45 χρόνια από τότε που η Κύπρος 
έχασε τον μεγαλύτερο γιο της.  
Οι απόδημοι συμπατριώτες της  

Αγγλίας μαζί με ολόκληρο τον ελληνισμό αποτίουν φόρο 
τιμής τόσο στον Εθνάρχη Μακάριο όσο και στους 
ήρωες του λαού μας που όρθωσαν το ανάστημά τους 
υπερασπίζοντας τη δημοκρατία, τη νομιμότητα και την 
ελευθερία. Και υπόσχονται να διατηρήσουν τις παρα-
καταθήκες του για ενότητα, ομόνοια και σύνεση για το 
μέλλον.  
Ας δούμε όμως κάτι από τη διαδρομή αυτού του  

ανθρώπου - θρύλου που ξεκίνησε από ένα ταπεινό βο-
σκόπουλο για να γίνει ίνδαλμα των λαών της γης που 
αγωνίζονταν για λευτεριά και δικαιοσύνη. O Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος Γ’ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 
1913 στο χωριό Άνω Παναγιά της Πάφου. Γονείς του 
ήταν ο Χριστόδουλος Μούσκος και η Ελένη Αθανασίου. 
Σε νεαρή ηλικία πήγε στη Μονή Κύκκου όπου και προ-
σελήφθη ως δόκιμος μοναχός. 

 
Στις 7 Αυγούστου 1938 χειροτονήθηκε Διάκονος ✓

και μετονομάστηκε από Μιχάλης σε Μακάριο. Τον ίδιο 
χρόνο, στάλθηκε ως υπότροφος της Μονής Κύκκου 
στην Αθήνα για θεολογικές σπουδές στο Εθνικό Πανε-
πιστήμιο. Αφού απεφοίτησε το 1942 από τη Θεολογική 
Σχολή, ενεγράφη στη Νομική Σχολή όπου παρακολου-
θούσε μαθήματα μέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας 
από τη Γερμανική κατοχή οπότε και επέστρεψε στην 
Κύπρο για μικρό χρονικό διάστημα. Επιστρέφοντας 
στην Αθήνα, χειροτονήθηκε σε Πρεσβύτερο και σε  
Αρχιμανδρίτη στις 13 Ιανουαρίου 1946 στο ναό της 
Αγίας Ειρήνης, όπου υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως 
Διάκονος με το Μητροπολίτη Αργυροκάστρου Παντε-
λεήμονα και προϊστάμενος του ναού Αγίας Παρασκευής 
στον Πειραιά. Την ίδια χρονιά, του δόθηκε υποτροφία 
από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και πήγε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για περαιτέρω θεολογικές 
σπουδές. Παρακολούθησε για δυο χρόνια μαθήματα 
στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης με ειδίκευση στην Κοι-
νωνιολογία της θρησκείας. 

 
Στις 8 Απριλίου 1948 εξελέγη  Μητροπολίτης  ✓

Κιτίου και στις 13 Ιουνίου χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο. 
Η δράση του ως Μητροπολίτης Κιτίου ήταν εξαιρετικά 
γόνιμη, αφού ανακαίνισε τη Μητρόπολη στη Λάρνακα, 
βελτίωσε την οικονομική κατάσταση του κλήρου, ίδρυσε 
Φιλόπτωχες Αδελφότητες και αναπτέρωσε το ηθικό του 
καταπιεσμένου του λαού. Ως Πρόεδρος του Γραφείου 
Εθναρχίας, πήγε το 1949 στην Ελλάδα όπου είχε  
συνομιλίες με τον τότε Βασιλιά, τον Πρωθυπουργό και 
άλλους επισήμους, για το Κυπριακό πρόβλημα. Μετά 
από εισήγησή του, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Κύπρου οργάνωσε στις 15 Ιανουαρίου 1950 Παγκύπριο 
Δημοψήφισμα κατά το οποίο 97% του Ελληνικού  
Κυπριακού πληθυσμού ψήφισαν υπέρ της ένωσης της 
Κύπρου με την Ελλάδα. 

 
Στις 20 Οκτωβρίου 1950 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος ✓

και Εθνάρχης, σε διαδοχή του Μακαρίου Β΄. Αμέσως 
μετά την εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου, ίδρυσε την 
Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας. Αργότερα επι-

σκέφτηκε και πάλι την Αθήνα, όπου προσπάθησε να 
πείσει την Ελληνική Κυβέρνηση να προσφύγει στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό ζήτημα. 
Επιστρέφοντας στην Κύπρο, υπέβαλε διαμαρτυρία 
στην Επιτροπή μη αυτοκυβερνωμένων εδαφών των 
Ηνωμένων Εθνών για την παράλειψη της Μ. Βρετανίας 
να υποβάλει έκθεση για την πολιτική κατάσταση στην 
Κύπρο. 

 
Τον Οκτώβριο του 1952 πήγε στη Νέα Υόρκη, ✓

όπου συγκροτείτο η Έβδομη  Σύνοδος της Γενικής  
Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να προωθήσει το Κυπριακό 
ζήτημα στο διεθνές πεδίο. Ερχόμενος πίσω στην  
Κύπρο απηύθυνε επιστολή στον βρετανό Κυβερνήτη, 
ζητώντας του την προώθηση της εφαρμογής του  
δικαιώματος αυτοδιάθεσης. Η απάντηση του Κυβερνήτη 
ήταν αρνητική και ο Αρχιεπίσκοπος επέκρινε την πολι-
τική της Μεγάλης Βρετανίας στην Κύπρο. Τον Αύγουστο 
του 1953 απηύθυνε αίτηση προς το Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ για να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της 
Ογδόης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανι-
σμού με θέμα εφαρμογής του δικαιώματος αυτοδιάθε-
σης του Κυπριακού λαού. 

 
Στις 9 Μαρτίου 1956 εξορίστηκε στις Σεϋχέλλες, ✓

αφού οι συνομιλίες που είχε με τον Κυβερνήτη για το 
μέλλον της Κύπρου δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Αφού 
αφέθηκε ελεύθερος, μετά από ένα περίπου χρόνο,  
η Βρετανική Κυβέρνηση τον κάλεσε στο Λονδίνο, όπου 
και υπογράφηκε η Συμφωνία του Λονδίνου, που ήταν 
η συνέχεια της Συμφωνίας της Ζυρίχης. Με τις Συμ-
φωνίες αυτές η Κύπρος θα ανακηρυσσόταν ανεξάρτητη 
Δημοκρατία. 

 
Στις 16 Αυγούστου του 1960 η Κύπρος ανακηρύ-✓

χθηκε ανεξάρτητη Δημοκρατία και ο Μακάριος ανέλαβε 
καθήκοντα Προέδρου, αφού κέρδισε τις εκλογές στις 
13 Δεκεμβρίου 1959, με ποσοστό 66.29%. Το Φεβρουά-
ριο του 1968, ο Μακάριος επανεκλέγηκε Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την αυγή της Κυπριακής 
Ανεξαρτησίας, ακροδεξιά στοιχεία, άρχισαν τον πόλεμο 
κατά του Μακαρίου, με διάφορες εμπρηστικές επιθέ-
σεις.   

 
Συγκεκριμένα, στις 8 Μαρτίου 1970 έγινε δολο-✓

φονική απόπειρα εναντίον του Μακαρίου. Ο Εθνάρχης 
επέβαινε ελικοπτέρου, που θα τον μετέφερε στην Μονή 
Μαχαιρά για το μνημόσυνο του Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ 
Γρηγόρη Αυξεντίου. Ο Μακάριος δεν έπαθε τίποτε, 
αλλά τραυματίσθηκε ο χειριστής του ελικοπτέρου, 
ο οποίος κατόρθωσε να το προσγειώσει σε ένα οικό-
πεδο κοντά στην Αρχιεπισκοπή. 
Μεγάλη σημασία έδινε επίσης ο Μακάριος και στα 

θρησκευτικά του καθήκοντα ως προκαθήμενος της  
Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά και ως ηγετική φυσιο-
γνωμία στο χώρο της Ορθοδοξίας. Έτσι, το Μάρτιο του 
1971 μετέβη στην Κένυα, όπου κατέθεσε το θεμέλιο 
λίθο της Ιερατικής Σχολής, η οποία περατώθηκε το 
1974 με δαπάνες της Αρχιεπισκοπής. Κατά την επί-
σκεψη του στην Κένυα, προέβη σε ομαδικές βαπτίσεις 
πέντε χιλιάδων ιθαγενών περίπου. 

 
Το Φεβρουάριο του 1973, ο Μακάριος επανεξε-✓

λέγη για τρίτη φορά Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Την 7ην Μαρτίου του ιδίου έτους οι τρεις  
Μητροπολίτες της Κύπρου, Πάφου, Κιτίου και Κυρη-
νείας,  αποφάσισαν «την καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ’ από του Επισκοπικού και κληρικού καθό-
λου αξιώματος και την επαναφορά τούτου εις την τάξη 
των λαϊκών.  Η πράξη αυτή των τριών Μητροπολιτών 
καταδικάσθηκε από το λαό και δεν αναγνωρίσθηκε από 
τους Αρχηγούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών.  

 
Την 15ην Ιουλίου του 1974, το στρατιωτικό καθε-✓

στώς η Χούντα  των Αθηνών μαζί με την ΕΟΚΑ Β διε-
νήργησαν πραξικόπημα για την ανατροπή του Μακα-
ρίου. Ο Μακαριότατος, διασωθείς ως εκ θαύματος, 
κάλεσε τον λαό να αντισταθεί στην Χούντα των Αθηνών 
και στους άφρονες πραξικοπηματίες με εκείνη την ιστο-
ρική διακήρυξη  

 
«Ελληνικέ Κυπριακέ Λαέ, Γνώριμη είναι η φωνή 

που ακούς, είμαι ο Μακάριος!».  
 
Την επομένη, μέσω Μάλτας, αναχώρησε στη Βρετανία 

και από εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείας Αμερικής, όπου 
και μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας κατα-
δικάζοντας το πραξικόπημα που έμελλε να φέρει τη 
μεγαλύτερη καταστροφή στην ιστορία της πατρίδας 
μας. Την 20ήν  Ιουλίου του ιδίου έτους, η Τουρκία  
εισέβαλε στην Κύπρο και κατέλαβε το 37% περίπου 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδίωξε το 
28% περίπου των Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονι-
κές τους εστίες, σκότωσε αμάχους και προκάλεσε  
τεράστιες καταστροφές. 
Ο Μακάριος απεβίωσε στις 3 Αυγούστου του 1977, 

λίγο πριν συμπληρώσει τα 64 του χρόνια, πληγωμένος 
από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή,  
που έφεραν τόσα δεινά στο λαό του. Η καρδιά του δεν 
μπορούσε να αντέξει περισσότερο. Άφησε ορφανό 
 το λαό του στις πιο δύσκολες στιγμές της πολυτάραχης 
ιστορίας του.  Ωστόσο, η ιστορία θα τον κατατάξει στα 
υψηλότερα σκαλοπάτια της αγάπης και της ευγνωμο-
σύνης του λαού του, που τόσο τον αγάπησε.  
Ο Μακάριος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες φυσιο-
γνωμίες του 20ού αιώνα. Αιωνία του η Μνήμη! 
Το καλύτερο μνημόσυνο για τον Μακάριο είναι όπως 

ο Κυπριακός λαός παραμείνει άρρηκτα ενωμένος,  στις  
προσπάθειες του να λευτερωθεί κι επανενωθεί  
η Κύπρος για το καλό και την ευτυχία και την ειρήνη 
του υπέροχου λαού μας και την επανένωση της κοινής 
μας πατρίδας

Ο Εθνάρχης Μακάριος μαζί με ομογενείς 
του Λονδίνου.  Άκρον αριστερά ο νεαρός 
τότε Ζαννέτος Τοφαλλής με τη σύζυγό του 
Βασούλλα Τοφαλλή 

Α. Μαυρογιάννης: Να συνεχίσουμε την προσπάθεια του  
Μακαρίου μέχρι την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:35 Ο Μπαμπάς Εκπαι-
δεύεται (1953). Ταινία εποχής 
με τους Πέτρο Κυριάκο, Σάσα 
Ντάριο, Γιώργο Καμπανέλη.  
Ο γιός του ταβερνιάρη Προ-
κόπη Κολαούζου, Γιάννης, γυ-
ρίζει από το εξωτερικό όπου 
σπούδαζε πολιτικές επιστή-
μες, μαζί με την μνηστή του 
Ριρή. Η Ριρή προέρχεται από 
αριστοκρατική οικογένεια και 
οι γονείς της δύσκολα δέχο-
νται έναν συμπέθερο από τα 
λαϊκά στρώματα... 
 
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
22:50 Ο Τζαναμπέτης (1969). 
Κωμωδία με τους Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Μαρίκα Νεζέρ, 
Νίκο Ρίζο, Μάρω Κοντού.  
Ο Νεόφυτος, ο Σάββας και ο 
Λάμπης είναι τρεις μεσόκοποι 
εργένηδες που απαγορεύουν 
στον ανιψιό τους Ντίνο να πα-
ντρευτεί την αγαπημένη του 
Καίτη. Και οι τρεις θείοι θα 
πιαστούν στα δίχτυα της γοη-
τευτικής θείας της Καίτης, της 
Βέρας. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:05 Ζητείται Ψεύτης 
(2010).  Κωμωδία με τους Ιε-

ροκλή Μιχαηλίδη, Ζέτα Μα-
κρυπούλια, Οδυσσέα Παπα-
σπηλιόπουλο. Ο Θεόφιλος 
Φερέκης αναλαμβάνει το 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, αλλά έρχε-
ται αντιμέτωπος με όλες τις 
προεκλογικές χάρες, που είχε 
υποσχεθεί στους ψηφοφό-
ρους του.  

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 
ΑΥ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ 
22:35 Ο Μάγος 
του Σεξ (1988).  

Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Ιασμήνη Κά-
λεση, Μίμη Θειόπουλο, Νίκο 
Παπαχρήστο. Τρεις διαφορε-
τικές ιστορίες που τις συνδέει 
μεταξύ τους ένας λοχίας της 
αστυνομίας, ο οποίος κυνήγα 
την προαγωγή του, εξιχνιάζο-
ντας κάποια δύσκολη αστυνο-
μική υπόθεση, και το σεξ.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
23:50 Ναι μεν ...Αλλά (2009).   
Δράμα με τους Φάνη Χήνα, 
Αλέξη Δαμιανό, Μέλανι Στά-
ντζου και Άννα Μεταλίδου. 
Ένας νέος άντρας, ο Φάνης, 
παντρεμένος με μια επαρχιώ-
τισσα γυναίκα που δεν αγα-

πάει, ζει μια μίζερη ζωή και 
ονειρεύεται συνεχώς αυτό που 
του έλειψε: μια όμορφη γυ-
ναίκα σύντροφο και μια ολο-
κληρωμένη σχέση. Σχετίζεται 
τυχαία με μια νέα και όμορφη 
κοπέλα και δίνει όλο τον εαυτό 
του προκειμένου να την κρα-
τήσει.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:50 Βαλκανιζατέρ (1996).  
Περιπέτεια με τους Στέλιο 
Μάινα, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, 
Γιώτα Φέστα, Θάνο Γραμμένο, 
Γιώργο Σαμπάνη. Δύο φίλοι ο 
Φώτης και ο Σταύρος, διασχί-
ζουν τα Βαλκάνια και τη Δυτική 
Ευρώπη. Οι κίνδυνοι και οι 
περιπέτειες που αντιμετωπί-
ζουν με διάφορα πρόσωπα 
και καταστάσεις, εντείνουν συ-
νεχώς τη διαμάχη των δύο φί-
λων που διαφωνούν σχεδόν 
στα πάντα.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
22:25 Πολυεθνικός Γα-
μπρός (1987).  Κωμωδία με 
τους Κώστα Βουτσά, Έφη Πί-
κουλα, Βάνα Μπάρπα, Μίτση 
Σουλιώτη. Ο Ρωμιός σύζυγος, 
που θέλει να βρει εκείνη που 
θα τον φροντίζει και θα τον 

υπηρετεί στην κουζίνα και 
στην κρεβατοκάμαρα. Το 
όνειρο και η πραγματικότητα 
ανακατεύονται δημιουργώ-
ντας μια αλυσίδα κωμικών 
επεισοδίων… 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ 21:30 
Απαγωγή στα Τυ-
φλά (1989). Κωμω-

δία με τους Στάθη 
Ψάλτη, Καίτη Φίνου, Κώστας 
Μακέδο, Μαρίτα Χαρίτου. Ο 
Στάθης, δραστήριος διευθυ-
ντής μιας μεγάλης εταιρίας, 
παντρεύεται την κόρη του 
αφεντικού του. Η επιχείρηση 
όμως έρχεται στα χέρια της 
πεθεράς του και οι δικαιοδο-
σίες του Στάθη μειώνονται.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:00 Καληνύχτα Μαργα-
ρίτα (1984).  Θέατρο της Δευ-
τέρας- Δράμα με τους Στέ-
φανο Ληναίο. Η ιστορία 
διαδραματίζεται στην διάρκεια 
της κατοχής. Η Μαργαρίτα, 
κόρη καλής οικογένειας που 
έχει ξεπέσει οικονομικά, τελει-
ώνει τις σπουδές της και γυ-
ρίζει στην πόλη της. Η οικογέ-
νειά της την βοηθάει να βρει 

δουλειά και να εκμεταλλευτεί 
την καλοσύνη και τις ικανότη-
τές της για να ανέβει και πάλι 
κοινωνικά.  
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 23:00 
Ο Τελευταίος των Κομιτα-
τζήδων (1970). Ιστορικό 
δράμα με τους Κώστα Πολίτη, 
Βέρα Κρούσκα, Στέφανο 
Στρατηγό, Αθηνόδωρο Προ-
ύσαλη. Το 1941 οι Γερμανοί 
παραδίδουν την Ανατολική 
Μακεδονία στους Βουλγά-
ρους. Ο ταγματάρχης Άντον 
Πάικο αναλαμβάνει διοικητής 
της ίδιας περιοχής που το 
1918 υποχωρώντας έκαψε. 
Τότε, η Φιλιώ βρέθηκε κακο-
ποιημένη και νεκρή δίπλα 
στον βιαστή της, νεκρό κομι-
τατζή Ζλατάν.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:55 Ο Ταξιτζής (1962). Κω-
μωδία με τους Κώστα Χατζη-
χρήστο, Νίκο Φέρμα, Νίκο 
Ρίζο, Μάρθα Καραγιάννη, 
Αλέκα Κατσέλη. Ο Θανάσης 
είναι ένας καλοκάγαθος ταξι-
τζής που η κοπέλα του τον 
πιέζει να παντρευτούν. Όταν 
ένας θείος απ’ την Αμερική τού 
χαρίζει ένα ακριβό αυτοκίνητο, 
η ζωή του Θανάση θα αλλάξει.
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ΠΕΜΠΤΗ 4/07 
07.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε) 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00  Αφανείς Ήρωες (Ε)  
12.00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση   
14.00 Χρυσές Συνταγές 
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 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/08 
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 6/08 
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 7/08 
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 8/08 
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 9/08 
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 10/08 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Αφανείς Ήρωες (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 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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: Ο Μπα-
μπάς Εκπαιδεύεται (1953) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Ο Τζανα-
μπέτης (1969) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   
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: 
Επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρό-
νια από την ίδρυση της NEPOMAK 
UK. Επίσημος καλεσμένος ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών της Κύπρου Ιωάν-
νης Κασουλίδης. 
 21:05  Ελληνική Ταινία: Ζητείται 
Ψεύτης (2010) 
 23:35 Ελληνική Ταινία: Ο Μάγος 
του Σεξ (1988) 
 23:50  Ελληνική Ταινία: Ναι μεν... 
Αλλά (2009) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ     
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, Ομιλίες  
20:50 Ελληνική Ταινία: Βαλκανιζατέρ 
(1996) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Πολυεθνικός 
Γαμπρός (1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    
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: Απαγωγή 
στα Τυφλά 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 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: Καλη-
νύχτα Μαργαρίτα (1984) 
23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 9 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. 
22:05 Ελληνική ταινία: Ο 
Tελευταίος των Kομιτατζήδων (1970) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 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: Ο Ταξιτζής 
(1962)  
22:10 Ελληνική Ταινία: Μια Ζωή την 
Έχουμε (1958)
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Στην κορυφή τησ πδοσφαιρικήσ Ευρώπησ για πρώτη φορά οι Αγγλίδεσ
Η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της 

Αγγλίας ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία 
της στην κορυφή της Ευρώπης, καθώς επικρά-
τησε της Γερμανίας με 2-1 στην παράταση του 
μεγάλου τελικού που διεξήχθη στο Γουέμπλεϊ 
και σήκωσε στον ουρανό του Λονδίνου το βαρύ-
τιμο τρόπαιο. 
Αυτή ήταν η πρώτη ήττα σε τελικό Euro γυναι-

κών για τις Γερμανίδες που μετρούσαν μέχρι 
τώρα 8 νίκες σε ισάριθμους τελικούς από το 
1984, όταν και διεξήχθη για πρώτη φορά η διορ-
γάνωση. Η Αγγλία ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα 
και μόλις στο 4’ η Γουάιτ πήρε την κεφαλιά μέσα 
στην περιοχή, αλλά η Φρομς έδειξε πολύ καλά 
αντανακλαστικά και μπλόκαρε. 
Στο 26’ από αδράνεια στην άμυνα της Αγγλίας, 
η Χέγκερινγκ δεν μπόρεσε να σπρώξει από κο-
ντά την μπάλα στα δίχτυα, με την Ερπς να κα-
θαρίζει τη φάση. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ 
καλύτερο, με τις Γερμανίδες να μπαίνουν στο 
γήπεδο με μεγαλύτερη συγκέντρωση. Στο 48’ 
από λάθος της άμυνας, η Βάσμουτ έκλεψε την 
μπάλα, έφυγε σε τετ-α-τετ από τα αριστερά, 
όμως η Ερπς έπεσε εντυπωσιακά στη γωνία της 
και μπλόκαρε το πλασέ της. 

Κόντρα στην εικόνα του αγώνα η Αγγλία προ-
ηγήθηκε στο 62’, όταν από εξαιρετική μπαλιά 
της Γουάλς, η Τουν (που είχε περάσει αλλαγή 
έξι λεπτά νωρίτερα) βρέθηκε απέναντι από τη 
Φρομς, την «κρέ-
μασε» από το ύψος 
της περιοχής κι έκανε 
το 1-0! 
Οι Γερμανίδες αντέ-

δρασαν άμεσα και στο 
66’ έφτασαν κοντά 
στην ισοφάριση.  
Η Μαγκούλ έκανε το 
σουτ από τα δεξιά, με 
την Ερπς να βρίσκει 
την μπάλα, που χτύ-
πησε στο αριστερό 
δοκάρι, ενώ στην εξέ-
λιξη της φάσης η Σού-
λερ δεν μπόρεσε να σκοράρει από καλή θέση. 
Στο 79’ η Γερμανία έφερε το ματς στα ίσα. Η 

Βάσμουτ έκανε το γύρισμα από αριστερά και η 
Μαγκούλ με καταπληκτικό τελείωμα στην κίνηση 
ισοφάρισε από κοντά. 
Ο τελικός οδηγήθηκε στην ημίωρη παράταση, 

με την Αγγλία να φτάνει ξανά κοντά στο γκολ με 
το σουτ της Τουν που έδιωξε με τα πόδια η 
Φρομς. Για να έρθει στο 110ο λεπτό η Κλόε Κέλι 
και να οδηγήσει τις Αγγλίδες στη «Γη της Επαγ-

γελίας», με ένα κοντινό 
πλασέ μέσα απ' τη μι-
κρή περιοχή, έπειτα 
από σύγχυση στη γερ-
μανική άμυνα, χαρίζο-
ντας το μεγάλο τρόπαιο 
στην Αγγλία. 
Στο 115’ η Αγγλία 

έχασε την ευκαιρία να 
σημειώσει και τρίτο 
γκολ, όμως η Φρομς 
έδιωξε καταπληκτικά το 
πλασέ της Ρούσο, δια-
τηρώντας το τελικό 2-1. 

 
Διαιτητής: Καταρίνα Μονζούλ (Ουκρανία) 
Κίτρινες: Στάνγουεϊ, Γουάιτ, Ρούσο, Κέλι - Ρά-
ουχ, Όμπερντορφ, Σούλερ 

 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 
Αγγλία (Σαρίνα Βίγκμαν): Ερπς, Μπρονζ, 

Μπράιτ, Γουίλιαμσον, Ντέιλι (88’ Γκρίνγουντ), 
Στάνγουεϊ (88’ Σκοτ), Γουάλς, Μιντ (64' Κέλι), 
Κέρμπι (56' Τουν), Χεμπ (119’ Πάρις), Γουάιτ (56' 
Ρούσο). 
Γερμανία (Μαρτίνα Βος-Τέκλενμπουργκ): 

Φρομς, Γκουίν, Χέντριχ, Χέγκερινγκ (103’ Ντο-
σούν-Χαγιέχ), Ράουχ, Μαγκούλ (91’ Ντάλμαν), 
Όμπερντορφ (113’ Λατβάιν), Ντάμπριτζ (73’ Λό-
μαν), Χουτ, Μπραντ (46' Βάσμουτ), Σούλερ (67' 
Ανγιόμι). 
Στο μεταξύ, ο μεγάλος τελικός του Euro 2022 

των γυναικών ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερ-
μανία έγραψε Ιστορία πριν καν αρχίσει. Κι αυτό, 
διότι σημειώθηκε νέο ρεκόρ προσέλευσης - 
σε τελικό Euro ανδρών ή γυναικών- με 87.192 
φιλάθλους στο ιστορικό Γουέμπλεϊ. 

 
Ο συγκεκριμένος αριθμός κατέρριψε το ρεκόρ 

που σημειώθηκε στον τελικό των ανδρών το 
1964 μεταξύ της Ισπανίας και της Σοβιετικής 
Ένωσης, ο οποίος διεξήχθη μπροστά σε 79.115 
θεατές στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» της Μα-
δρίτης.

22οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνεσ  “Birmingham 2022”
Έφτασε τα 7 μετάλλια στουσ Κοινοπολιτειακούσ η Κύπροσ 

Με τη συμμετοχή 11 αθλητών σε πέντε 
αθλήματα συνεχίζονται οι αγώνες και η πα-
ρουσία της Κυπριακής Επιτροπής Κοινο-
πολιτειακών Αγώνων, στους 22ους Κοινο-
πολιτειακούς Αγώνες 2022 που 
διεξάγονται στο Μπέρμινγχαμ. 
 
Η κύπρος μετράει συνολικά 7 μετάλλια 
στους Κοινοπολιτιακούς Αγώνες του 
Μπερμινγχαμ.  
 
Η λίστα έχει ως εξής: 
Ο Ηλίας Γεωργίου εκτέλεσε εκπληκτικά το 

πρόγραμμα του και βαθμολογήθηκε με 
14.466, με βαθμό δυσκολίας 5.900 και 
εκτέλεσης 8.566, κατακτώντας την κορυφή 
και το Χρυσό Μετάλλιο. 
 
Ο Μάριο Γεωργίου, ο οποίος βαθμολογή-
θηκε με 14.133, βαθμό δυσκολίας 5.800 
και εκτέλεσης 8.333. Αυτό ήταν το τέταρτο 
Χάλκινο Μετάλλιο για τον Μάριο στους 
Αγώνες, μετά τα Χάλκινα σε Σύνθετο Ομα-
δικό, Σύνθετο Ατομικό και Δίζυγο. 
 
Ο Ο Γιώργος Μπαλαρτζασβίλι κατέκτησε 

το χρυσό μετάλλιο στα 66kg στο τζούντο. 
Σωκράτης Πηλακούρης στους Κρίκους είχε 
συνολική βαθμολογία 14.300, κερδίζοντας 
το αργυρό μετάλλιο. 
 
Με τα δύο αυτά μετάλλια, η Κύπρος 
έφτασε στα 7 μετάλλια στους Κοινοπολι-
τειακούς Αγώνες του Μπέρμιγχαμ,  
2 χρυσά, ένα αργυρό και τέσσερα χάλκινα. 
Με αυτά τα μετάλλια η Κύπρος έχει εκτο-
ξευθεί στην 10η θέση του πίνακα των με-
ταλλίων ανάμεσα σε 71 χώρες.

FIBA για Αντετοκούνμπο:  
«Ο Έλληνασ Θεόσ... φορτώνει»

H FIBA ζεσταίνει τον κόσμο ενόψει Eurobasket με 
Γιάννη Αντετοκούνμπο. 
Ένας από τους κορυφαίους σταρ (αν όχι ο κορυφαίος) 
που θα βρεθούν στο Eurobasket του 2022 είναι ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο που θα προσπαθήσει να οδη-
γήσει την Εθνική μας στο... βάθρο για πρώτη φορά 
μετά το 2009.  
Ο Greek Freak βρίσκεται στην Αθήνα κοντά στους 
συμπαίκτες του στην Ελλάδα και ανυπομονεί να μπει 
σε ρυθμούς προπονήσεων για να είναι πανέτοιμος 
για το μεγάλο ραντεβού της ομάδας του Ιτούδη. 
 
Η FIBA θέλει να μας βάλει στο κλίμα του Eurobasket 
και στάθηκε στον σταρ των Μπακς, βάζοντας στο παι-
χνίδι τον Αντετοκούνμπο. «Ο Έλληνας Θεός... φορ-
τώνει. Πόσους πόντους μέσο όρο θα έχει ο Γιάννης 
στο Eurobasket;», ανέφερε στην ανάρτηση της και τη 
συνδύασε με δύο φωτογραφίες του ηγέτη του Μιλ-
γουόκι και της Εθνικής μας. 

Ενώνουν τη φωνή τουσ οι Κύπριοι 
διεθνείσ
Ο ΠΑ.Σ.Π. απευθύνει νέα έκκληση προς την 
ΚΟΠ για διάλογο προκειμένου να βρεθούν λύσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι 
ποδοσφαιριστές. Ο Σύνδεσμος εξέδωσε ανακοί-
νωση μέσω της οποίας τονίζει τις ανησυχίες των 
διεθνών για την απόφαση της Ομοσπονδίας  
να αυξηθούν οι ξένοι παίκτες που δικαιούνται να 
εγγράψουν οι ομάδες στον Κατάλογο Α. 
 
Αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑ.Σ.Π.: «Ηχηρή 
ήταν η φωνή των διεθνών ποδοσφαιριστών όσον 
αφορά την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΚΟΠ για τροποποιήσεις στην 
προκήρυξη του πρωταθλήματος Cyta, περιόδου 
2022-2023 και στους Κανονισμούς Εγγραφών και 
Μεταγραφών Ποδοσφαιριστών. H δυνατότητα αύ-
ξησης των μη γηγενών ποδοσφαιριστών στον κα-
τάλογο Α’ έχει θορυβήσει και προβληματίσει τους 
Κύπριους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βλέπουν να 
παραγκωνίζονται ολοένα και περισσότερο από 
τις ομάδες, χωρίς η Ομοσπονδία να λαμβάνει ου-
σιαστικά μέτρα για την προστασία τους. Την Τρίτη 
2.08.2022 οι διεθνείς συμμετείχαν στη μαζικότερη 
διαδικτυακή εκστρατεία που έγινε ποτέ από πο-
δοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού μας συ-
γκροτήματος, καλώντας την Ομοσπονδία να προ-
σέλθει σε συζητήσεις με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Ποδοσφαιριστών, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων 
αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει  
ο Κύπριος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. 
Προηγήθηκε διαδικτυακή σύσκεψη τη Δευτέρα 
στην οποία, εκτός από τους διεθνείς ποδοσφαι-
ριστές και παίκτριες, συμμετείχαν και άλλοι  
Κύπριοι ποδοσφαιριστές ομάδων της Α’ Κατηγο-

ρίας, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΠΑ.Σ.Π. Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής  
συνάντησης εκφράστηκε έντονα η δυσαρέσκεια 
των διεθνών μας σε σχέση με τις τελευταίες απο-
φάσεις της ΚΟΠ και ο προβληματισμός τους για 
μέλλον του Κύπριου ποδοσφαιριστή. 
Οι διεθνείς μας, είχαν την ευκαιρία να διατυπώ-
σουν τις απόψεις τους για το προαναφερθέν ζή-
τημα, ενώ ζήτησαν από το διοικητικό συμβούλιο 
του ΠΑ.Σ.Π. να προωθήσει συγκεκριμένες προ-
τάσεις των ίδιων, οι οποίες αποσκοπούν στη στή-
ριξη των Κύπριων ποδοσφαιριστών. 
Εφόσον η ΚΟΠ σέβεται έστω στο ελάχιστο τους 
πρωταγωνιστές του αθλήματος, καλείται όπως 
προσέλθει σε συνάντηση με τον ΠΑ.Σ.Π. ώστε 
να συζητήσουν μέτρα θωράκισης του Κύπριου 
επαγγελματία ποδοσφαιριστή.  
Είμαστε πάντα της άποψης ότι μόνο μέσω του 
διαλόγου μπορούν να εξευρεθούν οι ιδανικότερες 
λύσεις για τα σημαντικά θέματα που αφορούν το 
κυπριακό ποδόσφαιρο και από αυτά δεν μπορεί 
να εξαιρεθεί η επιβεβλημένη στήριξη προς τον 
Κύπριο ποδοσφαιριστή».
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New challenges in promoting 
Cyprus Problem abroad

Expat organisations that 
participated in the World 
Conference of Cyprus 

Diaspora, referred to the new 
difficulties they face in promot-
ing aspects of the Cyprus issue 
because of changing geopoliti-
cal developments. 

They also stressed the need 
for further mobilisation by the 

government in raising aware-
ness of the Cyprus issue 
abroad. 

In his statements to journal-
ists, the President of the Inter-
national Coordination Commit-
tee ‘Justice for Cyprus’, 
(Pseka), Philip Christopher 
said: “We are in a difficult posi-
tion, due to the upgraded posi-

tion of Turkey after the war in 
Ukraine.” 

Christopher expressed par-
ticular concern over Erdogan’s 
threats to annex the north of the 
island, the situation in Varosha, 
and Turkey’s threats against 
Greece. 

However, he also spoke 
about the opportunities that ex-
ist. “I think the United States 
want to hear a programme that 
will benefit the country as well 
as Cyprus and Greece by pro-
viding a solution to the Cyprus 
problem,” he said. 

Asked to comment on how 
the governments of Cyprus and 
Greece could support and en-
hance the efforts of the dias-
pora, Christopher referred to 
the need for more awareness 
of the problem abroad. 

“There is no doubt that after 
48 years many MPs, political 

leaders, do not know the prob-
lem in Cyprus, they see it as an 
inter-communal problem”, he 
added. 

During the conference, rep-
resentatives from all countries 
where there are expatriate com-
munities, referred to the chal-
lenges and opportunities that 
exist to promote Cyprus prob-
lem. New challenges such as 
the huge interests of the UK in 
Turkey after Brexit, or the Is-
lamisation and the economic in-
fluence of Turkey in many Afri-
can countries. 

Some opportunities were also 
pointed out, such the election 
of the new Prime Minister of 
Australia Anthony Albanese, a 
friend of Cyprus, or the election 
of Greek descent MPs in par-
liaments of some countries.

The General Secretary of 
the Central Committee of 
AKEL, Stefanos Stefanou, 
sent a letter on Monday to the 
Speaker of the House of Rep-
resentatives Anita Demetriou, 
regarding the complaints of 
the former Speaker of the 
House of Representatives, 
Yiannakis Omirou, concerning 
the publication of the “Cyprus 
File” (Note: findings of an in-
quiry commissioned by Parlia-
ment that looked into the 1974 
coup to overthrow President 
Makarios and the ensuing 
Turkish invasion). The Gen-
eral Secretary of AKEL also 
calls on the President of the 
Parliament to provide full in-
formation on the handling of 
the case and on the change 
in the methodology of publish-
ing the File. 

The letter is reproduced in 
full:  "On the days of the anni-
versaries of the Cyprus 
tragedy, I read with regret pub-
lications with allegations made 
by the former Speaker of the 
House of Representatives 
Yiannakis Omirou regarding 
the publication of the Cyprus 
File, a project of great histori-
cal value for the Cypriot 
people, which is being imple-
mented according to the Pro-
tocol of Cooperation between 

the House of Representatives 
and the Greek Parliament, 
signed in January 2016 by the 
then Speakers of the two Par-
liaments Y. Omirou and N. 
Voutsis. These denunciations, 
not only about the delay in the 
continuation of the project, but 
especially about the redrafting 
of the minutes of the Commit-
tee of Inquiry of the Hellenic 
Parliament, "in violation", as 
stated, "of the first paragraph 
of the agreed protocol of co-
operation for the unaltered 
presentation of the testimonial 
material", are, I believe, ex-
tremely serious, as they point 
out the danger of falsification, 
intentionally or unintentionally, 
of the historical truth, which 
the whole great effort serves. 

Expressing my concern and 
dissatisfaction with these de-
velopments that have seen 
the light of day, but also with 
the non-transparency that 
seems to characterise the way 
in which the change in the 
methodology of the publica-
tion, to which you referred and 
which is noted in an article in 
the newspaper “Philelefthe-
ros”, has been handled, I 
request to be fully informed on 
the matter. 

I would like to stress that the 
case of the ‘Cyprus File’ is a 
national case and any effort 
to shed light on the darkest 
page of Cyprus' modern his-
tory, whose wound is still 
open, must be a collective ef-
fort. In this effort, which fulfils 
a heavy debt to the betrayed 
Cypriot people, AKEL, a party 
that resisted the coup and the 
invasion and had the most 
dead, wishes to be fully in-
volved and substantially pres-
ent."

AKEL raises 
concerns 
on Cyprus File

Tory leadership: Truss backtracks on public worker pay plan
Liz Truss has scrapped a plan 

to link public sector pay to local 
living costs. The Conservative 
leadership candidate had said 
she wanted to introduce re-
gional pay boards, in a bid to 
save a potential £8.8bn. 

However, there was a fierce 
backlash to the policy from sev-
eral senior Tories, who argued 
it would mean lower pay for mil-
lions of workers outside Lon-
don. The Truss team have now 
said the proposal will not be 
taken forward. 

A spokesperson for the lead-
ership hopeful said there had 
been "a wilful misrepresentation 
of our campaign". 

They said: "Current levels of 
public sector pay will absolutely 
be maintained. Anything to sug-
gest otherwise is simply wrong." 

Former Chancellor Rishi 
Sunak and Foreign Secretary 

Ms Truss are vying for support 
from Conservative members to 
replace Boris Johnson as Tory 
leader and prime minister. 

Announcing the policy on 
Monday night, Ms Truss had 
said she wanted "a leaner, more 
efficient, more focused White-
hall" and set out plans which 
suggested savings of £11bn a 
year. This included £8.8bn 
which would come from intro-
ducing regional pay boards, 
meaning that civil servant pay - 
and potentially later other public 
sector workers' salaries - could 
be adjusted to reflect the area 
where civil servants work. 

It could have seen workers 
in, for example, the south-west 
or north of England paid less 
than those in the south-east. 

In addition to saving money, 
the Truss camp also argued it 
would help boost growth in 

areas, where the private sector 
had been crowded out by public 
sector salaries. However, the 
proposal was dropped after just 
over 12 hours when it was met 
with strong resistance from 
some Conservatives. 

A spokesperson from Mr Su-
nak's campaign described the 
U-turn as dramatic. "It demon-
strates a lack of serious judg-
ment by setting out plans that 
would see pay dramatically cut 
for police, nurses and our 
armed forces in Cardiff and 
Canterbury, Teeside and Taun-
ton during a cost of living crisis," 
they said. "It also shows a wor-
rying lack of grip of detail in 
what is already a woolly eco-
nomic plan. If this was in a gen-
eral election, it would have been 
a potentially fatal own goal for 
the Conservatives." 

And Tees Valley mayor Ben 

Houchen - who is supporting Mr 
Sunak - described the policy as 
"horrifically bad", telling the 
BBC's World at One it could 
lead to more scrutiny of policy 
from the foreign secretary. 

"There are lots of tasty 
soundbites from Liz - what we're 
now seeing is that as people 
start to scrutinise that detail it 
can unravel quite quickly," he 
said.

Archbishop Chrysostomos is 
in Israel for specialised medical 
examinations it was announced 
on Thursday. 

The Bishop of Karpasia, fol-
lowing speculative media re-
ports told CNA that the health 
of the Church Primate “remains 
stable and there is no negative 
development”. 

The Archbishop is scheduled 
to return to Cyprus next week, 

the bishop said. 
He also said that Archbishop 

Chrysostomos was in good 
spirits and there was no cause 
for concern. 

The reason no statement 
was released prior to the Arch-
bishop’s trip was because no 
surgery was scheduled. It was 
a scheduled examination which 
the doctors had asked for, the 
bishop added.

Archbishop Chrysostomos 
in Israel for specialized 
medical examinationsÙK Cypriot appears in court charged with murdering woman in Wembley

Leonidas Georgalla ap-
peared at Willesden Mag-
istrates’ Court, charged 

with the murder of nurse Kath-
leen John and will next appear 
at the Old Bailey.  

The UK Cypriot, 50, of Weald 
Lane, Harrow, appeared at Wil-
lesden Magistrates’ Court on 
Monday August 1 for a prelimi-
nary hearing. He is accused of 
murdering Kathleen John, 39, on 
29 July 2022 in London Road, 

Wembley. He was wearing a 
grey jumper and tracksuit bot-
toms and stood, with his hands 
behind his back, to confirm his 
name and age. On Wednesday 
August 3, a decision was ex-
pected with regard to bail. Only 
a crown court judge can decide 
on bail when the charge is mur-
der. Georgalla is listed to appear 
at the same court for a plea and 
trial preparation hearing on Au-
gust 30.
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Cypriot gas 
finds bolstered 
by EU policy shift

The European Union’s drive 
to slash reliance on Russian 
natural gas is boosting the 
strategic importance of finds in 
Cyprus, the country’s energy 
minister said according to Ka-
thimerini’s Cyprus edition. 

“Europe is a good potential 
customer for Cypriot gas as the 
EU has confirmed that natural 
gas will remain a bridge fuel up 
to 2049 as part of the green 
transition so companies now 
have the comfort of being able 
to secure long-term contracts,” 
Natasa Pilides said in an inter-
view with Bloomberg. There is 
also “the EU’s intention to move 
away from Russia regardless of 
when the war in Ukraine fin-
ishes,” she said. 

Chevron Corp, along with 
partners Shell Plc and Israel’s 
NewMed Energy LP, owns dril-
ling rights in the Aphrodite off-
shore field and plans to drill a 
new well in early 2023. Aphro-
dite, first discovered in 2011, is 
estimated to hold 125 billion 
cubic meters of still untapped 
gas and lies near the Leviathan 
field off the coast of Israel that 
is jointly operated by Chevron 
and NewMed. 

Chevron will present its final 
development plan for Aphrodite, 
located in Block 12 of Cyprus’ 
exclusive economic zone, by 
year-end, with 2027 “a realistic 
date for production,” Pilides 

said. Options include linking 
Aphrodite to existing infrastruc-
ture in the region or connecting 
the field to the Ikdu liquefied 
natural gas terminal in Egypt. 

Gas exploration is continuing 
in other Cypriot offshore blocks, 
with results of appraisal drilling 
in Block 6 by a consortium of 
TotalEnergies and ENI ex-
pected as soon as next month. 
A venture of ExxonMobil and 
Qatar Petroleum is beginning 
seismic surveys in Blocks 5 and 
10 that will be completed early 
this fall, Pilides said. 

Cyprus doesn’t need much 
natural gas for domestic pur-
poses, leaving more for export. 
In addition to Europe, Asia is 
also a potential customer for 
gas, Pilides said. 

Nicosia is also positive about 
Greek energy firm Energean 
Plc’s plan to build an approx-
imately 200-kilometer pipeline 
from its offshore field in Israel 
to Vasilikos on the island’s 
south coast, Pilides said. Under 
the proposal, the pipeline would 
be connected to a floating LNG 
vessel with exports seen at 
about 3.5 bcm a year. While 
clarification is still needed on 
how much the pipeline will 
carry, it provides an opportunity 
to supply gas to Cyprus and to 
connect Cypriot gas finds, she 
said.

A.Kyprianou: Anastasiades and the 
government are trying to deceive

Former General Secretary of 
AKEL Andros Kyprianou spoke 
to ‘Astra’ radio about the report 
published in “Fileleftheros” news-
paper on the Guterres Frame-
work, clarifying that only one 
framework exists and it is the 
one of 30th June. 

Andros Kyprianou said that 
"whenever Mr Anastasiades and 
the government feel cornered, 
they try to deceive the people by 
leaking documents - and I say 
this fully aware of what I am say-
ing - to a certain journalist, Mi-
chalis Ignatiou. Documents that 
are presented in the way Mr. 
Anastasiades himself wants. The 
content is one thing, substance 
is another. They are presented 
in a different light because the 
government ruling forces con-
sider that people forget easily. 
Their aim is to bring back issues 
that have been discussed at 
length in the past, trying to con-
vince the people about their own 
version of events," he added. 

Referring to the debate on 
whether there are one or two UN 
documents, A.Kyprianou said 
that this issue was discussed for 
a whole year. Indeed he stressed 
that in April 2018 Turkish Foreign 
Minister Mevlut Cavusoglu had 
come to Cyprus and exerted 
pressure on the then Turkish 
Cypriot leader Akinci to put the 
demand for a two state solution 
on the negotiating table, while as 
he said he asked him what he 
would say in the event Mr.Anas-
tasiades put it on the table. "The 

Anastasiades - Cavusoglu dis-
cussion had preceded the meet-
ing and Cavusoglu knew that 
Anastasiades was flirting with a 
two state solution. Subsequently 
Mr Akinci, in a desperate attempt 
to escape Turkey's suffocating 
pressure, had proposed to Anas-
tasiades that negotiations should 
resume on the basis of the 
Framework submitted by the UN 
Secretary General from where 
the talks had left off at Crans 
Montana," the former General 
Secretary of AKEL said. 

According to A.Kyprianou, 
Nicos Anastasiades replied to 
Akinci with a letter in which he 
asked him whether he got per-
mission from Turkey to submit 
the proposal and whether he 
was talking about the June 30 or 
July 4 framework. "We discussed 
this position of Mr. Anastasiades 
for a whole year. The UN Secre-
tary General's representative too 
was forced to say in public that 
a framework and a document do 
exist and it is the one of June 
30, which is also noted in the Re-
ports tabled by the Secretary 
General of the UN," A.Kyprianou 
said. "There is no other doc-
ument, no other framework of 
the Secretary General. We 
subsequently heard the inimi-
table from ruling DISY party 
Vice-President Efthymios Di-
plaros, namely that the doc-
ument is…verbal," he added. 
"The government gave the right 
to all the other parties to demon-

ise the Guterres Framework" 
Andros Kyprianou said that for 

the last five years AKEL had 
been arguing that an explicit ref-
erence is made in the Frame-
work to its replacement with 
something else. "This something 
different was the UN Secretary 
General's document on the im-
plementation of the agreement, 
which unfortunately with the 
Greek Cypriot side held respon-
sible, from what was said in pub-
lic, its discussion was not made 
possible," he stressed. Also said 
that on the territorial issue there 
is a reference that the issue of 
Morphou should be discussed 
and returned to the Greek Cyp-
riots. AKEL, A.Kyprianou said, 
has been saying these things for 
the last five years, but the gov-
ernment was accusing it and 
saying they were not included in 
the Guterres Framework. "The 
government gave the right, with 
its tolerance and distortion of 
events, to all the other parties to 
demonise the Secretary Gen-
eral's Framework," he added. 

A.Kyprianou went on to say 
that "the document contained 
very important provisions that 
should have been made use of 
at Crans Montana. This is what 
AKEL's criticism of Anastasiades 
is focused on. Namely, that al-
though these very important pro-
visions were indeed there, he did 
not give the opportunity to dis-
cuss them in depth to know how 
far Turkey was willing to go." 

"The attempt, which sought to 
convey the message that sup-
posedly there is a document and 
that the Secretary General did 
other things than what his doc-
ument said, is - to say the least - 
naïve. It merely confirms what 
we have been saying for the last 
five years and which the rest of 
the political, parties have been 
demonising, with the tolerance, 
or if you ask me, with the bless-
ing of Mr Anastasiades," A.Ky-
prianou noted. 

Regarding the 4 July meeting, 

A.Kyprianou said that as Nicos 
Anastasiades himself said, it was 
an informal meeting between UN 
Cyprus Talks Special Advisor of 
the Secretary-General Mr. Espen 
Barth Eide and the negotiators. 
"There was an attempt made by 
Mr Aide to explain exactly what 
the Guterres Framework in-
cluded," he added. Commenting 
again on newspaper report, the 
former AKEL General Secretary 
said that "the journalist in ques-
tion says I was misled and be-
lieved in Turkey that there was 
one document. I will say it again. 
There is one document only, I 
was not misled by Turkey at all. 
The government ruling forces 
think we are naive and stupid. At 
the same time, they are trying to 
hide their own agendas behind 
plausible and empty slogans. 
Anastasiades talked about a two 
state solution before the Council 
of Cypriots Abroad". A.Kyprianou 
said that in December 2018 he 
had gone to the UN head-
quarters for contacts with high-
ranking UN officials and had a 
meeting with a delegation from 
the Council of Cypriots Abroad. 

He added that during the 
meeting he was attacked by 
members of the Council who 
asked him insistently why he was 
criticising Mr Anastasiades so 
fiercely for supporting a two state 
solution. A.Kyprianou said that in 
his attempt to reply to a barrage 
of questions, the UN-accredited 
journalist Apostolos Zoubaniotis 
intervened, telling them that they 
were hypocrites. 

In fact, he reminded them that 
in the very same room, Anasta-
siades had told them that the 
best option for a solution to the 
Cyprus problem is a two state 
solution. "We have been receiv-
ing the worst reports submitted 
by the UN - Christodoulides had 
launched a campaign for sanc-
tions that would supposedly hurt 
Turkey and eventually just eight 
officials were punished".



Ayia Napa police are con-
tinuing their crackdown 
on illegalities in the town 

with their focus centred on ille-
gal employment and unlicensed 
businesses – with multiple ar-
rests and dozens of fines. 

The latest operation took 
place over the weekend with 71 
businesses and 127 persons in-
spected, leading to two arrests 
for attacks on police officers and 
resisting arrest. 

The checks saw the tough-
ened rapid response unit 
(MMAD), Ayia Napa and Para-
limni police, as well as the traffic 
control officers join forces to 
carry out the inspections. 

A total of 30 reports were is-
sued, including one for selling 
alcohol without a licence, eight 
for not having secured a music 

licence, and seven for being 
open past operating hours. 

A further seven businesses 
were charged for serving alco-

hol in excess of their licence. 
In the wide-ranging operation, 

one person was arrested for 

drugs possession, another for 
drug use, and three for smoking 
in prohibited areas. 

Police also took part in road 

safety checks, leading to 66 re-
ports – one of whom was found 
to be under the influence of 

drugs and four others for being 
past the alcohol limit. 

Elsewhere, four third-country 
nationals were arrested for 
working without the required pa-
perwork – while their employers 
were also charged and are due 
to appear in court. One other 
person was arrested for illegally 
residing in the country. 

The police added that they 
will continue with their heigh-
tened checks throughout the re-
mainder of the tourism season. 

They said that the operations 
are being carried out to effi-
ciently prevent and identify ille-
galities, increasing the security 
of the community. 

source: cyprus-mail.com
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Napa police are on the warpath

President Nicos Anastasi-
ades has honoured overseas 
Cypriots for promoting the Cy-
prus cause in their home coun-
tries. 

The President hosted a re-
ception on Thursday evening at 
the Presidential Palace 
grounds, on the occasion of the 
World Conference of Overseas 
Cypriots, during which he 
awarded overseas Cypriots for 
their overall contribution. 

The President said their 
struggles “have given us 
strength and courage and many 
times” allowed or dictated to 
governments to adopt and sup-
port the efforts we make to find 
a just, viable and functional so-
lution to the Cyprus problem. 

He also said he feels happy 
to have been given the oppor-
tunity to meet selfless people 
who through personal and fi-
nancial sacrifices fought for 
their country. 

At the same time, “I feel 
proud because your presence 

overseas has given you the op-
portunity to distinguish your-
selves as world citizens. And it 
is by no coincidence that we 
have decided to award the 
medal of outstanding contrib-

ution to distinguished Cypriots 
who contribute and honour us 
abroad”, the President added. 

The President honoured the 
late Chris Lazari, Dr. Maria 
Theodoulou, Dr. Maria Kava-
laris, Dr. Anastasia Kyprianou, 

Tasoula Saparilla, Michalis Vio-
laris, Dr. Nicolaos Zamboglou, 
Loucas Pouroulis, Dr. Stepan 
Kerkiasarian, Kypros Tsentas 
and John Christodoulou. 

The President congratulated 
the honorees and urged young 
people to follow their example. 

Presidential Commissioner 
Photis Photiou said they have 
distinguished themselves in 
their lives and scientific and pro-
fessional activity, have hon-
oured and continue to honour 
Cyprus, and are therefore wor-
thy of every recognition and 
praise. 

Accepting their awards, the 
honorees expressed love for 
Cyprus and appreciation. They 
spoke briefly about their work 
and said all overseas Cypriots 
work tirelessly and consider it a 
duty to defend the rights of Cy-
prus. 

Cyprus has been divided 
since 1974 when Turkish troops 
invaded and occupied the is-
land’s northern third.

Wood Green murder: eight arrests
Detectives investigating a fatal 

shooting in Haringey have made 
eight arrests across the south 
east. On Sunday, 31 July, officers 
stopped a car in the Harlesden 
area. Two men – aged 27 [A] and 
64 [B] – were arrested on sus-
picion of murder. A 25-year-old 
woman [C] was arrested on sus-
picion of assisting an offender. 

On the same day, officers ex-
ecuted a warrant at a residential 
address in the N8 area and ar-
rested a 16-year-old male [D] on 
suspicion of murder. 

All four remain in custody at a 
north London police station. 

Also on 31 July, officers from 
Kent Constabulary, stopped a 
car in Margate on behalf of the 
Met. Two men – aged 30 [E] and 

24 [F] – were arrested on sus-
picion of murder, and a 17-year-
old male [G] was arrested on 
suspicion of assisting an of-
fender. They remain in custody 
at a police station in Kent and 
will be transferred to London in 
due course. 

On Monday, 1 August, an 18-
year-old man [H] was arrested 
on suspicion of murder at City 
Airport. He has been taken to a 
police station where he remains 
in custody. 

A murder investigation was 
launched after police were called 
at around 21:30hrs on Sunday, 
24 July to reports of a shooting 
on High Road, N22. Officers, in-
cluding firearms officers, at-
tended and found 23-year-old 

Camilo Palacio with a gunshot 
wound. Officers immediately pro-
vided first aid until the arrival of 
London’s Air Ambulance and the 
London Ambulance Service. De-
spite the efforts of the emergency 
services, Camilo, who was from 
Enfield, was sadly pronounced 
dead at the scene. A post-mor-
tem examination found the 
cause of death to have been a 
gunshot wound to the chest. 
Anyone with information is asked 
to call the incident room on 020 
8358 0400, call 101 or Tweet 
@MetCC quoting 7238/ 24Jul. 
To remain 100 per cent anony-
mous, call the independent cha-
rity Crimestoppers on 0800 555 
111 or visit crimestoppers-uk.org.

Giorgos Koukoumas:   
DISY government and 
big business 
are organising 
the undermining of 
a single-insurance 
NHS in Cyprus

Organised patients, all 
the trade unions of our 
country, movements 

and organisations that worked 
for the National Health Scheme 
(NHS), two former Ministers of 
Health, almost the whole of so-
ciety is opposed to the appoint-
ment of Petros Agathangelou to 
the Board of the Health Insur-
ance Organisation (HIO). One 
member of the Board has al-
ready resigned and reports 
state that the President of the 
HIO intends to resign in protest 
against the government’s deci-
sion. What more does it take for 
the government ruling forces to 
realise that they have to revoke 
their decision? 

The issue is not personal, it 
is purely political and concerns 

the ruling party’s hidden agenda 
for the NHS. Society has under-
stood what is happening. The 
DISY government and big busi-
ness interests are organising 
the gnawing and undermining 
of a single-insurance NHS. 
Using the same formula that 
they used to engineer the clo-
sure of the Cyprus Co-operative 
Bank, they now want to change 
the social character of the NHS. 

The message from society is 
one and it is very clear and loud: 
The government must revoke 
here and now the appointment 
of Petros Agathangelou to the 
HIO. 

 
*Statement by 

AKEL C.C. Spokesperson 
Giorgos Koukoumas

President honours overseas Cypriots
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Is your listed house       
insured correctly?

Andy Patikis 
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Listed buildings cost signi-
ficantly more to rebuild 
following an insured loss 

than unlisted buildings. Naturally 
the question on everyone’s lips 
is …“We know they cost more 
to rebuild; but how much more? 
What percentage should I       
add to the sum insured?” We 
would love to give you a simple          
answer; but unfortunately it all 
depends… 

The first factor to understand 
is where does the starting figure 
come from? If you have taken 
building rates from the internet 
that are intended for a small 
modern home of a brick-block 
construction and our subject 
house is a stone cottage, in a 
conservation area, approached 
via a narrow bridge across a 
stream, the price per metre could 
be at least twice as high i.e. 
£1,500/m² for the modern home 
and £3,000/m² for the stone 
cottage. 

So let us consider the key 
factors which all increase the 
rebuilding cost of a Listed 
building. 

 
1. Professional Fees. For a 

Listed building one may need or 
want to employ a team of pro-
fessionals (architects, surveyors, 
mechanical and electrical engi-
neers, planning consultants etc.) 
who have specific experience, 
qualifications and/or a proven 
track record of working on such 
buildings. 

Although fees are not fixed, 
you are likely to find that profes-
sionals with such specialisms 
charge more for their services 
than the average because of 
their expertise and because 
more time is involved to get the 
job done.  

You may also find that the 
correct person is not locally 
based and that additional travel 

and accommodation expenses 
will be charged. Very sought 
after teams may be busy at the 
time of a loss and having to wait 
for them may also increase 
costs. 

 
 2. Time delays – of various 

types! Work on Listed buildings 
tends to take longer than on a 
conventional building. For exam-
ple, partition walls in modern 
buildings are often formed with 
plasterboard sheets nailed to 
timber studwork, whereas in 
Listed buildings timber laths and 
lime plaster might be used which 
takes much longer to construct 
and will involve more expensive 
specialist trades. 

And this leads us onto the 
next point… 

It is not uncommon for a 
Listed building to sit for at least 
a year following a major loss 
before reinstatement work can 
commence. Time delays cost 
money as there are still various 
professionals working in the 
background and prices tend to 
increase with inflation. 

Time delays can also be 
caused by the site becoming of 
archaeological interest whereby 
the authorities insist on carrying 
out research etc. The cost of 
this is borne by the insurer. For 
expected delays and increased 
working time on site, one could 
reasonably expect the overall 
value to increase by 5-12%  
depending on the specific pro-
perty and grading. 

 
3. Conservation Approval. 

All work to a seriously            
damaged Listed building will 
need approval from the Local 
Authority who may also call in 
English Heritage. The home-
owner is therefore at the mercy 
of these bodies, who are keen 
to see that no traditional forms 

of construction are lost, when 
the damaged building is rebuilt. 
Although some modern materi-
als may be accepted, the cost 
of rebuilding will increase greatly 
if they insist on retaining the 
original form of construction. 
There is no way of knowing in 
advance what the authorities 
will specify. For example, for a 
stone quarry to have to be re-
opened to provide similar stone 
to that which was originally 
quarried and used many years 
ago. 

 It is important to take into 
account the specific materials 
used on a site. For example, if 
constructed from ashlar stone 
this could increase the cost of the 
building by over 50% compared 
to rebuilding in good quality 
brickwork. 

 
4. Complexity. Many stately 

homes as well as small cottages 
have high sums added for      
garden walls and driveways, 
both of which should be inclu-
ded in the valuation upon which 
the premium will be calculated.  

There are coach houses and 
other outbuildings which can 
add considerably to the sum 
insured as all of these buildings 
will be within the curtilage of 
the main house and therefore 
come within the Listing, even 
though they may not be sepa-
rately described. 

 
To sum up… 

 
It is not simply the Listed 

status which increases the 
sum insured. It is the type of 
materials and labour required 
to reinstate an historic building, 
the additional fees that will      
be incurred, specific location 
factors and timing; all of which 
increase the valuation for insur-
ance purposes.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Inflation: Fuel, milk and eggs push 
prices up at fastest rate in 40 years
   Prices are continuing to rise at their fastest 
rate for more than 40 years, driven by higher 
petrol and food costs. 
UK inflation, the rate at which prices rise, jumped 
to 9.4% in the 12 months to June from 9.1% in 
May, the Office for National Statistics (ONS) said. 
Petrol prices rose by 18.1p per litre in June, while 
costs for milk, cheese and eggs also climbed, 
the ONS said. 
Unions have been calling for pay rises to help 
workers cope as the rising cost of living eats into 
household budgets. 
Inflation is the pace at which prices are rising. 
For example, if a bottle of milk costs £1 and that 
rises by 5p compared with a year earlier, then 
milk inflation is 5%. Fuel prices have soared in 
recent months, driven by the war in Ukraine and 
moves by the European Union to reduce its de-
pendence on Russian oil. 
Average petrol prices stood at 184p per litre in 
June, the ONS said, the highest since records 
began in 1990 and up from 129.7p a year earlier. 
The monthly rise was also the largest on record. 
The average price of diesel in June was 192.4p 
per litre, again a record high, the ONS said. 
It led to the said average family car costing more 
than £100 to fill up, according to the RAC. Ho-
wever, the AA said this week that lower wholesale 
costs of fuel were leading to cheaper prices at 
the pumps, though they still remain much higher 
than last year. 
Elsewhere, food prices have been climbing, with 
costs increasing at the fastest rate since March 
2009. Milk, cheese and eggs saw the biggest 
rises in June, latest figures show, with the prices 
of vegetables, meat and ready meals also up. 
 
Other countries around the world are also ex-
periencing a cost of living squeeze, with many 
affected by the same global factors as the UK. 

However, the UK's inflation rate is currently 
higher than then US and others in Europe, 
with the latest estimates of annual inflation for 
Germany at 8.2% and for France at 6.5%. 
Paul Dales, chief UK economist at consultancy 
Capital Economics, said the two main causes of 
inflation globally were surging energy prices and 
worker shortages. 
But he said: "The euro-zone has the first factor 
but not really the second. The US has the 
second factor, but not really the first. The UK 
has both. That's why inflation is highest in 
the UK." 
EU governments had also "done more to prevent" 
higher wholesale gas and electricity prices being 
passed onto households, he added. 
And while the UK's labour market was "just as 
tight as in the US", it appeared UK workers were 
"more able to bargain for higher wages", which 
could fuel further inflation. 
Mr Dales said the "combined influence" of Brexit 
and the pandemic had resulted in shortages of 
workers, due to fewer workers coming to the UK 
from overseas and a greater share of people of 
working age "have either become unable to work 
or decided they no longer want to or need to 
work". 

Tube workers announce fresh strike in August
London Undeground workers 
are set to strike again in August 
amid a long-running dispute 
over jobs and pensions. 
Members of the Rail, Maritime 
and Transport union (RMT) will 
walk out on August 19. 
The RMT is also striking on Net-
work Rail and 14 train operators 
on August 18 and 20, alongside 
members of the Transport Sal-
aried Staffs Association on the 
same days at seven rail com-
panies. It is expected to add to 
the 'summer of discontent' as 

workers in various sectors 
launch industrial action. British 
Airways pilots are lining up for 
a ballot after unions secured 
pay increases for check-in and 
baggage staff. The RMT said 
the new Tube strike has been 
prompted by Transport for Lon-
don's "refusal" to share details 
of a draft Government proposal 
they received regarding funding 
of the transport system in the 
capital.  
RMT general secretary Mick 
Lynch said: "Our members will 

once again take to picket lines 
in this important dispute over 
pensions, jobs and conditions. 
"They have been messed 
around by TfL and Mayor Sadiq 
Khan. And to add insult to injury, 
they have not seen the detail of 
this funding letter from Govern-
ment. 
"Unless there can be assur-
ances made about jobs, pen-
sions and detrimental changes 
to working conditions, then our 
strike on August 19 will go 
ahead."



 21      | Thursday 4 August 2022

Greek Orthodox Community 
of Christ the Saviour, Wool-
wich & district Upper Wick-
ham Lane, DA16 3AP 
 
9.00-12.30: Archieratic Divine 
Liturgy, presided by His Em-
inence Archbishop Nikitas 
 
12.30-16.30: Feast celebrations 
and events 
We are looking forward to see-
ing you so we can celebrate to-

gether! BBQ with souvlakia & 
falafel, traditional desserts and 
loukoumades, mahalepi and 
Greek coffee. We will have 
Greek music, market stalls with 
various products, activities and 
games for young and old alike! 

For relevant information, 
please call: Vasilis Tsimis: 
07956 111595 Fr. Thomas 
Koutroukis: 07425 127405

Feast/Paniyiri on the 7th of  
August  for the Transfiguration  
of Christ the Saviour

Patriots: A play by Peter Morgan

Almeida Theatre, 
2 July to 18 August 2022 

 
‘Russia is a riddle, wrapped in 
a mystery, inside an enigma.’ 

— Winston Churchill, 1939 
 

New empire 
A brilliant evening among Isling-

ton’s theatre-going literati: all red 
chinos and tasselled loafers.   

This is the story of Boris Bere-
zovsky. Russian oligarch, king-
maker, mentor, and eventually 
enemy number one of Vladimir 
Vladimirovich Putin.  

It’s an epic battle: politicians 
versus businessmen, the state 
versus capital.  

Putin begins to despise these 
powerful oligarchs and their dec-
adence. He thinks they’re only out 
for themselves. Berezovsky thinks 
the opposite: these billionaires are 
Russia’s only chance of avoiding 

the slide back into communist dark 
ages.  

They’re both right. Russia re-
sembles the England of old – kings 
so remote from their subjects 
that ‘Robber Barons’ were needed 
to oversee commerce, employ the 
populace, finance wars and keep 
society afloat. England evolved out 
of that in the 15th Century. Russia 
still operates on that model.  

The most heart stopping feel-
ing was this: I found Putin pretty 
sympathetic. Incorruptible, dutiful 
and steadfast as the mild Deputy 
Mayor of St Petersburg. The prob-
lem is when he crosses the line 
between patriotism and nation-
alism.  

 
Characters 

Peter Morgan (playwright, 
screenwriter): I wrote this play. 
I also wrote The Crown, Frost/ 
Nixon, The Queen, The Damned 

United and Longford.  
Boris Berezovsky: I was a 

Maths protege and wrote acade-
mic papers on decision theory 
and risk. It gave me insights into 
rational and irrational agents.  

When Russia begins to libera-
lise after Gorbachev, I go into busi-
ness and become super rich. I buy 
the Russian television channel 
ORT, and it becomes Yeltsin’s and 
then Putin’s mouthpiece. I get a 
seat in the parliamentary Duma. 
President Yeltsin asks my opinion 
on everything, including who 
should succeed him.  

I have my weaknesses. Two 
ex-wives. And young girlfriends. 
In the play, one of them calls me 
from St Moritz telling me it’s her 
birthday. She gives me two num-
bers. First, her age – which is a 
third of mine. Second, the amount 
she’s spending on a diamond 
necklace.  

I fall out with Putin and I’m 
exiled to London.  

I’m played by Tom Hollander, 
energetically. He was in Armando 
Iannucci’s film In the Loop as 
Secretary of State for International 
Development.  

Vladimir Putin: I’m played 
chillingly well by Will Keen. As 
a lowly provincial official I allow 
Berezovsky to open a Mercedes 
dealership in St Petersburg and 
in return he introduces me to 
President Yeltsin. He pulls my 

strings for many years.  
Roman Abramovich:  I’m the 

new kid on the block and become 
Berezovsky’s protege. We grow 
the oil company Sibneft. As Putin 
ascends the ranks, I’m appointed 
governor of Chukotka, Russia’s 
easternmost province. I do well, 
building schools and hospitals.  

Alexander Litvinenko:  I’m the 
most sympathetic and decent 
character of the evening. I initially 
refuse Berezovsky’s offer to become 
his head of security for triple my 
secret service salary. When my 
superiors give me orders to whack 
Berezovsky, I go public with this, 
and I join him in London. Even-
tually, the Russian state catches 
up with me – killing me with radio-
active polonium.   

In the play, when I say: ‘I’m off 
to meet someone for tea’, there’s 
a gasp of recognition from the 
audience. I’m played movingly by 
Jamaal Westman, in an honest, 
working man, Scouse accent.  

True story:  I saw Boris Bere-
zovsky once. I was walking down 
New Bond Street, and saw him 
looking into the window display 
of a high end jeweller - Asprey or 
Bulgari or some-such. He was 
surrounded by four enormous 
private security guards. He was, 
no doubt, picking out an item for 
a mistress.  

 
James Neophytou 
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The world’s largest classical 
music festival has returned in 
its full glory to the Royal Albert 
Hall for an exciting eight-week 
season. From the opening night 
of Verdi’s Requiem through to 
the celebratory Last Night of the 
Proms, the eclectic programme 
includes something for every-
one. Every concert is broadcast 
live on BBC Radio 3 and avail-
able on BBC Sounds.  
 
Kicking off with our first review 
of the season is Marquinhos 
Havana… 
 
Prom 20 featured Stravinsky’s 
Rite of Spring and I hardly 
needed reminding but this is a 
wonderful work which was 
played with great finesse by the 
BBC Symphony Orchestra 
with particularly impressive 
work from the brass and wood-

wind. The more emotional mo-
ments filled the glorious venue 
with an enormous sound. Con-
ductor Martyn Brabbins was an 
assured presence throughout. 
My very pleasant surprise of the 
evening was Ravel’s Piano 
Concerto in G major played 
by pianist Tom Borrow. What a 
talent, with fingers of fire com-
plimented by some gorgeously 
controlled playing. I was far less 
taken by Xenakis’ Jonchaies 
and the opening short Sonance 
Severance by Harrison Birt-
whistle, played in his memory 
as he passed away a few 
months ago. Like the BBC 
promised, an eclectic pro-
gramme, all in one evening! If 
you have never been a Prom 
this is your chance and I prom-
ise you an experience to treas-
ure. 
https://www.bbc.co.uk/proms

The 2022 BBC PromsUK Cypriot Eleni C unveils new single MONO ESI 
RELEASE DATE: 29/07/22  
For fans of : Eleni Foureira 
and Josephine  
 “Mono Esi” (Only You) is the 
incredible and much antici-
pated first Greek single from 
Eleni C. “Mono Esi” fuses warm 
Latin reggaeton undertones 
with addictive lyrics and an is-
land bounce, which flaunts 
Eleni C’s dynamic pop sound 
and professional music craft. 
This comes hot on the heels of 

the release of her latest single “Queen” that won wide critical ac-
claim and the completion of the second phase of her extremely 
successful National school tour. “…releasing a Greek single is 
a dream come true for me, I always loved the Greek music 
scene and I always wanted to honor my cultural roots …” 
Eleni C  

Eleni C has come onto the music scene with a powerful mind-set, 
as a woman and as a passionate advocate for positive change. 
Her Lyrics as well as her charity work with Young Minds U.K. and 
the Yianis Christodoulou Foundation effortlessly portray a young 
artist that is determined to be true to her words. Eleni C’s rich, 
powerful sound and unique tone has earned her the attention, 
praise and distinction on numerous occasions. Her tireless energy, 
drive, passion and positivity were never going to allow Eleni C to 
settle for anything other than being a force to be reckoned with, 
and unsurprisingly she has unapologetically become a source of 
inspiration for many.   

WEB LINKS:   
https://www.elenicmusic.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=oIJewh8nWmQ  
https://www.instagram.com/elenicmusic  

https://www.twitter.com/elenicmusic/   
For more information and press enquiries please contact:     

elenic@elenicmusic.com   

UK CYPRIOT CHRISTOFOROS EPAMINONDAS TO 
APPEAR IN EDINBURGH FRINGE
As he looks forward to his first stand-up show 
Christof Epaminondas and Friend(s): Too Much 
Encouragement at the Edinburgh Fringe from 4 
to 28 August – Christof talks about the inspira-
tion behind the show and being heckled by his 
yiayia, Melia Toumazis.  
Why do you do comedy? 
I just love the feeling of making people laugh 
and always have – I’m not sure if it’s down to a 
deep-rooted need for attention or that I like to 
bring people joy, but it feels good! (My pub-
licist/mum has instructed me to say that I like to 
bring people joy). 
Is your family funny? 
Humour is a big part of my family and I feel like 

everyone is funny. Having said that, I genuinely 
think the most I’ve ever laughed is listening to 
my aunt, Tia, in Cyprus. She’s an awesome 
story-teller and it feels like she ends up imper-
sonating everyone on the island. I’d like to 
amend the above to say everyone is equally 
funny in the interest of avoiding a family-wide 
war. 
Tell us about your Edinburgh show? It’s 
called Too Much Encouragement – sounds like 
a regular Greek Cypriot family experience 
Agreed! It’s largely about family and in particu-
lar how much support I’ve got – not just about 
comedy, but throughout my life (not quite the 
story of a tortured artist…).    

Read the full interview on our 
website www.parikiaki.com
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

BULLET TRAIN 
 
David Leitch, the slick and styl-
ish director of DEADPOOL 2 
and ATOMIC BLOMDE uses 
his manic skills for this thrilling 
remake of the 1975 explosive 
Japanese thriller with the same 
title. Ladybug (Brad Pitt) is a 
down on his luck assassin sent 
on a dangerous mission on the 
world’s fastest train. He thinks 
the trip from Tokyo to Kyoto will 
be an easy job but soon 
changes his mind when he 
comes across many lethal ad-
versaries from around the 
globe…It is a fast and furious 
adventure where logic and 
narrative coherence are practi-
cally immaterial. Pitt is as cool 
as a cucumber and is having 
lots of fun. His enjoyment and 
his effortless interaction with 
the other actors is highly infec-
tious. He is well supported by 
an eclectic cast that includes 
Aaron Taylor Johnson and 
Brian Tyree Henry as Tangerine 
and Lemon a brilliant double 
act playing a pair of psychopa-
thic but sympathetic criminals. 
Joey King also makes an im-
pression as Prince, a seem-
ingly vulnerable young woman 
but with her own agenda. Leitch 
directs with bullet proof kind of 
energy and effortlessly com-
bines comedy with fast action 
sequences with the lighter kind 
of touch like he previously did 
in DEADPOOL 2. It is way over 
the top but Ideal summer enter-
tainment! 
 

THE DEER KING 
 
An ambitious Japanese anime 
based on Nahoko Uehashi fan-
tasy novels which take place in 
the ancient world, where its 
people are threatened once 
again by the Black Wolf Fever. 

Van Gamsa, a former war hero 
survives a brutal attack on the 
mine where he was enslaved 
and is now the only person who 
may be able to save the world 

from destruction…An original 
story set in ancient times but 
with topical overtones of a pan-
demic. It is a thrilling adventure 
with exciting set pieces and su-
perb designs worth seeking out 
in the cinema. There is a 
dubbed English version but try 
the original Japanese version 
with subtitles. 
 
LARKS ON A 
STRING 
 
Jiri Menzel follows his Oscar 
winning glory of CLOSELY OB-
SERVED TRAINS with another 
political satire also adapted 
from Bohumi Hrabal’s stories. It 
was made in 1968 but was im-
mediately banned by the au-
thorities in Czechoslovakia and 

was not seen until 1990 where 
it won the grand prize at the 
Berlin Film Festival. The action 
is set in Prague of the early 
fifties just after the communists 
take over and soon after all the 
intelligentsia is sent to work in 
a scrap metal yard in order to 
be re-educated…It is a deli-
cious dark comedy which high-
lights the absurdity and silliness 
of the totalitarian system. The 
performances are simply de-
lightful in this stunning restora-

tion of a must see classic! (Blu-
ray from Second Run) 
 
DC LEAGUE  
OF SUPER-PETS 
 
A terrific opening for this super-
hero animated adventure 
where baby Superman along 
with his beloved puppy Krypto 
are sent to planet Earth. They 
are inseparable and as time 
passes by it becomes evident 

that Super- Dog Krypto is the 
brains behind most of Super-
man’s achievements in Metro-
polis. Then Lois Lane enters 
the scene and to make matters 
worse for Krypto his friend Su-
perman along with the Justice 
League are kidnapped by Lex 
Luthor…The first half is fun with 
excellent voice work particularly 
from Dwayne Johnson as 
Krypto. The rest of the super 
pets include Ace, the Batman 
lookalike hound (voiced by 
Kevin Hart) and PB the potbel-
lied pig (Vanessa Bayer) but it 
is Kate McKinnon’s Lulu as the 
hairless guinea pig super villain 
that threatens to steal the 
movie. Decent family entertain-
ment worth staying until the end 
of the credits for a couple of 
genuine surprises. 
 

FADIA’S TREE 
 
Sarah Beddington’s debut fea-
ture documentary tells the story 
of Fadia, a Palestinian refugee 
in Lebanon, who like most ref-
ugees yearns to visit her home 
which is just behind the border. 
She is not allowed to go there 
by the authorities and her burn-
ing desire to see her homeland 

and her family tree grows 
stronger each day. Fadia then 
challenges Sarah if she could 

go and search for the family’s 
old mulberry tree in order to ap-
pease her mind…It is a moving 
film about the plight of refugees 
yearning for their homeland! 
 
THE HARDER THEY 
COME 
 
This ground-breaking, very first 
feature from Jamaica was 
made in 1972 by Perry Henzell 
and is now screening at the BFI 
Southbank as part of the new 
season “From Jamaica to the 

World: Reggae on Film”. The 
story follows Ivan Martin 
(Jimmy Cliff), a naïve country 
boy who heads for Kingston 
dreaming of becoming a singer. 
He manages to record his first 
song but soon after he resorts 
to crime when he refuses to be 
exploited and be part of a cor-
rupt system…The charismatic 
Jimmy Cliff became an over-
night star following the release 
of this classic film which first in-
troduced reggae music to the 
world before it was adapted for 
a successful London stage pro-
duction. Enjoy! 
 
PRIZEFIGHTER:  
THE LIFE OF JEM 
BELCHER 
 
If Sylvester Stallone can do it 
with ROCKY so can Matt Hook-
ings- or so, he thinks. Hookings 
wrote the screenplay and plays 
the title role of this period biopic 
as the young English boxer at 
the turn of the 19th century. A 
lot of talent is wasted here 
under Daniel Graham’s heavy 
handed and uninspired direc-
tion-Russell Crowe is the prize 
fighter grandfather who inspires 
Jem to pursue his dreams while 
Jodhi May, is Mary Belcher as 
Jem’s long-suffering mother. 
Hookings looks good but plays 
the role as a thoroughly modern 
Jem. A film that lacks thrills and 
punches! 

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

George Savvides 

There can be no more 
appropriate setting for 
101 Dalmatians, A 

New Musical than the Re-
gents Park Open Air The-
atre. Writer Dodie Smith’s 
1956 novel is set in different 
parts of North London, includ-
ing this royal park, and the 
book by Johnny Knight, based 
on Zinnie Harris’s stage adap-
tation, remains true to the orig-
inal. Sitting in this urban 
bucolic sanctuary, which is al-
ways a magical experience 
once the sun sets, we settle in 
for another unforgettable 
evening in NW1. The show 
woofs into action with a busy 
and sprightly opening number 
Go Wild/Now Then which sets 
the tone for a first half that 
tries too hard to please with 
songs that narrate the story 
well but melodious and mem-
orable they are not. Instead 
we rely on the delightful pup-
petry of Yana Penrose (Perdi’s 
Head) and Ben Thompson 
(Pongo’s Head) to give the 
tale its wag, leg shaking and 
bum sniffing in abundance.  
The two stooges, Casper 
(Jonny Weldon) and Jesper 
(George Bukhari), nephews of 
the vile and villainous Cruella 
de Vil (Kate Fleetwood) work 
their spotty socks off to raise 
the entertainment gauge as 
does Fleetwood, far more a 
#camp pantomime villain that 
#wicked dog murderer. Life 
controlled by smart phone 
which she brandishes like a 
dangerous weapon, she uses 
every opportunity to connect 
with followers and influencers 
while vaping manically. Initially 
witty and waspish it, and she, 
become a hackneyed and 
tired mechanism. The interval 
provides respite and refresh-
ment for both us and them and 
wouldn’t you know it, faster 
than you can say “what a dogs 
dinner that was” the second 
act comes out barking with 
energy.  
Like a dog with two tails the 
joy and happiness of the ca-
nine cosmos whisks us away 
from the mundaneness of 
human existence. We are on 
the streets of London having 
fun with homeless dogs in-
cluding the hirsute Captain 
(Tom Peters) and prancing 
pink poodle (Courtney 
George). Fleetwood too is re-
juvenated as her joie de vivre 
returns and she delivers the 
deliciously disgusting I Can 
Smell Puppy, an anthem that 
should have the RSPCA wor-
ried. By now she is sending 
the whole thing up, knowing 
she can do little to resist the 
determined 101 mutts. Then a 
real Dalmatian puppy ap-

peared and I forgave all that 
had come before it. Timothy 
Sheader’s production, on a 
colourful Disneyesque set by 
Colin Richmond is hit and 
miss but I can tell you that the 
kids in the audience loved it. 
Off to the doghouse for me. 
Meanwhile Sotira Kyriakides 
wants more… 
Briefs: Bite Club (South-
bank Centre), an Australian 
cult cabaret act with attitude, 
returned to London with the 
huge bonus of live original 
music from the superb, award-
winning vocalist Sahara Beck 
and her 3-piece band. After 
this run in London they will be 
performing at the Edinburgh 
Fringe. If you get the chance, 
see this show, which will be 
unlike any you have ever seen 
before. Stalwart Fez Faanana, 
a charming giant in glittering 
drag, is a marvellous host and 
his troupe are all in dazzling 
form. Mark 'Captain Kidd' Win-
mill's acrobatic fountain bath 
scene is beautifully and ex-
pertly executed. The sensa-
tional Thom Worrell's aerial 
gymnastics are extraordinary. 
Burleque, beautiful drag cos-
tumes, brief but tasteful full 
frontal nudity, ingenious jug-
gling, graceful dance, comic 
moments and some tomfool-
ery - this show has it all de-
serving of a standing ovation. 
My only criticism? It's too brief! 
Finally, Mario Galogerino is 
caught in a funny storm… 
Director Sean Holmes has 
struck comedy gold with a pro-
duction of The Tempest 
(Shakespeare’s Globe) that 
is probably the most bonkers 
version of a Bard’s play I’ve 
seen in many a year. 
Prospero, often portrayed as a 
mysterious magic man is 
shown here as an eccentric in 
brighter than bright, and tight, 
yellow swimming trucks, and 
little else. The design is 
equally crazy, the songs even 
included an off the wall ren-
dition of Three Lions (and this 
time it did come home!), giving 
the overall impression of a 
rave party with balcony or-
chestra adding an extra di-
mension to it all. Somewhere 
in among all that we did hear 
the Bard’s text too. The un-
doubted star turns are George 
Fouracres and Ralph Davis as 
the permanently sozzled Ste-
fano and Trinculo who are giv-
ing free rein by Holmes to run 
riot. Add in a load of lilos, ubiq-
uitous yellow crates and re-
lentless pace and energy and 
you have a show that should 
lure in Shakespearean skep-
tics. Purists will be furious, to 
whom I say “a plague on your 
houses!”.

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Hashtag spots,  
puppets, puppy  
 

101 Dalmatians, A New Musical  
www.openairtheatre.com 

Briefs: Bite Club – www.tickets.edfringe.com 
The Tempest – www.shakespearesglobe.com



 24      | Thursday 4 August 2022

Many of us for ease and 
comfort, pick our hair and 
beauty products off a shelf, 
whilst out or online, doing our 
groceries. In many of those pro-
ducts that we buy, there are so 
many chemicals added, that 
are not so natural and if you 
knew what they were, it may 
make you think twice about pur-
chasing such an item to apply 
your face, hair, or body, even 
for the sake of beauty and look-
ing good. So, for those that are 
more into natural, why not con-
sider what you can do with 
some good old fashion recipes, 
that our grandparents, or even 
ancestors may have made and 
used. Natural and pure pro-
ducts from what you may have 
in a store cupboard or garden, 
can be turned into an awesome 
product for home use. The shelf 
life may not be as long, as 
those products that are bought, 
but that's because no preserva-
tive and harsh chemicals are 
added. If you are fortunate to 
have access to some natural 
herbs and flowers, be it from 
your own garden or some 
potted planting, then it is even 

better. So, let's work from head 
to toe with some simple product 
recipes that you can do quite 
easily at home, and will have 
you absolutely glowing. 

 When making products at 
home, obviously if there are 
any previous allergies known, it 
is common sense to ensure not 
to go ahead and use those ing-
redients that one has an allergy 
to. For example, if an almond 
oil is suggested in a recipe of a 
product, try using an alternative 
carrier oil, such as grapeseed 
oil. You can also make them 
scented with a few drops of 
some pure essential oils, in 
your own preference. 

  
Product Recipes 
 
Cleanser 
 15g / 1/2 oz hydrous Lanolin 

or 14 each of lanolin and co-
conut oil. 

15g 1/2 oz Beeswax 
90g 3oz Peach kernel oil or 

almond oil. 
1/2 1oz Vit E oil capsule  
1/2 tsp Borax household so-

dium rate. 
3-8 drops of essential oils. 

30ml / 1oz Distilled water. 
  
Dry Skin = Geranium/sandal-

wood/ jasmine. 
Normal = Geranium/ Lav-

ender Jasmine. 
Oily Skin = Geranium, Berga-

mot, Cypress. 
Sensitive skin = Chamomile, 

Neroli, Rose. 
  
Basic Cream / Lotion Method. 
 
In a pan, put the Beeswax, 

lanolin, and oil, melt overlay 
heat, then add Borax, Vit E oil, 
distilled water, chosen essential 
oils, stir and remove from heat, 
stir vigorously until mixture be-
comes creamy. Put into some 
wide necked stressed jars. 
Apply some greaseproof paper 
under lids.  

More coconut oil will make it 
older. 

More Lanolin will make it 
thicker. 

More water will make it run. 
  
Making a lotion or cream de-

pends on varying the proportion 
of these three ingredients. 

  

Toning Lotion. 
 
60ml / 2oz Distilled water or 

Rose water. 
10 Drops of essential oils 
Dry / Normal Skin = Gera-

nium, Lavender, Chamomile. 
Sensitive skin = Chamomile. 
  
Method. 
Place in a sterilised bottle or 

atomizer and shake before use. 
  
Moisturizer. 
 
15g / 1/2 oz Beeswax. 
15g / 1/2 oz Lanolin or 1/4 

Lanolin ± 1/4 coconut oil.  
90g / 3oz Almond oil or 

Flower oil. (Or another carrier 
oil). 

30ml / 1oz Rose water for 
Dry skin or witch hazel for Oily 
skin. 

3 Drops of essential oil 
choice. 

 Method as for previous Basic 
 

 Cream /Lotion. 
 
 Body Lotion. 
60g / 2oz Anhydrous lanolin. 
1tsp Honey. 
60ml /2oz Almond oil. 
30ml / 1oz Wheat germ oil. 
60ml / 2oz Orange flower 

water. 
3-6 Drops of essential oil of 

Chamomile. 
  
Method as for previous Basic 

Cream / lotion method. 
  
Use cleansing lotion by either 

massaging into face with finger-
tips, or by applying onto cotton 
wool and working on to face 
area, keeping movement direc-
tion up at neck, and all move-
ments in circular motion 
towards centre of face towards 
the nose area. Work on eyelids 
outwards and inwards under 
the eye, to avoid stretching and 
getting those wrinkles in the fu-
ture. 

 Toning Lotion can be applied 
to cotton wool and worked in 
the same circular movements 
upwards at neck towards the 
nose and centre of face. 

  
Moisturiser should be applied 

in the same method, massag-
ing in with fingertips. This helps 
stimulate the blood supply to 
the surface of the skin, feeding 
in, all those nutrients we take in 
and helping assist with beautiful 
radiant glow. 

  
Body lotion should be applied 

with the hands and fingertips, 
massaging in to achieve the 
same effect in stimulating the 
Blood supply. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Store Cupboard Beauty Products

Cooking with Loulla Astin 
Tahinopites / Ταχινόπιτες

Tahinopites - sticky and delicious sweet, 
large, flat buns - contain no eggs or butter 
and are therefore suitable for vegans and 

during fasting periods. They are very popular in 
Cyprus throughout the year.   

 
Ingredients (makes 8 large): 
For the dough:  

700g plain flour  
1 x 7g sachet instant yeast  
2 tbsp caster sugar  
½ tsp salt  
½ tsp bicarbonate of soda  
½ tsp ground mastic (optional)  
½ tsp ground mahlepi  
50g Trex, vegetable fat or 6 tbsp vegetable oil  
500ml warm water or mixed with fresh orange 

juice  
For the filling:  

400g tahini (not too thick), stir well before using   
100g caster sugar  
100g brown sugar  
2 -3 tbsp olive oil   
A pinch of salt   
50ml carob syrup or honey  
1 tsp ground cinnamon   

For the glaze: 
½ cup tahini   
½ cup honey   
½ cup warm water  

For the topping:   
Sugar   
 

Method:  
In a bowl, sift and combine the flour, salt, sugar, 

yeast, mastic gum, mahlepi, bicarbonate of soda 
and Trex or oil. Gradually add enough warm water 
and knead until the dough is soft and smooth. Cover 
with a tea towel and leave to rise for only 30 minutes.  

Prepare the filling by combining the tahini, sugar, 

salt, carob syrup, or honey and olive oil, in a bowl, 
until you have a smooth paste. To make the tahini 
glaze, mix all the ingredients together.  

Pre-heat the oven to 170c / 325f / gas 3. Divide the 
dough into roughly 8 balls and cover with a tea towel.  

On a light floured surface, roll out one ball at a 
time into a thin rectangular shape. Spoon in a layer 
of the tahini filling, leaving the edges free, spread 
the mixture with the back of the spoon or use your 
fingers, fold to cover filling and roll carefully into a 
long thin cylinder - a sausage shape starting from 
the longest side. Pull and stretch gently, holding 
both ends, stretch and twist in opposite directions, 
then shape into a spiral/coil/snail, tucking the end 
underneath. Roll them on top with a rolling pin to 
flatten and place on a baking tray lined with grease-
proof paper. Repeat with the remaining dough. 

Brush with a little glaze and sprinkle with sugar. 
Bake for about 25 minutes, brush them again with 
glaze, sprinkle with a little more sugar and place 
back in the oven for another 10-15 minutes or until 
cooked on both sides and they are golden.  

NB: You can freeze them once cold.   
 

Follow Loulla on Facebook: www.facebook. 
com/groups/ 1250641761674966
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Members of the royal family have congratulated the England women’s football team after they secured the Women’s European 
Championship on Sunday. The Lionesses won the final against Germany 2-1 in front of a record 87,000-strong European Cham-
pionship crowd at Wembley Stadium, including the Duke of Cambridge, who handed them the trophy. The Queen praised and 
congratulated the team after their historic win.The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall also took to Twitter to offer their 
congratulations to the Lionesses, describing them as “victorious”.

“An example for inspiration”

According to BBC, the energy price cap - the 
maximum amount suppliers can charge cus-
tomers in England, Scotland and Wales - will 
go up in October. In May, energy regulator 
Ofgem said the typical household should ex-
pect to see an £800 increase, to £2,800 a year. 
However, it now says "prices are looking 
higher than they did when we made that esti-
mate". Energy industry analysts Cornwall In-
sight said the typical domestic customer was 
likely to pay £3,358 a year from October, then 
£3,615 a year from January - up from its pre-
vious estimate. 

The Mayor of London, Sadiq Khan, under-
lined that the government must urgently step 
up, noting that this is a significant problem for 
British households.

Sadiq Khan for energy bills: 
“The Govt must urgently step up”

A strategy published by the UK Health Security Agency (UKHSA) rec-
ommends that some gay and bisexual men at higher risk of exposure to 
monkeypox should be offered vaccines to help control the recent outbreak 
of the virus. Although anyone can contract monkeypox, data from the latest 
outbreak shows higher levels of transmission within – but not exclusive to – 
the sexual networks of gay, bisexual and other men who have sex with men.

Monkeypox vaccination campaign

Team Cyprus has won its second medal at the 
Birmingham 2022 Commonwealth Games with a 
Bronze in gymnastics. Cyprus secured the bronze 
medal in the Men’s All-Around Final in Artistic Gym-
nastics, with gymnast Marios Georgiou coming 
third behind England, winning Gold and Silver. 

‘Kouzina Greek’ restaurant laid out a special 
spread for Team Cyprus where they received a 
warm welcome from patrons. 

Brummies welcome 
Cypriot medalists

The “dirty war” 
of the Tories leadership

The race to replace Boris Johnson as Tory leader 
was turning acrimonious. The Daily Mail, a few days 
ago, said the contest had already become a “bitter 
mud-slinging battle”, with Jeremy Hunt warning of 
the risk of recession if current favourite Rishi Sunak 
landed the top job. And Nadine Dorries accused Su-
nak’s camp of “dark arts” and “dirty tricks”. Dorries, 
who is backing Liz Truss, claimed Sunak had ensured 
Jeremy Hunt got the required 20 votes to remain in 
the leadership contest, because “polling suggests 
that Hunt would struggle to pick up the support of 
Tory members in a run-off” against the former chan-
cellor, The Times reported.

People are being urged to have their say on 
proposed bus cuts which include the ditching 
of route 4, running between Archway and 
Blackfriars, and other major 
changes. 

Islington Council is 
encouraging people to 
respond to the con-
sultation.  

Cllr Rowena Cham-
pion, Islington's trans-
port and environment 
lead, said: “The cost-
of-living crisis, the cli-
mate emergency, and the 
ongoing recovery from the 
Covid-19 pandemic have made bus services 
more important than ever”.

Save Islington buses!
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Cypriot Golf Society 
Spring Cup

Nunez impacts as  
Liverpool beat Man City 
in Community Shield 

Cyprus secure Gold, 
Silver and bronze 
medals

English champions City started 
their big close-season signing, 
Norway’s Erling Haaland but, in 
contrast to Nunez, he had a dis-
appointing debut, missing sev-
eral chances and struggling to 
combine with his new team 
mates. 
However, another new City face 
— Argentine forward Julian Al-
varez – found the target after 
coming on in the second half. 
Trent Alexander-Arnold had 
opened the scoring, firing 
Juergen Klopp’s Liverpool side 
ahead in the 21st minute of the 
100th edition of the annual 
clash between the league 
champions and FA Cup winners 
Liverpool’s new striker Darwin 
Nunez scored a late goal on his 
debut as they drew first blood 
in this season’s rivalry with 
Manchester City after a 3-1 win 
in Saturday’s Community 
Shield. 
The Uruguayan, bought from 
Benfica for an initial fee of 75 
million euros ($76.64 million), 
made himself an instant fan fa-
vourite after capping a lively ap-
pearance off the bench with a 
stoppage time goal to secure 
the first trophy of the season. 
Thiago Alcantara floated the ball 
to Mohamed Salah on the right 
and the Egyptian laid it back to 

Alexander-Arnold whose first 
time shot curled into the far cor-
ner. 
Haaland, brought in from Bo-
russia Dortmund, missed two 
first half chances to mark his 
City debut with a goal but Pep 
Guardiola’s side were missing 
their usual fluency. 
The effort was initially ruled out 
for offside but a VAR review 
overturned the decision al-
though the technology was 
soon to work against Guard-
iola’s side. 
Referee Craig Pawson went to 
the monitor before ruling that 
City defender Ruben Dias had 
handled at close range from a 
Nunez header and Mohamed 
Salah drilled home the penalty 
to restore Liverpool’s lead in the 
83rd minute. 
Nunez then capped an eventful 
appearance from the bench, 
scoring with an angled header 
after Andy Robertson had nod-
ded the ball into his path. 
It was another new striking ad-
dition who brought City level in 
the 70th minute when Phil 
Foden’s shot was parried by 
Adrian and with the ball spilling 
loose, former River Plate for-
ward Alvarez pounced to net his 
first goal for the club showing a 
lot of promise.

UK Cypriot run Edmonton 
Eagles give A big thank you to 
the Mayor of London Sadiq 
Khan and all his office for the 
great funding support he has 
given them at Edmonton Eagles 
and for visiting them last week 

with the BBC and all the other 
News Media, also big thank you 
to Eagles President Penny Ef-
stathiou, deputy mayor, Joanne 
McCartney and Enfield Council 
leader Nesil Caliskan who were 
present at the event.

UK Cypriot run  
Edmonton EAGLES  
ON BBC TV

 The 2nd Cypriot Gold Society 
event of the 2022 season, the 
Spring Cup, was held at Sandy 
Lodge Golf Club. The acting 
Captain representing our be-
loved Gill Kyriakou was Dino 
Capsalis. 
 Dino welcomed the 60 
members and 2 guests and 
after breakfast the competition 
commenced. 
 The weather was pleasant, 
mild, dry. Unfortunately, the 
course had not recovered from 
the wet winter, so the greens 
were very slow, and one of the 
holes was closed for repair 
works, so the competition was 
held over 17 holes. 
 This did not however deter the 
first time major winner, popular 
Charlie Strouthos , with an im-
pressive 41 stableford points! 
Charlie has been playing well 
at his home course Hadley 

Wood, so it was no surprise. 
Best Gross score once again 
was the talented Ben Webster, 
shooting 75. 
 The day ended with dinner, 
speeches, prize giving and and 
charitable donations were once 
again raised! 
Winner:  
Charlie Strouthos 41pts 
Runner Up:  
Panayioti Krase 37pts 
3rd Place: 
Vange Evangelou 37pts 
Best Gross:  
Ben Webster 75 
Best Senior: 
Panayioti Krase 37pts 
Best Team: 
Charlie Strouthos, Savva 
Savva, Sam Aristidou, Russel 
Kilikita, 99pts 
Nearest to Pin: Gilly Takkas 
Best Guest: Simi Kouttis 31pts  
Booby Prize: Dimitri Maeaisi

Winner of the tournament Charlie Strouthos and Dino 
Capsalis

Georgios Balarjishvili above 
won the gold medal in Judo, in 
the 66kg category, beating in 
the final the Scottish judoka Fin-
lay Allan. 
Petros Christodoulides secured 
fourth place in the 60kg cate-
gory, losing out in the bronze 
medal match . In the semi-final 
held earlier on Monday, Balar-
jishvili defeated Alexander 
Short, also from Scotland, again 
by wazari. 
Cyprus secured the bronze 
medal in the Men’s Team Final 
in Artistic Gymnastics. England 
won the Gold medal and Ca-
nada secured the Silver, while 
Cyprus won the Bronze leaving 
Australia in the fourth place. 
The Cypriot team with Marios 
Georgiou, Ilias Georgiou, Gior-
gos Angonas, Sokratis Pilakou-
ris and Michalis Chari, secured 
the third place with a total of 
239,650 points, while England 
had a total of 254,550 points 
and Canada 241,200. 
Cyprus secured another  bronze 
medal in the Men’s All Around 
Final in Artistic Gymnastics with 

the Gymnast Marios Georgiou. 
England won both Gold and 
silver medal. 
Georgiou with an excellent per-
formance mainly in the last two 
events, in Parallel Bars and in 
Horizontal Bar, left behind two 
athletes who were in front of 
him and with 81,750 points in 
total he secured the  third place 
and the bronze medal 
On Tuesday Cyprus secured 
the silver medal in the Men’s 
Ring’s Final in Artistic Gymnas-
tics with gymnast Sokratis Pila-
kouris. England won the Gold 
Medal with Courtney Tulloch 
and Canada the Bronze with 
Chris Kaji. 
Pilakouris with an excellent per-
formance got 14,300 points in 
total, 6,100 for Difficulty and 
8,300 for Execution, just 100 
behind Tulloch. 
In his statement after the Final, 
the 23 year-old gymnast said 
that this is the biggest success 
so far in his career as it is the 
first time he secures a medal in 
an international competition at 
the individual level.

Midtjylland in a penalty shootout 
victory over AEK Larnaca which 
ensured a spot in the semifinals 
of the Champions League pre-
liminaries. 
Midtjylland had a tough task on 
their hands. The former Danish 
champions drew 1-1 at home to 
AEK Larnaca in the first leg of 
the tie. And going to beat AEK 
Larnaca in Cyprus was a diffi-
cult task. 
Nigerian forward Victor Olatunji 
scored the opener for the Cy-
prus side in the 9th minute, but 
his goal was canceled three mi-
nutes later by Henrik Dalsgaard, 
who equalized for Midtjylland. 
However, that was the end of 
scoring on the night. Both 
teams were both explosive as 
they registered a joint thirty goal 
attempts. But their efforts 
amounted to naught. 

The game pushed on till extra 
time. ÀEK Larnaca now have 
the luxury of still being in Eu-
rope by still qualifying for the 
Europa. 
Cypriot, Nicosia-based, APOEL 
FC, has made it to the third 
qualifying round of the UEFA 
Conference League after de-
feating with 2-0 Bulgarian team, 
Botev Plovdiv, in the second leg 
of the second qualifying round.

Cypriot Football

In celebration of the Birmingham 2022 Commonwealth Games, 
one of Birmingham’s leading Greek restaurants, Kouzina Greek, 
treated guests to a taste of Cyprus as over the weekend of 30th – 
31st July. 
With Cyprus being one of the 54 Commonwealth Countries.



Thursday 4th August 2022 
Europa League Qualifying 
AEK Larnaca v Partisan Belgrade 
Olympiakos v Slovan Bratislava 
Europa Conference League qualifying 
Apoel v Kyzyl-Zhar 
Maccabi Tel-Aviv v Aris 
Slavia Prague v Panathinaikos 
Friday 5th August 2022 
Premier League 
Crystal Palace v Arsenal 20.00pm Sky Sports 
Saturday 6th August 2022 

Premier League 
Fulham v Liverpool 12.30pm BT Sport 
Bournemouth v Aston Villa 15.00pm 
Leeds United v Wolverhampton Wanderers 15.00pm 
Newcastle United v Nottingham Forest 15.00pm 
Tottenham Hotspur v Southampton 15.00pm 
Everton v Chelsea 17.30pm Sky Sports 
FA Cup 
Harpenden v New Salamis 15.00pm Rothamsted Park, through 
Amenbury Lane Car Park, AL5 2EF 
White Ensign v St Panteleimon 15.00pm Burroughs Park Little 
Wakering Hall Lane Great Wakering SS3 0HH 

Vanarama National League 
Barnet v Halifax 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Sunday 07/08/2022 
Premier League 
Leicester City v Brentford 14.00pm 
Manchester United v Brighton 14.00pm Sky Sports 
West Ham United v Manchester City 16.30pm Sky Sports 
Tuesday 9th August 2022 
UEFA Champions League Qualifying 
Apollon Limassol v Maccabi Haifa 
Rangers v Union Saint-Gilloise 

Michael Yiakoumi

Fixtures  
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ENGLAND WOMEN CROWNED EUROPEAN CHAMPIONS 
England clinch  Euro with 2-1 extra time win over Germany
England coach Sarina Wieg-
man became the first manager 
to win the Euros – men’s or 
women’s – with two different na-
tions having led her native 
Netherlands to the title in 2017. 
She was appointed England 
boss in September last year 
and the side has not lost since. 
An extra time strike from for-
ward Chloe Kelly gave England 
a 2-1 win over Germany in the 
Women’s European Champion-
ship final on Sunday to claim 
their first ever major title in front 
of a record crowd on home soil. 
Substitute Kelly reacted quick-
est to a loose ball from a corner 
in the second period of extra 
time to give her side the win and 
avenge their defeat by Ger-
many in the 2009 Euro final in 
Helsinki. 
just can’t stop crying. We talk, 
we talk and we talk and we fi-
nally done it. You know what, 
the kids are alright. This is the 
proudest moment of my life,” 
England captain Leah William-
son said pitchside.Substitute 
Lina Magull brought Germany 
back into the game to send it to 

extra time but Kelly popped up 
at the right time to clinch it for 
England and send the home 
fans wild. 
Germany suffered a blow in the 
warm-up as striker Alexandra 
Popp, who had scored six goals 
in five games in her debut 
Euros, suffered a muscle injury 
and had to pull out of the line-
up and was replaced by Lea 
Schuller. 
Listen the legacy of this tourna-
ment is the change in society. 
The legacy of this team is 
winners and that is the journey. 
I love every single one of you, 
I’m so proud to be English. I’m 
trying so hard not to swear.” 
On an unforgettable day for 
England, the hosts opened the 
scoring in the 62nd minute 
through forward Ella Toone in 
front of a sell-out crowd at 
Wembley Stadium, the 87,192 
attendance a record for a UEFA 
tournament, men’s or women’s.  
Martina Voss-Tecklenburg’s 
side missed Popp’s presence in 
the box but it was a heavily phy-
sical encounter that produced a 
goalless first half. 

Toone opened the scoring 
shortly after the hour mark with 
a beautiful chipped finish, mo-
ments after coming on as a sub-
stitute. 
However, that was cancelled 
out by Magull who fired in an 
equaliser from close range 17 
minutes later after the hosts had 

been pushed back by their op-
ponents. 
The match finished 1-1 after 90 
minutes to take it into extra time 
where the atmosphere died 
down a little as the thought of 
Germany winning a record-ex-
tending ninth Euros crown at 
the home of English football 

began to permeate. 
That was until the 110th minute 
when Kelly, who had moments 
before urged the crowd to raise 
their voices and cheer the side 
on, reacted quickest to stab in 
the winner and inflict Germany’s 
first defeat in a major final. 
“It doesn’t seem real. I’m buz-

zing my head off. Honestly the 
best moment of my career, best 
moment of my life. I’m so proud 
to be a part of this group,” 
Toone said. 
England’s Beth Mead won the 
Player of the Tournament award 
for her six goals and five as-
sists, helping her side.

New Salamis and St Panteleimon FC to play in the Emirates FA Cup this Saturday

New Salamis and St Panteleimon FC who play in the Isthmian League and Spartan South Midlands League respectively are to play in the Emirates FA Cup this Saturday New Salamis are away 
to Harpenden at 15.00pm Rothamsted Park, through Amenbury Lane Car Park, AL5 2EF and St Panteleimon is playing away to White Ensign at 15.00pm Burroughs Park Little Wakering Hall 
Lane Great Wakering SS3 0HH.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Έφυγε από την ζωή ο γνωστός δικηγόρος  
της παροικίας μας Kypros Nicholas

Θλίψη σκόρπισε στην κυπριακή παροικία, η είδηση του θανάτου του συμπατριώτη μας Κύπρου Nicholas από την Χοιροκοιτία,  
ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος Κύπριος solicitor στο Λονδίνο. 

Ο Κύπρος, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης στο σπίτι του στο Enfield σε ηλικία 84ων ετών. Άφησε την τελευταία του πνοή ύστερα 
από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, αφού τον προηγούμενο Νοέμβριο διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο.  

Η διάγνωση έγινε στην Κύπρο και σχεδόν αμέσως είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε εξειδικευμένο κέντρο  
στη Λευκωσία. Ακολούθως μεταφέρθηκε με air ambulance στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Wellington Hospital του Λονδίνου,  

όπου νοσηλεύτηκε μέχρι και τον Φεβρουάριο, οπόταν και μεταφέρθηκε στο σπίτι του. 
Η είδηση του θανάτου του μεταδόθηκε αστραπιαία την Τρίτη το πρωί στην παροικία, αφού ο Κύπρος ήταν ιδιαίτερα γνωστός  

και αγαπητός στην κοινότητά μας. Έχαιρε σεβασμού και εκτίμησης, καθώς είχε βοηθήσει χιλιάδες συμπατριώτες μας  
υπό την ιδιότητά του ως νομικός, ενώ παράλληλα, είχε προσφέρει πολλά με τις γνώσεις του στην οργάνωση της κυπριακής  

κοινότητας, σε μια κρίσιμη και καθοριστική περίοδο για την παροικία μας. Ήταν ενεργό μέλος της παροικιακής ζωής,  
συμμετείχε σε οργανώσεις και συνδέσμους, ήταν για πολλά χρόνια πρόεδρος της εκκλησιαστικής επιτροπής Αγίου Δημητρίου  
και επί σειρά ετών διετέλεσε πρόεδρος των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων της Βρετανίας τις οποίες εκπροσωπούσε στην Εθνική 

Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ο Κύπρος, ο οποίος είχε φοιτήσει στην Αγγλική Σχολή στην Κύπρο, ήρθε στην Αγγλία το 1958. Το 1963 άρχισε να ασκεί το επάγ-
γελμα του δικηγόρου και το 1964 νυμφεύθηκε τη σύζυγο του Μαρούλα, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Τη Γιώτα, τη Στέλλα 
και τον Νικόλα. To 1969 ίδρυσε την εταιρεία του Nicholas & Co Solicitors υπηρετώντας την ελληνοκυπριακή κοινότητα του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Εργάστηκε σκληρά και κατάφερε μέσα στον ίδιο χρόνο να αγοράσει το πρώτο γραφείο της εταιρείας στο Seven 

Sisters Road. Μάλιστα το 2019 και με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση της  
Nicholas & Co Solicitors, είχε δηλώσει στην «Παροικιακή» ότι εξακολουθεί να κατέχει το συγκεκριμένο κτήριο,  

καθώς όπως είχε πεί τότε, «είμαι πολύ συναισθηματικός». Το διατηρούσε, παρά το γεγονός ότι η έδρα της εταιρείας βρισκόταν 
τότε στη γνωστή Wigmore Street και με προοπτική μάλιστα να μεταφερόταν σε νέα, ακόμη πιο μεγάλα γραφεία και συγκεκριμένα 

στο Bourlet Cl, Fitzrovia, London, όπου βρίσκονται σήμερα. «Είμαι πολύ περήφανος για όσα έχω πετύχει ως νεαρός που  
είχα μεταναστεύσει από το μικρό χωριό της Χοιροκοιτίας στην Κύπρο», είχε δηλώσει το 2019. 

Εκτός από την αγαπημένη του σύζυγο Μαρούλα και τα τρία παιδιά του, ο Κύπρος καταλείπει τη νύφη του Katrina,  
τους γαμπρούδες του Peter Petrou και Harry Jacovides, καθώς και 7 εγγόνια: Anmarie, Kypros, Savvas, Joanna,  

Marie, Adam και Charlie. 
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† MEMORIAL

Costas Michael (Tsiaoukas) 
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κώστας Μιχαήλ (Tsiaoukas) 

20.03.1940 – 11.05.2022

The 3-month memorial of our beloved Costas Michael (Tsiaoukas) 
 (from Kaimakli, Nicosia, Cyprus), will take place on Sunday 7 August 
2022, at the Greek Orthodox Church St Mary's, Trinity Rd, Wood Green  

N22 8LB, and we invite anyone who honour his memory to attend.  
 

With thanks: wife Voula, sons Michael and Chris, daughters’-in-law 
Maria and Ioanna, granddaughter Elena and husband Costas,  

grandchildren Nicolas, Olivia, Costas and Niki, great grandchildren 
Niki, Eva and Emilia, son-in-law Gabs, brother Sofoklis and wife Mary. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 7 Αυγούστου 2022,  
το 3-μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας Κώστα Μιχαήλ (Tsiaoukas) 

(από το Καϊμακλί Λευκωσίας, Κύπρος) στην εκκλησία της Παναγιάς  
στο Wood Green N22 8LB, και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παραβρεθούν.  
 

Οι τεθλιμμένοι: συζυγός Βούλα, παιδιά Μιχάλης και Χρηστάκης,  
νύφες Μαρία και Ιωάννα, εγγονή Έλενα και σύζυγος Κώστας,  
εγγόνια Νικόλας, Ολίβια, Κώστας και Νίκη, δισέγγονα Νίκη,  

Εύα και Αιμίλια, γαμπρός Γαβρίλης,  
αδελφός Σοφοκλής και σύζυγος Μαίρη.

19.04.1924 - 20.07.2022 

(from Kaimakli, Nicosia, Cyprus) (από το Καϊμακλί, Λευκωσίας, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Eleni Constantinou 
(from Vasili Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Ελένη Κωνσταντίνου 
(από το Βασίλι, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce  

the passing of our beloved Eleni Constantinou 

on Wednesday 20th July 2022, at the age of 98.  

She leaves behind her husband Yiannakis, 

daughter Vasoulla, son-in-law Ossie, grandsons 

Erik, and Aren, four sisters Pinelopi, Angela, 

Militsa and Annoulla. 

 

The funeral will take place on Friday 12th  

August 2022, at All Saints Church, Camden St, 

London NW1 0JA, at 12.30pm, and the burial 

at Cemetery New Southgate, Brunswick Park 

Rd, London N11 1JJ, at 2.30pm followed by 

the wake at Ariana Banqueting Hall,  

Brunswick Park Rd, London N11 1GN. There 

will be a donation box for Cancer Research.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.08.2022,  
στην Εκκλησία Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής,  

660 Kenton Rd, Harrow, Middx. HA3 9QN, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο  
του πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας συζύγου και πατέρα 

Δημήτριος Κωνσταντίνου (από την Λευκωσία)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Θεοδώρα και τα παιδιά Μαρία και Αλεξάνδρα. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε  
τον θάνατο της αγαπημένης μας Ελένης  

Κωνσταντίνου την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022, 
σε ηλικία 98 ετών. Αφήνει πίσω τον σύζυγό 
της Γιαννάκη, την κόρη της Βασούλλα,  

τον γαμπρό Ossie, τους εγγονούς Έρικ και 
Αρέν, και τέσσερις αδερφές την Πηνελόπη,  
την Άντζελα, την Μηλίτσα και την Αννούλα. 

 
Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 12  

Αυγούστου 2022, στον Ιερό Ναό των Αγίων 
Πάντων Camden St, London NW1 0JA,  
στις 12.30 μ.μ., και η ταφή στο Cemetery  

New Southgate, Brunswick Park Rd,  
London N11 1JJ, στις 14:30 μ.μ, 

 και στη συνέχεια η παρηγοριά στην αίθουσα 
δεξιώσεων Ariana Banqueting Hall, Brunswick 
Park Rd, Λονδίνο N11 1GN. Θα υπάρχει ένα 

κουτί δωρεών για το Cancer Research. 

Έφυγε στα 77 του χρόνια  
ο δημοσιογράφος  
Τάκης Κουνναφής
Έφυγε  ένας ακόμη στυλοβάτης του κυπριακού 
Τύπου. Ο Τάκης Κουνναφής απεβίωσε στα 77 
του χρόνια μετά από μακρά δοκιμασία της υγείας 
του, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία στον «Φιλε-
λεύθερο», στα «Νέα» της ΕΔΕΚ, στο κυπριακό 
Παρασκήνιο, στην Μάχη, στην ενημέρωση στον 
ελληνικό χώρο με τις ανταποκρίσεις του στα Νέα 
των Αθηνών και στην ΕΡΤ. Ο Τάκης καταγόταν 
από την Τύμπου και κατοικούσε στο Στρόβολο. 
 
Η κηδεία του τελείται σήμερα Πέμπτη, στις 3 το 
απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στην Ακρόπολη.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Alex Mavroudis
(from Leonarisso, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άλεξ Μαυρουδής
(από Λεωνάρισο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας  
Άλεξ Μαυρουδή, στις 7 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω  

τη σύζυγό του Ελένη (Δέσποινα), τα παιδιά του Ανδρέας, Μαργαρίτα, Δημήτρης, 
Κώστας και τα εγγόνια του. Ο Alex μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1960 

όπου πέρασε την επαγγελματική του ζωή στο Λονδίνο, Scunthorpe και 
 στο Great Yarmouth όπου και διηύθυνε το πολυαγαπημένο του εστιατόριο,  

γνωστό με το όνομα Monte Carlo, κόντα στην θάλασσα. 
 

Θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον άνθρωπο με το πιο πλατύ χαμόγελο  
και την πιο ευγενική καρδιά. Ήταν γενναιόδωρος, ειλικρινής, εργατικός, 
σοφός, αστείος και πρότυπο έμπνευσης. Κυρίως αγαπήθηκε πολύ από την 
 οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη, θα μας λείψεις xx 

 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11:00 π.μ., στις 12 Αυγούστου στην εκκλησία  
της Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί Λευκωσίας Κύπρου, και η ταφή  

στο κοιμητήριο του Καϊμακλί. 

It is with great sadness that we announce the sudden passing  
of our beloved Alex Mavroudis, on 7th July 2022, at the age of 81.   

He leaves behind his wife Eleni (Despina), children Andreas,  
Margareta, Demetris, Costas, and his grandchildren.  

Alex moved to the UK in 1960 where he spent his working life  
in London, Scunthorpe and Great Yarmouth where he ran the  

much-loved restaurant Monte Carlo on the seafront. 
  

He will always be remembered as the man with the widest smile and 
kindest heart. He was generous, honest, hardworking, wise, funny and 

an inspiration. Most of all, he was well loved by his family and 
friends. Rest in peace, we will miss you xx 

 
The funeral will take place at 11:00, 12th August at Agia Varvara  

in Kaimakli, Lefkosia, Cyprus. He will be laid to rest at the cemetery  
in Kaimakli. 12.07.1940 – 07.07.2022

†  MEMORIAL

Eleni (Lella) Argyrou
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ελένη (Λέλλα) Αργυρού 
Το 3-μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς,  
θείας και νονάς, Λελλάς θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο  
του Southgate Cemetery, Brunswick Rd, London N11 1EZ,  
στις 14:00μμ, την Κυριακή 7 Ιουλίου 2022. Όποιος επιθυμεί  

να  τιμήσει τη μνήμη της είναι ευπρόσδεκτος.  
 

Η οικογένεια θα ήθελε με αυτήν την ευκαιρία να ευχαριστήσει 
όλους όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν λουλουδιών  
και μας στήριξαν σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Είμαστε  
 ευγνώμονες για όλες τις δωρεές στη μνήμη της Λέλλας μας, 

 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την εκκλησία για να  
χορηγηθούν γεύματα στους ηλικιωμένους, στη μνήμη της,  

σύμφωνα με την επιθυμία της Λέλλας. 
Οι τεθλιμμένοι: οι γιοι της Tony, Thomas & Mario  

και όλη η οικογένεια.

The 3-month memorial of our beloved and dearly missed mother, 
grandmother, aunt and nouna, Lella will take place 

 at Southgate Cemetery, Brunswick Rd, London N11 1EZ, 
 at 2pm, on Sunday 7th July 2022. Anyone who would like to 

 attend and honour her memory is most welcome. 
 

The whole family would like to take this opportunity to thank  
everyone that attended the funeral, sent floral tributes,  
and supported us at this very difficult time. In addition, 
 we are grateful for all the donations in memory of Lella  

and this will be used by the church to sponsor lunches in her 
memory for the elderly in accordance with Lella’s wishes.  

With many thanks her sons Tony,  
Thomas & Mario and all the family.

† MEMORIAL

Theano Nicou
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Θεανώ Νίκου

01.02.1925 – 28.06.2022

The 40-day memorial of our beloved Theano Nicou  
(from Varosi, Famagusta), will take place on Sunday 7 August 2022,  
at the Greek Orthodox Church St Mary's, Trinity Rd, Wood Green  
N22 8LB, and we invite anyone who honour her memory to attend.  

We would also like to thank all those who sent flowers  
and supported us in this difficult time. 

 
With thanks: children Voulla, George, Chris and Thelma, 
 daughters-in-law Androulla and Lyn, 11 grandchildren,  

22 great grandchildren, 9 great great grandchildren, family, and friends. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 7 Αυγούστου 2022,  
το 40 ήμερο μνημόσυνο της Θεανώ Νίκου 

(από Βαρώσι Αμμοχώστου) στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green 
N22 8LB, και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως  

παραβρεθούν. Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους έστειλα λουλούδια και μας συμπαρασταθήκαν  

σε αυτη την δύσκολη στιγμή.  
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Βούλα, Γιώργο, Χρήστο και Θέλμα,  

νύφες Ανδρούλλα και Lyn, 11 εγγόνια, 22 δισέγγονα,  
9 τρισέγγονα, οικογένεια και φίλοι. 

(from Varosi, Famagusta) (από Βαρώσι Αμμοχώστου)
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Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της Σούλας Μηνά που δυστυχώς 
έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Η Σούλα ήταν  
μια αγαπημένη μητέρα για τον Νίκο και τον Γιάννη, γιαγιά του Γρηγόρη  

και προγιαγιά του Νίκου. Θα μας λείψει πολύ και τώρα αναπαύεται εν ειρήνη 
 με τον εκλιπόντα σύζυγό της Μηνάς. 

 
Η κηδεία της Σούλας θα γίνει την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022. Η λειτουργία  
θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα,  

Kenton Rd, HA3 9QN, στις 11.30 π.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή  
στο κοιμητήριο του Pinner New Cemetery, HA5 5RH, στη 13:00 μ.μ. 

Παρακαλούμε να μην υπάρχουν λουλούδια, ωστόσο μπορείτε να κάνετε δωρεά 
στο Macmillan Cancer Support. Θα υπάρχει ένα κουτί στην εκκλησία για να 

 κάνετε τη δωρεά σας σε μετρητά στην φιλανθρωπική οργάνωση 
 ή εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη σελίδα μας JustGiving  

(αναζητήστε με το όνομα Mina Family).

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αθανασία (Σούλα) Μηνά

20.06.1941- 19.07.2022

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of Soulla Mina who 
sadly passed away on 19th July 2022, at the age of 81.  

Soulla was a dearly loved mother to Nick & John, grandmother to Gregory 
& great grandmother to Niko. She will be deeply missed and is now resting  

in peace with her late husband Minas. 
 

Soulla’s funeral will be on Wednesday 10th August 2022. The service will  
be held at St Panteleimon Greek Orthodox Church, Kenton Rd, HA3 9QN,  

at 11.30am, followed by her burial at Pinner New Cemetery, HA5 5RH,  
at 1pm.We kindly request no flowers, but if you wish, you can donate  

to Macmillan Cancer Support.  
There will be a box at the church to make your cash donation to this charity, 
or alternatively please visit our JustGiving page (search for Mina family).

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Athanasia (Soulla) Mina
(from Lefkoniko, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Davlos Famagusta, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce  

the death of our beloved mother, grandmother,  

and great grandmother Androulla Photiou who 

sadly passed away 24th July 2022, aged 88. 
  

Her smile and laugh will be greatly missed.  
 

She leaves behind her 5 children, Fay, Sotiris,  
Michael, Yoda and Christine and their families.  

She will be laid to rest with her beloved  
husband Loizos.   

The funeral will take place on Thursday 11th  

August 2022, at 11:30am,  

at St Demetrios Church, Logan Rd, N9 0LP. 

She will be laid to rest at 1:30pm,  

at Manor Park Cemetery, Forest Gate, E7 0NP.  

The wake will be held at the cemetery.  

Flowers can be sent the day before, direct  

to H L Hawes Funeral Directors,  

106 Tanners Lane, Barkingside IG6 1QE.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 

αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς  

Ανδρούλλας Φωτίου που δυστυχώς έφυγε  

από τη ζωή στις 24 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 88 ετών.  
 

Tο χαμόγελαo της και το γέλιο της θα μας λείψει πολύ. 
  

Αφήνει πίσω τα 5 παιδιά της, τη Φαίη, τον Σωτήρη, 
τον Μιχάλη, τη Γιώτα και τη Χριστίνα 

 και τις οικογένειές τους.  
Θα αναπαυθεί με τον αγαπημένο της σύζυγο Λοΐζο. 

 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 11 Αυγούστου 

2022, στις 11:30 π.μ., στην εκκλησία του Αγίου  

Δημητρίου, Logan Rd, N9 0LP, και η ταφή στις  

1:30 μ.μ., στο κοιμητήριο του Manor Park Cemetery, 

Forest Gate, E7 0NP. Η παρηγοριά θα δοθεί στο  

κοιμητήριο. Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν την 

προηγούμενη μέρα, απευθείας στο γραφείο κηδειών  

H L Hawes Funeral Directors, 106 Tanners Lane, 

Barkingside IG6 1QE.

Androulla Photiou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρούλλα Φωτίου
(από Δαυλός Αμμόχωστου, Κύπρος)

11.11.1933 – 24.07.2022
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