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Αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογέ-
νειά της, στους φίλους της και στην 
κυπριακή παροικία. Η πολυαγαπη-
μένη Νίνα Στυλιανού απεβίωσε την 
Κυριακή, σκορπώντας τη θλίψη στην 
κοινότητά μας... 

Σελ. 28

Εnglish Section 17-27

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗ Σ ΤΗΣ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ» ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ο ΤΖΟΝΣΟΝ

Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύ-
σωνα βρίσκεται η Βρετανία εντεί-
νοντας τις συνθήκες ξηρασίας που 
έχουν ήδη οδηγήσει σε περιορι-
σμούς στη χρήση νερού σε ορισμέ-
νες περιοχές... 

Σελ. 4                    

Η μία καταγγελία μετά την άλλη 
φτάνει στα γραφεία της «Παροικια-
κής», αναφορικά με συμπατριώτες 
μας οι οποίοι έπεσαν θύματα κλο-
πής το τελευταίο διάστημα στο βό-
ρειο Λονδίνο... 

Σελ. 10                                                          

Νέες καταγγελίες

Μετά την Ελλάδα 
ανοίγει ο Ασκός 
του Αιόλου 
και στην Κύπρο 
για τις παρακολουθήσεις

Σελ. 2Σελ. 5 & 7

«Έφυγε» η Νίνα Καύσωνας και λειψυδρία

Σελ. 3, 4, 8, 9 , 17 & 19

«Αλλαγή φρουράς»
Με στόχο τη συνέχιση, αλλά και την 

ενίσχυση της δουλειάς που γίνεται στην 
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
νέος Γενικός Πρόξενος της χώρας μας 
στο Λονδίνο, Οδυσσέας Οδυσσέως, ξε-
κίνησε τις επαφές του από τα παροι-
κιακά μέσα ενημέρωσης. 
Την Παρασκευή 5 Αυγούστου, συνο-

δευόμενος από τον απερχόμενο Πρό-
ξενο, Θεόδωρο Γκότση, επισκέφθηκε τα 
γραφεία της «Παροικιακής» στο Wood 
Green. Οι κύριοι Γκότσης και Οδυσσέως, 
συνομιλήσαν με τον γενικό διευθυντή 
της εφημερίδας Πάμπο Χαραλάμπους, 
αλλά και με τους εργαζόμενους, για τα 
τρέχοντα θέματα της κυπριακής παροι-
κίας και όχι μόνο....

Ακυβέρνητο 
καράβι...

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΩΝΗ «ΜΑΥΡΗ» ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ‘64

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΈΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΚΚΕ

Ακυβέρνητο 
καράβι...



Την έδρα του βουλευτή στο Enfield Southgate διεκδικεί για τρίτη συνεχόμενη φορά, 
ο κυπριακής καταγωγής βουλευτής Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος επιλέχθηκε ξανά 
από το Εργατικό Κόμμα (reselected) για να είναι υποψήφιός του, στη συγκεκριμένη 
εκλογική περιφέρεια. 
Με δηλώσεις του στην «Παροικιακή», ο κύριος Χαραλάμπους είπε ότι είναι βαθιά 

συγκινημένος, αλλά ταυτόχρονα υπερήφανος, για το γεγονός ότι οι σύντροφοί του τον 
εμπιστεύονται για άλλη μια εκλογική αναμέτρηση. Ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος 
και όλους εκείνους που συνεχίζουν να τον υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. «Είναι 
μεγάλη μου τιμή να τους εκπροσωπώ, ελπίζω να είναι ευχαριστημένοι με τη 
δουλειά που έχουμε κάνει με την ομάδα μου. Τους διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω 
να το κάνω για τα επόμενα δύο χρόνια. Νιώθω μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια  να 
υπηρετώ αυτή την εκλογική περιφέρεια μέσα κι’ έξω από το κοινοβούλιο».  
Σε ερώτηση της «Π» για τη σημασία που έχει για την Κύπρο και την προώθηση του 

Κυπριακού η επαναδιεκδίκηση της βουλευτικής έδρας, ο κ. Χαραλάμπους, υπογράμ-
μισε: «Είμαι πολύ περήφανος για την κυπριακή μου κληρονομιά και συνεχίζω 
να μιλώ για την Κύπρο όπου μπορώ. Τόσο για το Κυπριακό, όσο και για τα υπό-
λοιπα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους Κύπριους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Όπως γνωρίζετε είμαι ενεργό μέλος και αντιπρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής 
για την Κύπρο στην Βουλή των Κοινοτήτων. Ενθαρρύνω τις κομματικές ομάδες 
και συνεχίζω να μιλώ για τα πράγματα που επηρεάζουν την κυπριακή κοινότητα. 
Ασκώ πιέσεις καθημερινά, τόσο εκ της θέσεως μου στη βουλή όσο και μέσω του 
Εργατικού Κόμματος, το οποίο επίσης υπηρετώ ως Σκιώδης Υπουργός για Θέ-
ματα Μέσης Ανατολής. Έχουν περάσει 48 χρόνια από την εισβολή και πρέπει 
να έχουμε μια λύση για την Κύπρο. Γνωρίζω ότι έχουν εκλογές στην Κύπρο του 
χρόνου, οπότε ξέρω ότι πολύ λίγα θα γίνουν μέχρι τότε. Ωστόσο, πρέπει να 
ασκήσουμε πίεση σε διεθνείς θεσμούς όπως ο ΟΗΕ ώστε να ξεκινήσουν ξανά οι 
διαπραγματεύσεις». 
Στάθηκε ιδιαίτερα στο έργο που επιτελεί η ομάδα του, τονίζοντας ότι όσα έχει κατα-

φέρει, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη σκληρή δουλειά που κάνουν. «Ό,τι κι αν συμβεί 
δουλεύουμε σκληρά και είμαι αρκετά αισιόδοξος. Δουλεύουμε σκληρά προωθώ-
ντας τα προβλήματα της περιφέρειας μας, ενώ παράλληλα προσπαθώ να κρα-

τήσω προσωπική επαφή με όλες τις κοινότητες του Λονδίνου. Πάντοτε έτοιμος, 
να ακούσω, να μεταφέρω τα προβλήματά τους στη Βουλή και να διεκδικήσω 
την επίλυσή τους. Διότι αναγνωρίζω ότι είναι μεγάλη ευθύνη να τους εκπροσωπώ. 
Γι΄αυτό  και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ». 
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Με στόχο τη συνέχιση, αλλά και την ενίσχυση 
της δουλειάς που γίνεται στην Ύπατη Αρμοστεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, ο νέος Γενικός Πρόξενος της χώρας μας στο 
Λονδίνο, Οδυσσέας Οδυσσέως, ξεκίνησε τις επα-
φές του από τα παροικιακά μέσα ενημέρωσης. 

 Την Παρασκευή 5 Αυγούστου, συνοδευόμενος 
από τον απερχόμενο Πρόξενο, Θεόδωρο Γκότση, 
επισκέφθηκε τα γραφεία της «Παροικιακής» στο 
Wood Green. Οι κύριοι Γκότσης και Οδυσσέως, 
συνομιλήσαν με τον γενικό διευθυντή της εφημερί-
δας Πάμπο Χαραλάμπους, αλλά και με τους εργα-
ζόμενους, για τα τρέχοντα θέματα της κυπριακής 
παροικίας και όχι μόνο. Μιλώντας στην «Π»,  
ο κύριος Οδυσσέως, ο οποίος αναλαμβάνει επι-
σήμως καθήκοντα αύριο Παρασκευή, 12 Αυγού-
στου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι για τον ίδιο είναι 
μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα βαριά ευθύνη η θέση 
του Γενικού Πρόξενου της Κύπρου στο Λονδίνο. 
«Κάθε συνάδελφος του ΥΠΕΞ που καλείται να υπη-
ρετήσει σε σημαντικά πόστα στο εξωτερικό και κυ-
ρίως σε πόστα προξενικής αρωγής, αλλά ειδικότερα 
ως Γενικός Πρόξενος στο Λονδίνο, αντιλαμβάνεται 
το βάρος της ευθύνης που έχει αυτή η θέση. Συνε-
πώς, νιώθω δέος και τιμή που είμαι στο Λονδίνο 
ως Γενικός Πρόξενος. Πόσο μάλλον όταν διαδέχο-
μαι έναν απόλυτα πετυχημένο Πρόξενο όπως τον 
κ. Γκότση, ο οποίος κατάφερε να εφαρμόσει καινο-
τόμες πρακτικές για την καλύτερη εξυπηρέτησή της 
παροικίας στο Λονδίνο. Και θέλω να τον διαβεβαι-
ώσω πως ό,τι κατάφερε να πετύχει μέχρι σήμερα 
στο προξενείο, αυτό θα παραμείνει και ότι θα προ-
σπαθήσω κι’ εγώ με τη σειρά μου να το ενισχύσω, 
ώστε να εμπεδωθεί ως όραμα στη διαδικασία εξυ-
πηρέτησής των αποδήμων μας. Παράλληλα, στό-
χος μου είναι να εμβαθύνουμε περισσότερο τη συ-
νεργασία με τα οργανωμένα σύνολα της παροικίας, 
διότι η κυπριακή κοινότητα χρειάζεται στήριξη. Γνω-

ρίζω, επίσης, ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία χρει-
άζεται τη στήριξη της παροικίας. Άρα, αυτή θα είναι 
και η επιδίωξή μου. Θα προσπαθήσω να επεκτείνω 
τη μέχρι σήμερα καλή συνεργασία μας με τα οργα-
νωμένα σύνολα της παροικίας και σε άλλα επίπεδα, 
ώστε να κάνουμε ακόμη πιο αισθητή την παρουσία 
των Κυπρίων αποδήμων στη χώρα, με νέους τρό-
πους επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργασίας». 

 
Ο απερχόμενος Πρόξενος, Θέοδωρος Γκότσης, 

υπογράμμισε με τη σειρά του τη σημασία που έχει 
η συνέχιση της καλής συνεργασίας του προξενείου 
με τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητάς μας. 
«Πέρασαν τέσσερα χρόνια από τότε που ανέλαβα 
καθήκοντα ως Γενικός Πρόξενος της Κύπρου στο 
Λονδίνο. Αυτά τα τέσσερα χρόνια ήταν ιδιαίτερα για 
μένα, καθώς είχαμε να αντιμετωπίσουμε τρομακτικές 
δυσκολίες λόγω της πανδημίας, αλλά και όλα τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας του 
Brexit. Ωστόσο, αυτά τα τέσσερα χρόνια, είχαν τε-
ράστια σημασία για μένα. Θα έχω να θυμάμαι μο-
ναδικές εμπειρίες. Εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής. 
Αλλά, όπως λέω πάντοτε, η θέση του Γενικού Πρό-

ξενου είναι μια σκυταλοδρομία. Παραλάβαμε και 
τώρα παραδίδουμε στον επόμενο. Πρέπει πάντοτε, 
η σκυτάλη να μένει ψηλά και να προσπαθούμε να 
βελτιώνουμε τα πράγματα στο βαθμό που μας το 
επιτρέπει η αρμοδιότητά μας, διότι, κάποιες διαδι-
κασίες δεν εξαρτόνται αποκλείστηκα από εμάς.  
Ωστόσο, προσπαθούμε να βελτιώνουμε όσο γί-

νεται τα πράγματα και νομίζω ότι μέχρι τώρα το 
έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Με τις προσπάθειές 
μας, καταφέραμε να αλλάξουμε αρκετά πράγματα 
και να υιοθετήσουμε νέες πρακτικές. Όπως για πα-
ράδειγμα, η εφαρμογή του θεσμού των ραντεβού 
ώστε να μπορεί ο κόσμος να διεκπεραιώνει τις υπο-
θέσεις του γρήγορα. Παράλληλα, καταφέραμε να 
υιοθετήσουμε και τις πληρωμές με κάρτα. Και είμαι 
βέβαιος ότι ο νέος Γενικός Πρόξενος, με τον οποίο 
εκτός από συνάδελφοι, είμαστε και πολύ καλοί φίλοι, 
θα συνεχίσει την προσπάθεια αναβάθμισης της εξυ-
πηρέτησης των πολιτών, με ακόμη καλύτερα απο-
τελέσματα στο μέλλον.   
Όσον αφορά την παροικία, αυτό που έχει τη με-

γαλύτερη σημασία, είναι να καταφέρουμε να διατη-
ρήσουμε τους δεσμούς με την Κύπρο. Όπως το 

κάνουμε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι 
δυστυχώς, αυτό το καθήκον γίνεται όλο και πιο δύ-
σκολο με τις νεότερες γενιές. Διότι, οι δεσμοί με την 
ιστορία, την παράδοση και την κουλτούρα μας, δεν 
είναι μόνο τα παραδοσιακά εδέσματα και τα λαο-
γραφικά μας, αλλά πάνω από όλα είναι η γλώσσα 
μας. Και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ότι η Κύπρος, 
αν είναι να έχει ένα μέλλον, ελεύθερο, ανεξάρτητο 
και δημοκρατικό χρειάζεται όλους τους ανθρώπους 
της». 

 
Ο γενικός διευθυντής της «Παροικιακής», Πά-

μπος Χαραλάμπους, ο οποίος ενημέρωσε τους κύ-
ριους Γκότση και Οδυσσέως για τους προβληματι-
σμούς της παροικίας και τα θέματα για τα οποία 
πολλές φορές απευθύνονται στα γραφεία της εφη-
μερίδας μας οι απόδημοί μας, ανέφερε με τη σειρά 
του ότι «η παρουσία του κ. Θεόδωρου Γκότση ήταν 
επιτυχημένη, παρόλο που είχε να αντιμετωπίσει 
σημαντικότατά προβλήματα λόγω της πανδημίας. 
Υπήρξε πολύ καλή συνεννόηση με τα πολιτικά κόμ-
ματα, με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και με 
πολλά οργανωμένα σύνολα της κοινότητάς μας. 
Υπήρξε, καλή συνεννόηση με το Προξενείο. Χωρίς 
υπερβολή, η εξυπηρέτηση της παροικίας μας ήταν 
άψογη σε πολλές περιπτώσεις. Ο κύριος Γκότσης, 
ήταν πάντοτε πρόθυμος να ακούσει και να βοηθήσει 
όταν το ζητούσε η παροικία. Στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων του και πάντοτε με καλή θέληση, ήταν πά-
ντα εκεί. Προσωπικά, έχω τις καλύτερες εμπειρίες 
από τη συνεργασία μας. Επίσης, μπορώ να σας 
διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε δίπλα στο νέο Γενικό 
Πρόξενο, και ως Ομοσπονδία, και ως «Παροι-
κιακή», αλλά και ως ΑΚΕΛ Βρετανίας. Άλλωστε, 
όπως είπε και ο κ. Οδυσσέως, είναι πολύ σημαντικό 
για την Κύπρο μας, να διατηρηθεί η καλή συνεργα-
σία, διότι και η παροικία μας, ως αναπόσπαστο 
κομμάτι της Κύπρου, το χρειάζεται».

«Τιμή αλλά και βαριά η ευθύνη της θέσης του Γενικού Πρόξενου»
«ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ» ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Θα συνεχίσω τη σκληρή δουλειά για το καλό της περιφέρειας μου και της Κύπρου»
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ENFIELD SOUTHGATE ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΦΟΡΑ

Εθνικό 
Μνημόσυνο 
των ηρώων 

της Αραδίππου
Το Συμβούλιο και τα μέλη 

του Συνδέσμου Αραδίππου 
Αγγλίας σας προσκαλούν 

στο ετήσιο, Εθνικό 
Μνημόσυνο 

των πεσόντων 
αγωνιστών 

της Αραδίππου. 
Το μνημόσυνο 

θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 14 

Αυγούστου, στον Ιερό 
Ναό Αγ. Δημητρίου, Town 
Road, Edmonton N9 0LP, 

μετά τη 
Θεία Λειτουργία.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Οι περισσότερες εφημερίδες της Τετάρτης 10/8, 
αναδεικνύουν για άλλη μια μέρα στα πρωτοσέλιδά 
τους το μεγάλο θέμα της επιδείνωσης της κρίσης 
του κόστους ζωής. 
Πιο χαρακτηριστικός, είναι ο τίτλος της Metro: 

«Ξυπνήστε ζόμπι!», ο οποίος παραπέμπει στη 
γενικότερη διαπίστωση των ημερών ότι η χώρα 
μοιάζει με ακυβέρνητο καράβι λόγω της στασιμό-
τητας που επικρατεί σε επίπεδο κυβερνητικών 
αποφάσεων για αντιμετώπιση της πρωτοφανούς 
κρίσης σε όλα τα επίπεδα της βρετανικής οικονο-
μίας, με φόντο τα όσα εκτυλίσσονται στην εσω-
κομματική διαδικασία των Συντηρητικών για ανά-
δειξη νέου ηγέτη, ο οποίος θα αναλάβει την 
πρωθυπουργία της χώρας. Στο κύριο θέμα της 
Metro γίνεται εκτενής αναφορά στην προειδοποί-
ηση του ειδικού στα θέματα καταναλωτών, Μάρτιν 
Λιούις, ότι το ταχέως αυξανόμενο κόστος της ενέρ-
γειας, θα είναι «θανατηφόρο» για ανθρώπους που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η εφημε-
ρίδα αναφέρει ότι ο κ. Λιούις ζήτησε από την «κυ-
βέρνηση των ζόμπι» του Μπόρις Τζόνσον να αντα-
ποκριθεί στο αυξανόμενο κόστος ζωής, τώρα, πριν 
να είναι αργά. Κι’ αυτό, την ώρα που ο πρωθυ-
πουργός, ο οποίος δέχεται κριτική τις τελευταίες 
μέρες για το γεγονός ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο 
αρμόδιος υπουργός του απουσιάζουν για… δια-
κοπές σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην 
ιστορία της βρετανικής οικονομίας, δήλωσε ότι 
«δεν θα παρέμβει» και ότι θα αφήσει τις μεγάλες 
αποφάσεις στο διάδοχό του, ο οποίος αναλαμβά-
νει καθήκοντα τον Σεπτέμβριο.  
Η εφημερίδα i προβάλλει το γεγονός ότι η υπο-
ψήφια για την ηγεσία των Συντηρητικών, Λιζ Τρας, 
έχει «μαλακώσει» τη στάση της σε σχέση με την 
παροχή περισσότερης βοήθειας στις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού. Η εφημερίδα αναφέρει 
ότι το φαβορί για την ηγεσία των Τόρις «ανοίγει το 
δρόμο» για περισσότερη οικονομική υποστήριξη 
των ευάλωτων, μετά τη νέα πρόβλεψη ότι το ετή-
σιο κόστος για την ενέργεια που θα κληθούν να 
πληρώσουν τα βρετανικά νοικοκυριά ενδέχεται να 
ξεπεράσει τις £4.200 ετησίως. 
Ο Guardian, γράφει ότι ο Μπόρις Τζόνσον δια-
βεβαίωσε τους πολίτες ότι ο διάδοχός του στην 
πρωθυπουργία θα παράσχει περισσότερη βοή-
θεια για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμε-
νου κόστους ζωής. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η 
«απροσδόκητη παρέμβασή του» άσκησε πίεση 
στην Τρας, η οποία κατηγορήθηκε από τον αντί-
παλό της Ρίσι Σουνάκ ότι «απέχει από την πρα-
γματικότητα» και ότι αρνείται να δεσμευτεί για πιο 
άμεσες μορφές οικονομικής στήριξης πέρα   από 
τις οριζόντιες φορολογικές περικοπές. 
Η Daily Express δηλώνει την αμέριστη υπο-
στήριξή της προς την υποψηφιότητα της Λιζ Τρας 
με μια «δραματική ανακοίνωση» όπως η ίδια η 
εφημερίδα την χαρακτηρίζει, η οποία ανακοίνωση 

«θα μπορούσε να σφραγίσει τη νίκη της». Κάτω 
από τον τίτλο «Εμπιστευόμαστε την Τρας», η εφη-
μερίδα υποστηρίζει ότι είναι το κατάλληλο πρό-
σωπο για να κυβερνήσει τη χώρα με «δυναμισμό 
και ψυχραιμία στη Downing Street» σε αυτές τις 
«δύσκολες στιγμές». 
Η Λιζ Τρας αντιμετωπίζει μια «πρώιμη μάχη» 
με την Τράπεζα της Αγγλίας, σύμφωνα με τους 
Financial Times. Η εφημερίδα δημοσιεύει πλη-
ροφορίες ότι η Τρας έχει «ορκιστεί να προχωρή-
σει» δίνοντας ακόμη και υπερ-εξουσίες στους 
υπουργούς της, ώστε να παρακάμψουν τις ρυθ-
μιστικές Αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, εάν 
«διαπιστωθεί ότι αυτές εμποδίζουν τις μεταρρυθ-
μίσεις μετά το Brexit». 
Η Telegraph αναφέρεται σε περσινές, υπουργι-
κές αποφάσεις του Ρίσι Σουνάκ, γράφοντας πως 
η απόφασή του για «πάγωμα» των κλιμακωτών 
ορίων του φόρου εισοδήματος, οδήγησε σε 
«κλοπή» του Δημοσίου έως και 30 δισεκατομμυ-
ρίων λιρών. Γράφει ακόμη πως το Ινστιτούτο Δη-
μοσιονομικών Μελετών προειδοποίησε ότι οι κι-
νήσεις για να αποτραπεί η άνοδος του 
πληθωρισμού έως το 2026, θα φέρει τους πολίτες 
σε ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση σε σχέση με 
τις φορολογικές κλίμακες. 

 
Τα θέματα της οικονομίας κυριαρχούσαν και στα 
πρωτοσέλιδα της Τρίτης 9/8. 
Οι εσωκομματικές πιέσεις προς την Λιζ Τρας, 
εντείνονται σύμφωνα με 
την εφημερίδα i, με φό-
ντο το κύμα οργής των 
πολιτών για τις δυσβά-
στακτες αυξήσεις σε είδη 
πρώτης ανάγκης και την 
κρίση που πλήττει τα 
νοικοκυριά. Σύμφωνα με 
την εφημερίδα, οι ίδιοι οι 
Συντηρητικοί βουλευτές 

εντοπίζουν ότι η Τρας, αν θέλει να είναι η επόμενη 
πρωθυπουργός, πρέπει να είναι «πιο ρεαλιστική 
και λιγότερο ιδεολογική», εν μέσω προειδοποι-
ήσεων ότι θα χρειαστεί πιο στοχευμένη βοήθεια 
για τους χαμηλά αμειβόμενους. 
Ο Guardian προειδοποιεί ότι τα σχέδια έκτακτης 
φορολογικής μείωσης της Λιζ Τρας θα μπορούσαν 
να κοστίσουν στο κράτος περισσότερα από 50 
δισεκατομμύρια λίρες ετησίως χωρίς μάλιστα «να 
βοηθήσουν αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη 
και αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο 
κόστος ζωής». Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο αντί-
παλός της, Ρίσι Σουνάκ, «έριξε το γάντι» εξαγγέ-
λοντας ότι η πολιτική του θα βασιστεί στο υπάρχον 
πακέτο μέτρων στήριξης, ύψους 15 δις λιρών και 
ότι αυτό είναι σε αντίθεση με την «απροθυμία» 
της Τρας να δεσμευτεί για περαιτέρω περικοπές. 
Τα σχέδια της Τρας για έναν έκτακτο προϋπο-
λογισμό με στόχο τη μείωση των φόρων είναι 
«εκλογικό σημείωμα αυτοκτονίας», σύμφωνα με 
τον υποστηρικτή του Σουνάκ, Ντόμινικ Ράαμπ και 
τα όσα δήλωσε στους Times. Ο κ. Raab υποστη-
ρίζει ότι οι προτάσεις της θα βλάψουν το βιοτικό 
επίπεδο εκατομμυρίων πολιτών και ότι θα φέρουν 
το Συντηρητικό Κόμμα σε μια «ανίσχυρη  θέση», 
αδύναμο και ανίκανο να αντιδράσει στις επόμενες 
εκλογές. 
Η Daily Express προβάλλει μια πιο «θετική» 
προσέγγιση για την καμπάνια της Λιζ Τρας, ανα-
φέροντας ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο πλευρό 

των ανθρώπων που ερ-
γάζονται σκληρά ως μέ-
ρος ενός «τολμηρού οι-
κονομικού οράματος» 
για το ΗΒ. Η εφημερίδα 
προσθέτει ότι η κυρία 
Τρας πιστεύει και το έχει 
ξεκαθαρίσει, ότι «οι κα-
λύτερες μέρες για τη 
Βρετανία είναι μπροστά 
μας». 
Πολλές περιοχές του 
Ηνωμένου Βασιλείου 
βιώνουν «την πιο μακρά 
περίοδο ανομβρίας από 

το 1976» υπογραμμίζει η Daily Telegraph, η 
οποία αναφέρεται εκτενώς στα προβλήματα που 
αναφύονται εξαιτίας της ανομβρίας και στις απα-
γορεύσεις χρήσης λάστιχων ποτίσματος από τα 
νοικοκυριά και όχι μόνο. Επίσης, η εφημερίδα 
αναφέρει ότι έχει εκδοθεί νέος συναγερμός για τη 
ζέστη αυτή την εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες 
να αναμένεται να ανέλθουν περίπου στους 35 
βαθμούς Κελσίου (95 F) σε διάφορες περιοχές 
της χώρας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
αναμένεται εντός της εβδομάδας να ανακοινωθεί 
και επισήμως από υπουργούς ότι η χώρα διανύει 
περίοδο σοβαρής και επικίνδυνης για τα αποθέ-
ματά νερού, ανομβρίας. 
Η Metro αναδεικνύει στο πρωτοσέλιδό της, την 
ιστορία της δίκης του ποδοσφαιριστή Ryan Giggs 
ο οποίος βρίσκεται στο εδώλιο  για υποθέσεις εν-
δοοικογενειακής βίας. Οι ένορκοι άκουσαν κατα-
θέσεις και ισχυρισμούς ότι μεταξύ άλλων χτύπησε 
στο κεφάλι, με κουτουλιά, την κοπέλα και συμβία 
του, Κέιτ Γκρέβιλ, την οποία φέρεται να κακοποι-
ούσε συστηματικά για μια περίοδο τριών ετών, 
αναφέρει η εφημερίδα. Οι δικηγόροι του Γκιγκς 
υποστήριξαν ότι η υπόθεση εναντίον του βασί-
στηκε σε «διαστρέβλωση γεγονότων, υπερβολές 
και ψέματα». 
Το ίδιο θέμα προβάλλει στο πρωτοσέλιδό της 
και η Daily Star με αφορμή την πρώτη μέρα της 
δίκης του Γκιγκς, αναφέροντας ότι όπως κατατέ-
θηκε στο δικαστήριο, φέρεται να χτύπησε με κου-
τουλιά την Γκρέβιλ, λόγω των υποψιών του ότι 
τον απατούσε. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι ει-
σαγγελείς υποστήριξαν πως σε αντίθεση με τις 
ικανότητες του και τον χαρακτήρα που έδειχνε ο 
πρώην εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα 
στο γήπεδο, στο σπίτι έδειχνε μια «πολύ άσχημη 
και απαίσια πλευρά του χαρακτήρα του». 
Οι αστυνομικοί έλεγχοι για ξένους υπηκόους από 

44 χώρες ακυρώθηκαν, αποκαλύπτει η Daily Mail 
στην κύρια ιστορία της. Δεκάδες χιλιάδες άνθρω-
ποι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων από τη 
Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν, δεν χρειάζεται πλέον 
να δίνουν τα στοιχεία τους στην Αστυνομία όταν 
μετακομίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η κυ-
βέρνηση ακύρωσε «αιφνιδίως» τους ελέγχους 
περί τα τέλη της περασμένης εβδομάδας «χωρίς 
οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση», αναφέρει η 
εφημερίδα.  
Η Daily Mirror όπως και αρκετές άλλες εφημε-
ρίδες της Τρίτης, δημοσιεύει στην πρώτη της σε-
λίδα φωτογραφίες της εμβληματικής τραγουδί-
στριας και ηθοποιού Olivia Newton-John, η οποία 
πέθανε σε ηλικία 73 ετών. Η εφημερίδα αναφέρει 
ότι πέθανε ήσυχα στο ράντσο της στη νότια Καλι-
φόρνια των ΗΠΑ τη Δευτέρα.

«Ξυπνήστε ζόμπι!» - Η οικονομία καταρρέει αλλά πήγαν... διακοπές 
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Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι 
εναπόκειται στον «μελλοντικό πρωθυπουργό» να 
αναλάβει δράση απέναντι στην κρίση του κόστους 
ζωής, τη στιγμή που ο παραιτηθείς Μπόρις Τζόνσον 
κατηγορείται για την απουσία του την ώρα που τα 
προβλήματα στην οικονομία επιδεινώνονται με 
δραματικούς ρυθμούς. Ο επικεφαλής της συντη-
ρητικής κυβέρνησης, που υποτίθεται ότι χειρίζεται 
τις τρέχουσες υποθέσεις, πήγε ταξίδι του μέλιτος 
στη Σλοβενία την περασμένη εβδομάδα, την ώρα 
που η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποι-
ούσε ότι ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει το 13% το 
φθινόπωρο, βυθίζοντας τη Βρετανία στη μεγαλύ-
τερη ύφεση μετά την οικονομική κρίση του 2008. 
Ο υπουργός Οικονομικών Ναντίμ Ζαχάουι είναι 

επίσης μακριά από το Λονδίνο. «Κατά συνθήκη, 
δεν εναπόκειται στον νυν πρωθυπουργό να κάνει 

μεγάλες δημοσιονομικές αλλαγές κατά τη διάρκεια 
αυτής της (ενδιάμεσης) περιόδου. Θα είναι αρμο-
διότητα του μελλοντικού πρωθυπουργού» να φρο-
ντίσει γι' αυτό, δήλωσε εκπρόσωπός του. 
Καθώς η ύφεση μοιάζει απειλητική, ο Μπόρις 

Τζόνσον είναι απών. Από τότε που ανακοίνωσε 
την παραίτησή του, έχει ήδη κατηγορηθεί γιατί δεν 
συμμετείχε στις κρίσιμες συνεδριάσεις για τον πρω-
τοφανή καύσωνα που έπληξε τη Βρετανία ή γιατί 
δεν υποδέχθηκε στη Ντάουνινγκ Στριτ την Εθνική 
Αγγλίας Γυναικών στο ποδόσφαιρο μετά τη νίκη 
της στο Euro 2022. Αντίθετα, γιόρτασε τον γάμο 
του με την Κάρι Τζόνσον και έφυγε την περασμένη 
εβδομάδα για διακοπές στη Σλοβενία, όπου δή-
λωσε στην τοπική τηλεόραση ότι είχε μια «θαυμά-
σια» διαμονή. 

«Μια οικονομική κρίση σαν αυτή απαιτεί ηγεσία 

και επείγουσα δράση, αντ' αυτού έχουμε ένα Συ-
ντηρητικό Κόμμα που έχει χάσει τον έλεγχο», δή-
λωσε η βουλευτής των Εργατικών, Ρέιτσελ Ριβς. 

«Πρέπει να υπάρχει κάποιος στο τιμόνι», δήλωσε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV ο πρώην πρωθυπουρ-
γός των Εργατικών Γκόρντον Μπράουν «Υπάρχει 
κενό που πρέπει να καλυφθεί». 

«Εάν περιμένουμε τον νέο πρωθυπουργό, θα 
είναι πολύ αργά», προειδοποίησε, καλώντας τον 
Τζονσον και τους δύο υποψηφίους για τη διαδοχή 
του, Τρας και Σουνάκ, να συμφωνήσουν σε έκτακτα 
δημοσιονομικά μέτρα. «Ο πρωθυπουργός πρέπει 
να συνεδριάσει άμεσα με τους δύο υποψηφίους 
για να συμφωνήσουν σε μια λύση και να βοηθή-
σουν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις», δή-
λωσε ο Τόνι Ντάνκερ, διευθυντής του ισχυρού βρε-
τανικού συνδικάτου εργοδοτών CBI.

ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ο ΤΖΟΝΣΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΦΗΣΕΙ «ΚΑΜΕΝΗ ΓΗ» ΣΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ ΤΟΥ

Ακυβέρνητο καράβι η Βρετανία την ώρα που η οικονομική κρίση «φουντώνει»

ΚΙΝΗΜΑ… «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Αυξάνεται η «αντίσταση» των Βρετανών πολιτών 
ενάντια στην αύξηση του κόστους της ενέργειας. 

Oπως αναφέρει ο επίσημος λογαριασμός του κι-
νήματος «Δεν Πληρώνω» (Don’t Pay UK): «75.000 
πολίτες θα προχωρήσουν σε διαδήλωση την 1η 
Οκτωβρίου. Εάν η κυβέρνηση και οι εταιρείες ενέρ-
γειας δε λάβουν μέτρα, οι απλοί πολίτες θα το κά-
νουν! Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε δίκαιες 
τιμές και ενέργεια για όλους». 
Σύμφωνα με το Glasgow Live, η απεργία «θυμίζει 

τις κινητοποιήσεις κατά των αποφάσεων της πρω-
θυπουργού Margaret Thatcher στα τέλη του ‘80 
και τις αρχές του ‘90, όπου 17 εκατομμύρια άτομα 
αρνήθηκαν να πληρώσουν το φόρο που επέβαλλε 
η κυβέρνησή της». 
Την ίδια στιγμή, ο CEO της ρυθμιστή ενέργειας 

της Βρετανίας Ofgem, Jonathan Brearley, σε συ-
νέντευξή του στο BBC Radio 4 τόνισε πως οι πολί-
τες δε θα πρέπει να απεργήσουν για δύο λόγους: 

«Πρώτον, η απεργία αυτή θα αυξήσει το κόστος 
για όλους. Δεύτερον, εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες 
για την αποπληρωμή των λογαριασμών σας, το 
καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να μιλήσετε 
με την εταιρεία παροχής ενέργειάς σας», τόνισε, 
προσθέτοντας πως «δε συνιστώ σε κανένα να στα-
ματήσει την πληρωμή των λογαριασμών του γιατί 
θα επηρεαστούν τόσο οι ίδιοι όσο και ολόκληρη η 
κοινωνία», όπως είπε.

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Βρετανία 
εντείνοντας τις συνθήκες ξηρασίας που έχουν ήδη οδηγήσει σε 
περιορισμούς στη χρήση νερού σε ορισμένες περιοχές της χώ-
ρας. Αν και οι θερμοκρασίες δεν θα αγγίξουν τα επίπεδα ρεκόρ 
του Ιουλίου με τα σαραντάρια, ωστόσο, το νέο κύμα καύσωνα 
αναμένεται να διαρκέσει πολύ περισσότερο -οδηγώντας σε θερ-
μοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου – και να κορυφωθεί την Παρα-
σκευή και το Σάββατο, όπως προειδοποιούν μετεωρολόγοι. 
Οι Αρχές καλούν τους Βρετανούς να αποφύγουν τα μπάρμπε-

κιου λόγω της ξηρασίας καθώς υπάρχει φόβος να ξεσπάσουν 
πυρκαγιές. Το περασμένο Σάββατο φωτιά σε κήπο ξέφυγε απ’ 
τον έλεγχο με αποτέλεσμα να εκκενωθούν 15 κατοικίες στο Έσεξ, 
να καταστραφούν αρκετά υποστατικά και να υποστούν ζημιές 
δεκάδες κατοικίες, ενώ τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν, 
ή νοσηλεύτηκαν με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή 
καπνών. Παράλληλα οι Αρχές καλούν τις υπηρεσίες ύδρευσης 
να βάλουν φρένο στην αλόγιστη χρήση νερού καθώς έχει μειωθεί 

δραματικά η στάθμη των υδάτων ποταμών. 
Ο καύσωνας αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα περιοχές της 

Αγγλίας και της νότιας και δυτικής Ουαλίας.: Φαίνεται ότι θα 
έχουμε μια παρατεταμένη ξηρασία και προφανώς αυτά είναι κακά 
μαντάτα για τη νότια Αγγλία, όπου θα ήταν χρήσιμη λίγη βροχή 
τώρα», δήλωσε ο μετεωρολόγος του Met Office, Τομ Μόργκαν. 
Ήδη στη νότια Αγγλία οι εταιρείες ύδρευσης έχουν επιβάλει 

μερική απαγόρευση στη χρήση νερού για πότισμα, πλύσιμο αυ-
τοκινήτων και γέμισμα πισίνων, ενώ η Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία ζήτησε να εφαρμοστεί το μέτρο σε ολόκληρη τη χώρα. 
Στο Λονδίνο, την Παρασκευή στάλθηκε προειδοποιητικό μή-

νυμα στους καταναλωτές της εταιρείας Thames Water να χρησι-
μοποιούν με σύνεση το νερό, παροτρύνοντάς τους ακόμα και να 
κάθονται λιγότερο μέσα στο ντους. 
Πάντως, οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις έχουν επικρίνει 

τις εταιρείες διαχείρισης υδάτων ότι καθυστερούν να λάβουν μέ-
τρα για αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Κόκκινος συναγερμός» για καύσωνα και λειψυδρία

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Το «καλοκαίρι της δυσαρέσκειας» συνεχίζεται 
στη Βρετανία με τις απεργιακές κινητοποιήσεις από 
διάφορους κλάδους να συνεχίζονται. Σε απεργία 
κατέρχονται δύο μέρες τον Αύγουστο και δύο τον 
Σεπτέμβριο οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι, σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας για το ύψος των μισθών τους, ανα-
κοίνωσε η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζο-
μένων. Οι εργαζόμενοι απαιτούν αυξήσεις μισθών 
για να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο πληθωρι-

σμό. Οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι θα προχωρήσουν 
σε απεργία στις 26 και 31 Αυγούστου, καθώς και 
στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρει η συντεχνία. 
«Κανείς δεν παίρνει εύκολα την απόφαση για απερ-
γία, αλλά οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι ωθούνται στο 
χείλος του γκρεμού», δήλωσε ο Ντέιβ Γουόρντ, γε-
νικός γραμματέας της συντεχνίας. 

«Οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι δεν θα δεχτούν να 
χτυπηθεί το βιοτικό τους επίπεδο από άπληστους 
επιχειρηματικούς ηγέτες, που δεν έχουν καμία 
επαφή με τη σύγχρονη Βρετανία», πρόσθεσε. 
Εν τω μεταξύ, στη λίστα των απεργιών ήρθε να 

προστεθεί και η πολυήμερη απεργία που προκή-
ρυξαν οι 1.900 εργαζόμενοι στο κορυφαίο εμπορικό 
λιμάνι Φέλιξστοου, στις ακτές του Σάφολκ, που 
είναι το πιο πολυσύχναστο για τη διακίνηση μεγά-
λων κοντέινερ στη χώρα. Υπολογίζεται πως το Φέ-
λιξστοου ελέγχει περίπου το 48% της κίνησης con-
tainer του βρετανικού εμπορίου.

Τετραήμερη απεργία και στα ταχυδρομεία
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
• ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΒΟΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΕΥ-

ΘΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ  
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΣΥ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ! 

 
• ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΠΟΠΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-

ΠΑΪΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
• ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΣΕ 27 ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 
 
Οι δονήσεις από τον πολιτικό σεισμό που σείει 

συνθέμελα το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα μετά 
τις αποκαλύψεις για παρακολουθήσεις τηλεφώνων 
πολιτικών και δημοσιογράφων,  με τη χρήση του 
κακόβουλου λογισμικού Pegasus, φτάνουν και στην 
Κύπρο αφού στην υπόθεση εμπλέκεται η εταιρεία 
η οποία ανήκει στον Όμιλο Intellexa, ιδιοκτησίας 
του… «γνωστού μας» στην Κύπρο Αλαν  Ντίλιαν, 
πρώην ανώτερου στελέχους της ισραηλινής μυστι-
κής υπηρεσίας πληροφοριών, γνωστής ως ΜΟ-
ΣΑΝΤ. Για παρόμοια δράση στην Κύπρο η εταιρεία 
του καταδικάστηκε από το Δικαστήριο σε πρόστιμο, 
αλλά ο ίδιος αθωώθηκε προκαταβολικά (!!!) από 
τη Γενική Εισαγγελία με αναστολή ποινικής δίωξης, 
επιτρέποντας του να συνεχίσει τη δράση του  
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.  

Λογισμικό παρόμοιο με το Pegasus, το Predator, 
χρησιμοποιήθηκε εναντίον ερευνητή δημοσιογρά-
φου του Θανάση Κουκάκη και του προέδρου του 
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρου-
λάκη, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να ισχυρίζεται 
ότι η υποκλοπή ήταν «νόμιμη και βασίστηκε σε 
διαταγές»… Την Τετάρτη 3 Αυγούστου και υπό  
το βάρος των αποκαλύψεων για το Predator (μετά 
από συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Δια-
φάνειας της Βουλής ο επικεφαλής της Ελληνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) ομολόγησε την 
παρακολούθηση του Θανάση Κουκάκη  «με αίτημα 
ξένης υπηρεσίας», συνεδρίασε η Αρχή Διασφάλι-
σης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και 
αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μια επιτροπή που 
θα αναλάμβανε να διερευνήσει δημόσια καταγγελία 
του Νίκου Ανδρουλάκη. 

Οι ελεγκτές της Αρχής, πάντως, την επόμενη 
μέρα μετέβησαν στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
Wind, από όπου ζήτησαν και πήραν στοιχεία που 
αφορούσαν την τηλεφωνική σύνδεση του προ-
έδρου του ΠΑΣΟΚ. Οσα προέκυψαν από την επε-
ξεργασία των δεδομένων ήταν αυτά που πυροδό-
τησαν τις εξελίξεις. Κι αυτό διότι διαπιστώθηκε ότι 
για το κινητό του κ. Ανδρουλάκη είχε ενεργοποιηθεί 
διαδικασία άρσης απορρήτου από την Εθνική Υπη-
ρεσία Πληροφοριών. 

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛ. ζήτησε δεν 
έδειξε καμιά διάθεση να κρυφτεί κάτω από το χαλί 
η υπόθεση. Απεναντίας αντί άλλης απάντησης στις 
παραινέσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας 
και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για 
να… κλείσει η υπόθεση με επίκληση λόγους «εθνι-
κού συμφέροντος», ζήτησε ευθέως παραίτηση της 
κυβέρνησης. «Όχι μόνο αποτύχατε παταγωδώς  
εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα, αναφέρει, αλλά σή-

μερα αυτή η περήφανη Παράταξη μαζί με την πλει-
οψηφία του δημοκρατικού κόσμου της χώρας, σας 
δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία». 

Επιπλέον, στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ—ΚΙΝ.ΑΛ. επισημαίνει χαρακτηριστικά πως 
δεν θα δεχθεί «ενημέρωση στο αυτί», ενώ σημει-
ώνει πως δεν έχει εμπιστοσύνη στους υπουργούς 
της κυβέρνησης.  Εσείς με παρακολουθούσατε πα-
ράνομα με την ΕΥΠ. Εσείς καθυστερείτε την έρευνα 
για το κατασκοπευτικό «υπερόπλο» Predator στην 
Ελλάδα, με το οποίο έγινε απόπειρα παγίδευσης 
μου και θύμα του έπεσε ο δημοσιογράφος Θανά-
σης Κουκάκης. Ως τώρα δεν έχει ελεγχθεί η εται-
ρεία, που φέρεται να σχετίζεται με αυτό. 

Εσείς αποφεύγετε να απαντήσετε στη διαβολική 
σύμπτωση πως ελάχιστες ημέρες αφού ξεκίνησε 
η παρακολούθηση της ΕΥΠ, έγινε η επίθεση σε 
βάρος μου με το Predator. 

 Αναφέρει στη δήλωση του ο Ν. Ανδρουλάκης 
απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο 
Μητσοτάκη: «Εσείς αποφεύγετε να δημοσιοποι-
ήσετε ποιος είναι 
ο σοβαρός λό-
γος που με καθι-
στούσε εκείνη τη 
συγκεκριμένη 
περίοδο «εθνικό 
κίνδυνο» . Άραγε 
γιατί δεν ήμουν 
τα προηγούμενα 
7 χρόνια ως Ευ-
ρωβουλευτής 
και πως αυτός ο 
«εθνικός κίνδυ-
νος» ξεκινά με 
την υποψηφιό-
τητα μου και παύει να υφίσταται λίγες μέρες μετά 
την εκλογή μου στην Προεδρία του Κινήματος; Όλα 
αυτά είναι μία σατανική σύμπτωση ή  
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής εξόντωσης; 

Ξεκαθαρίζω σε όλους τους τόνους ότι δεν πρό-
κειται να μπω σε προφορική συζήτηση με τις αρχές 
της ΕΥΠ, που λειτούργησαν παρά το Σύνταγμα και 
τους νόμους. Δεν θα νομιμοποιήσω τις παράνομες 
πρακτικές της Κυβέρνησης Μητσοτάκη συμμετέ-
χοντας σε μια εξωθεσμική διαδικασία, που δεν είναι 
ούτε νόμιμη ούτε ηθική. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη 
στους Υπουργούς, που ισχυρίζονται ότι δεν συνερ-
γάζομαι και δηλώνουν ταυτόχρονα ότι μπορεί να 
έχει καταστραφεί ο φάκελος της παρακολούθησής 
μου. Είναι οι ίδιοι που δεν σεβάστηκαν το ελληνικό 
κοινοβούλιο και παραπλάνησαν τον ελληνικό λαό 
κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας. Δεν πρόκειται να δεχθώ ενημέρωση 
«στο αυτί». Δεν πρόκειται να ανεχθώ «απώλεια» 
 ή αλλοίωση στοιχείων. Δεν θα παίξω το παιχνίδι 
της συνωμοσιολογίας με τις διαρροές για ξένες χώ-
ρες. Σας διέψευσαν εκθέτοντας σας οι Πρεσβείες 
της Αρμενίας και της Ουκρανίας. Προσπαθήσατε 
όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, να θέσετε σε 
ομηρία εμένα και μία ολόκληρη Παράταξη για να 
πετύχετε τους σκοτεινούς σας σκοπούς. Όχι μόνο 
αποτύχατε παταγωδώς εκθέτοντας διεθνώς τη 
χώρα, αλλά σήμερα αυτή η περήφανη Παράταξη 
μαζί με την πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου 
της χώρας, σας δείχνει την πόρτα της εξόδου από 

την εξουσία». 
 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΦΥΡΙΖΕΙ ΑΔΙΑΦΟΡΑ 
Ενώ η υπόθεση πήρε συγκλονιστικές διαστάσεις 

σε όλη την Ευρώπη αφού αποκαλύπτεται η δράση 
του Αλαν Ντίλιαν, πρώην πράκτορα των Ισραηλι-
νών μυστικών υπηρεσιών σε 27 κράτη – μέλη της 
Ε.Ε. με τις οποίες συνεργάζεται για παρακολουθή-
σεις με τη χρήση των κακόβουλων λογισμικών του, 
στην Κύπρο η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ  
σφυρίζει αδιάφορα! Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης 
πιάνουν πάλι στο στόμα τους τη χώρα μας ως 
«πηγή του κακού» με αναφορές για την αθώωση 
του ιδιοκτήτη της ισραηλινής εταιρείας με απόφαση 
της Γενικής Εισαγγελίας και το γεγονός ότι η  Κύ-
προς χρησιμοποιήθηκε ως «γέφυρα για διείσδυση 
του σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Ωστόσο,  
η κυπριακή κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα ενώ ο 
αρχηγός του κυβερνώντος ΔΗΣΥ ο οποίος όταν 
ξέσπασε ο σάλος για τις παρακολουθήσεις τηλε-
φώνων με τη χρήση του περιβόητου «μαύρου 

βαν», δήλωνε 
πως συμφω-
νούσε «να πέσει 
ο πέλεκυς της δι-
καιοσύνης για το 
βαν», σήμερα 
κρύφτηκε και δεν 
βγάζει άχνα! 
Όμως, όσο κι αν 
δεν τους είναι βο-
λικό το ζήτημα 
πήρε τέτοιες δια-
στάσεις που 
αναγκαστικά οι 
κυβερνώντες στη 

Λευκωσία θα τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο 
των Ευρωπαϊκών Αρχών.  Ο Ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου με επείγουσα επιστολή 
που απέστειλε προς το Προεδρείο της Εξεταστικής 
Επιτροπής PEGASUS του Ευρωκοινοβουλίου θέτει 
σειρά ζητημάτων και ζητά άμεση διερευνητική απο-
στολή στην Αθήνα και να εξεταστούν παρόμοιες 
καταγγελίες για παρακολουθήσεις.  Υπό την ιδιό-
τητα του ως Αντιπροέδρου της σχετικής Επιτροπής, 
ενημέρωσε παράλληλα το Προεδρείο για τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στην Κύπρο για το θέμα των παρα-
κολουθήσεων στις κεντρικές φυλακές μετά την πα-
ραδοχή της Υπουργού Δικαιοσύνης. Τονίζοντας  
ότι αυτές οι νέες αποκαλύψεις αλλά και ομολογίες 
ότι στην Κύπρο λειτουργούν εταιρείες που παρά-
γουν και εξάγουν τέτοιου είδους λογισμικά, αποκα-
λύπτουν ένα πιθανό τεράστιο πρόβλημα για τη  
δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην Κύπρο, ζή-
τησε όπως η υπόθεση τεθεί στο επίκεντρο των ερ-
γασιών της Επιτροπής PEGASUS. 

 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΥΠΡΟ 
Το ΑΚΕΛ αναδεικνύει τις βαρύτατες ευθύνες της 

κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ στην υπόθεση. 
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Γ. Κουκουμάς 
υπογραμμίζει πως τα ίδια τα γεγονότα βοούν και 
συνδέουν ευθέως την Κύπρο με το σκάνδαλο των 
παρακολουθήσεων στην Ελλάδα και η κυβέρνηση 
κάνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται. «Ο Ταλ Ντίλιαν βα-
σικός κατηγορούμενος στην υπόθεση του μαύρου 

βαν στην Κύπρο, έχει στη χώρα μας την έδρα της 
εταιρίας του που με το λογισμικό της διεξάγονταν 
οι παρακολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων 
στην Ελλάδ. Εντούτοις, η κυβέρνηση, αντί να δώσει 
απαντήσεις ή έστω να διατάξει έρευνα, ζητά  
ουσιαστικά να μην συζητούμε το θέμα που συντα-
ράσσει την Ελλάδα και είναι στα πρωτοσέλιδα του 
διεθνούς τύπου» επισημαίνει ο Γ. Κουκουμάς και 
καλεί την κυβέρνηση Συναγερμού να δώσει απα-
ντήσεις στα εξής ερωτήματα: 

• Γιατί προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σύνδεση 
της χώρας μας με τις παρακολουθήσεις στην  
Ελλάδα; 

• Γιατί δεν απαντά η κυπριακή εισαγγελία, της 
οποίας προΐστανται δύο πρώην υπουργοί της  
κυβέρνησης Συναγερμού, για την απόφασή της να 
απαλλαγεί ο Ταλ Ντίλιαν από όλες τις κατηγορίες; 

• Ως πότε θα συγκαλύπτουν την σκανδαλώδη 
σύνδεση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα με τον 
Ντίλιαν, τον οποίο απάλλαξε από κατηγορίες; 

• Γιατί δεν ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση ποια σχέση 
είχαν οι εταιρίες του Ντίλιαν και το μαύρο βαν με 
την ΚΥΠ και την Αστυνομία; 

• Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να διερευνηθούν 
οι, γνωστές άλλωστε, σχέσεις των συγκεκριμένων 
Ισραηλινών πρακτόρων με πολιτικούς της χώρας 
μας; «Η κυβέρνηση είτε είναι πολύ βαθιά μπλε-
γμένη στην υπόθεση παρακολουθήσεων, είτε δεν 
αντιλαμβάνεται τη δημοκρατική και θεσμική 
εκτροπή που συνιστούν αυτά τα φαινόμενα, είτε 
και τα δύο» προσθέτει στη δήλωση του ο Γιώργος 
Κουκουμάς. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ 
Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ,  

Στέφανος Στεφάνου είχε την Τετάρτη ξεχωριστές 
τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον ΓΓ της Κ.Ε του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κου-
τσούμπα και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο  
Ανδρουλάκη, σε σχέση με το σκάνδαλο των παρα-
κολουθήσεων σε Κύπρο και Ελλάδα. Ο Γ.Γ. της ΚΕ 
του ΑΚΕΛ αντάλλαξε με τους ηγέτες των δύο ελλη-
νικών κομμάτων πληροφόρηση και εκτιμήσεις 
γύρω από την εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση των 
υποκλοπών και της δράσης κατασκοπευτικών  
δικτύων.  Ο Στέφανος Στεφάνου ενημέρωσε σε 
σχέση με την υπόθεση που κατήγγειλε το ΑΚΕΛ  
το 2019 για το κατασκοπευτικό μαύρο βαν και τη 
δράση του γνωστού πρώην Ισραηλινού πράκτορα 
στη χώρα μας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της εται-
ρίας που με το λογισμικό της διεξάγονταν οι παρα-
κολουθήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων στην 
Ελλάδα. Κατά τις δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες 
συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία 
και συντονισμός για περαιτέρω ενέργειες.  
Υπενθυμίζεται ότι πέραν από την υπόθεση της πα-
ρακολούθησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την 
ΕΥΠ που συνταράσσει αυτές τις μέρες τη δημόσια 
ζωή στην Ελλάδα, σε επανειλημμένες καταγγελίες 
για συνακροάσεις-υποκλοπές στο τηλεφωνικό  
κέντρο της έδρας του, είχε προβεί τα προηγούμενα 
χρόνια και το ΚΚΕ.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΗΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΜΟΣΣΑΝΤ   

Στο μάτι του κυκλώνα πάλι η Κύπρος για υποθέσεις κατασκοπίας



  6      | Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΜΟΝΗ� ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΥΣΗΣ

Τα τύμπανα προσάρτησης των κατεχομένων πλέον δεν είναι… πυροτεχνήματα!
Νυν και πρώην διαπραγματευτής τονίζουν την κρισι-

μότητα της παρούσας φάσης του Κυπριακού και του τό-
που, αλλά και την ανάγκη να μην παρεκκλίνει κανείς από 
τα συμφωνηθέντα για λύση.   
Μιλώντας στο μνημόσυνο των πεσόντων Λεόντιου Γε-

ρασίμου και Απόστολου Κούρρη στα Περβόλια ο υπο-
ψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας και πρώην 
διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης τόνισε ότι το 
Κυπριακό πρέπει να τεθεί ξανά σε τροχιά διαπραγμά-
τευσης, με απόλυτη επιμονή στη συμφωνημένη βάση 
λύσης, κερδίζοντας ξανά τη χαμένη αξιοπιστία μας έναντι 
της διεθνούς κοινότητας. Επεσήμανε παράλληλα πως η 
Τουρκία δεν θα φύγει εύκολα από την πατρίδα μας και 
δεν θα διστάσει να επιδιώξει τη δημιουργία νέων τετελε-
σμένων. «Το επιβεβαιώνουν οι πρόσφατες ενέργειές της 
στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και στις θα-
λάσσιές μας ζώνες, οι εξαγγελίες της για τη δημιουργία 
ναυτικών και αεροπορικών βάσεων, οι ιαχές και τα τύ-
μπανα της ενσωμάτωσης των κατεχομένων στην Τουρ-
κία, οι επεκτατικές της βλέψεις σε όλη την Ανατολική Με-
σόγειο», ανέφερε. 
Ο Α. Μαυρογιάννης υπογράμμισε πως οι προσπάθειές 

μας για επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να εντατικο-
ποιηθούν και να ενισχυθούν από την Ευρώπη και τον 
διεθνή παράγοντα. «Η παρέλευση του χρόνου δυσχε-
ραίνει περισσότερο τις προοπτικές και εξανεμίζει την ελ-
πίδα. Και η διαίρεση κρατά τον τόπο και τους ανθρώπους 
μας όμηρους. Οφείλουμε να μην το βάλουμε κάτω και να 
δράσουμε άμεσα και αδιάκοπα, για να δημιουργήσουμε 
τις οργανικές συνθήκες της ειρήνης και να οικοδομήσουμε 
τον τόπο μας ως χώρο ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας 
για όλα τα παιδιά του». 
Παράλληλα, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Η Καθη-

μερινή», ο νυν διαπραγματευτής κ. Μενέλαος Μενελάου 

προειδοποιεί πως ο κίνδυνος προσάρτησης των κατε-
χομένων στην Τουρκία είναι πλέον πραγματικός. Σημει-
ώνει πως η ενσωμάτωση των κατεχομένων θα μπορούσε 
να είναι αποτέλεσμα της πολιτικής εξισλαμισμού που 
εφαρμόζεται, της πίεσης που ασκεί η Άγκυρα στις προ-
οδευτικές φωνές της τουρκοκυπριακής κοινότητας και 
της οικονομικής εξάρτησης του ψευδοκράτους από την 
Τουρκία. Ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής χαρακτη-
ρίζει οριακό το σημείο στο οποίο βρίσκεται το Κυπριακό. 
«Μοναδική επιλογή», αναφέρει ο κ. Μενελάου, είναι η 
αταλάντευτη προσήλωση στο συμφωνημένο πλαίσιο. 

 
Πραγματική λύτρωση 
με την επανένωση της πατρίδας 
Η πραγματική λύτρωση για όσους αντιστάθηκαν, για 

όσους έδωσαν τη ζωή τους για τον τόπο μας, αλλά και 
για το σύνολο του λαού μας, θα έρθει μέσω του τερματι-
σμού της κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας μας. 
Θα έρθει με την επανένωση των δύο κοινοτήτων του νη-

σιού, τόνισε ο Α. Μαυρογιάννης μιλώντας στο μνημόσυνο 
των ηρώων Λεόντιου Γερασίμου και Απόστολου Κούρρη 
στα Περβόλια. «Ζητούμενο όλων μας, η επίτευξη μίας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος. 
Για αυτήν τη λύση πρέπει να εργαστούμε σκληρά και με-
θοδικά, για να επιτύχουμε την αναστροφή της πορείας 
που έχει λάβει σήμερα το Κυπριακό και να την επανατο-
ποθετήσουμε στις ράγες της λύσης στη βάση της Διζωνι-
κής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα». 
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος 

Ιωάννου, στην ομιλία του, στην αντικατοχική εκδήλωση 
του Δήμου τόνισε ότι ο μοναδικός τρόπος σωτηρίας της 
Αμμοχώστου είναι η επιστροφή στο τραπέζι των διαπρα-
γματεύσεων.«Πρέπει να αντιληφθούμε”, είπε, “ότι ούτε 
οι υπερφιλόδοξες εξαγγελίες για κυρώσεις στην Τουρκία, 
ούτε η προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύ-
νης, που έγινε έντιμα και με ειλικρίνεια, δεν είναι ικανές 
ενέργειες για να σώσουμε την Αμμόχωστο». 
Ο κύριος Ιωάννου σημείωσε ότι είναι, πια, πέρα για 

πέρα φανερό σε όλους ότι το ζήτημα της Αμμοχώστου 
είναι κλειδί για ολόκληρο το Κυπριακό και ότι, αν χαθεί η 
Αμμόχωστος, θα υπονομευθεί καίρια η όποια προοπτική 
για λύση του Κυπριακού, ενώ ο κίνδυνος θα αφορά, εξε-
λικτικά, ολόκληρη την Κύπρο. 
Έκκληση, το θέμα της Αμμοχώστου να παραμείνει μα-

κριά από την πολιτική διελκυστίνδα και να αποτελέσει 
τον πυρήνα συλλογικής εθνικής στοχοθεσίας απηύθυνε 
ο υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης. 
Σε ομιλία, στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμ-

μοχώστου, στην Δερύνεια, ο υπουργός Εξωτερικών επι-
σήμανε ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην 
περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων αποτελούν μέρος 
πολιτικής για δημιουργία και εμπέδωση νέων τετελεσμέ-
νων επί του εδάφους.

Αριστοτέλους: Απώτερος σκοπός είναι η απομάκρυνσή μου από τις φυλακές

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗ�ΣΕΩΝ

Θύελλα αντιδράσεων για τις εκποιήσεις - «Η κυβέρνηση πατά τον κόσμο στο λαιμό»
Την έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Προστασίας Δα-

νειοληπτών και το Κίνημα Κατά των Εκποιήσεων, για την 
απόφαση του προέδρου Αναστασιάδη να αναπέμψει το 
νόμο για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι το τέλος Οκτω-
βρίου. Ο πρόεδρος του συνδέσμου προστασίας δανει-
οληπτών Κώστας Μελάς, ανέφερε στην πρωινή έκδοση 
του ΑΣΤΡΑ ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης και οι σύμ-
βουλοί του φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται το πλαίσιο 
της κυπριακής πραγματικότητας και της δεινής οικονομι-
κής κατάστασης στην οποία περιέπεσε η πλειοψηφία 
των πολιτών. Σημείωσε ότι η αναστολή εκποιήσεων είναι 
προσωρινό και στοχευμένο μέτρο για αντιμετώπιση της 
δυσπραγίας των δανειοληπτών για την οποία, όπως είπε, 

το κράτος δεν είναι άμοιρο ευθυνών. Σημείωσε δε ότι οι 
εκποιήσεις δεν επιλύουν το πρόβλημα. 
Από την πλευρά της, η Ευγενία Μωυσέως εκ μέρους 

του κινήματος κατά των εκποιήσεων, ανέφερε ότι ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης προχωρά σε αναπομπή νόμων 
όταν πρόκειται για στήριξη της κοινωνίας, προσθέτοντας 
ότι μας έχει συνηθίσει στις αναπομπές. Ανέφερε επίσης 
ότι θα ήταν έκπληξη αν δεν προχωρούσε σε αναπομπή 
του νόμου για αναστολή των εκποιήσεων, η οποία όπως 
είπε, θα ήταν μια ανάσα για τους δανειολήπτες. Μάλιστα 
η κ. Μωυσέως κατηγόρησε την κυβέρνηση για λαϊκισμό 
και την κάλεσε να πει ξεκάθαρα ποιοι είναι οι στρατηγικοί 
κακοπληρωτές.

Βαρώσι: Τούρκοι έστησαν καντίνα στο σημείο όπου βρισκόταν το «Φάληρο»
Κανονικά συνεχίζονται οι εργασίες στην περίκλειστη 

πόλη της Αμμοχώστου από τις κατοχικές αρχές. 
Όπως μπορείτε να δείτε και στη σχετική φωτογραφία, 

οι κατοχικές αρχές προχώρησαν στη δημιουργία καντί-
νας στο σημείο όπου βρισκόταν το γνωστό εστιατόριο 
«Φάληρο». 
Υπενθυμίζεται ότι το «Φάληρο» βρισκόταν στη γνω-

στή παραλία «Γλώσσα», ωστόσο κατεδαφίστηκε από 
μπουλντόζες με τη δικαιολογία ότι το κτήριο ήταν υπό 
κατάρρευση και αποτελούσε κίνδυνο για το κοινό. 
Εν τω μεταξύ το λεγόμενο «υπεξ», με ανακοίνωση 

που εξέδωσε στις 4 Αυγούστου ισχυρίζεται ότι η περί-

κλειστη πόλη της Αμμοχώστου συμπεριλαμβάνεται στην 
περιοχή των κατεχομένων.  
Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις δηλώσεις του 

Υπ. Εξωτερικών, Ιωάννη Κασουλίδη, που έγιναν μετά 
από συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογο του. 

«Μοναδική αιτία της έντασης στην Ανατολική Μεσό-
γειο είναι οι μονομερείς δραστηριότητες» της ΚΔ υπο-
στηρίζεται και προστίθεται ότι η Τουρκία και η τ/κ πλευρά  
«λαμβάνουν και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ισοδύ-
ναμα μέτρα κατά των μονομερών ενεργειών προκειμέ-
νου να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματα και συμ-
φέροντά τους».

Απώτερος σκοπός είναι η απομάκρυνση μου από τις 
φυλακές όμως έχω το δίκαιο με το μέρος μου και θα συ-
νεχίσω να πολεμάω για αυτό, δήλωσε η Διευθύντρια των 
Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η οποία κλήθηκε την πε-
ρασμένη Πέμπτη στο ΤΑΕ Αρχηγείου σε σχέση με την 
ποινική έρευνα που άνοιξε η Αστυνομία για τη διαρροή 
του email. Η κ. Αριστοτέλους είπε ότι “ήρθαμε σήμερα να 
ανακριθούμε λόγω της καταδίωξης την οποία υφίσταμαι. 
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα συνεχίσω να πολεμώ 
το σύστημα, θα συνεχίσω να πολεμώ τη διαφθορά μαζί 
με τους δικηγόρους μου γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι 
ενήργησα σωστά καταγγέλλοντας μία υπόθεση διαπλο-
κής και διαφθοράς”. Πρόσθεσε ότι “ακόμα και σήμερα 
που υφίσταμαι όλη αυτή την καταδίωξη δεν μετανιώνω 
γιατί έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Αν γύριζα το χρόνο 

πίσω θα ενεργούσα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως 
ενήργησα γιατί έχω μάθει πάντα να κάνω το σωστό. 
Αν δεν υπέβαλλα την καταγγελία δεν θα περνούσα 

όλο αυτό το οποίο υφίσταμαι σήμερα, όλη αυτή την κα-
ταδίωξη, η οποία σας βεβαιώ δεν είναι καθόλου ευχάρι-
στη”. Είπε ακόμη ότι “αντί να διαταχθεί έρευνα για τη 
διαρροή του μαρτυρικού υλικού που έχουν παραδώσει 
στον ποινικό ανακριτή για την υπόθεση διαφθοράς και 
διαπλοκής ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας και το 
οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας από συγκεκρι-
μένο τηλεοπτικό κανάλι, “αντί να δούμε να διατάσσεται 
έρευνα για τη διαρροή της απόρρητης επιστολής, δια-
τάσσεται με υπερβολικό ζήλο μία έρευνα για ένα e-mail 
το οποίο αφορούσε την ενεργοποίηση παράνομων πα-
ρακολουθήσεων”.

«ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗ�ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΑΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ� ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΙΩΝΩ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ� ΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗ�»

Σύγκληση της 
αρμόδιας Επιτροπής 
για τον «Φάκελο της 
Κύπρου» μετά την 
επιστολή Στεφάνου
Σύσκεψη της Επιτροπής 

Εμπειρογνωμόνων και Υπη-
ρεσιακών Παραγόντων για 
τον «Φάκελο της Κύπρου» 
συνεκάλεσε για την Παρα-
σκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, 
η Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ. Αννίτα Δη-
μητρίου για τον συντονισμό 
ενεργειών και τον χειρισμό 
επιμέρους ζητημάτων που 
άπτονται της υλοποίησης του 
συνομολογηθέντος μεταξύ 
της Βουλής των Ελλήνων και 
της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας για την Πρόσβαση 
στο Υλικό του «Φακέλου της 
Κύπρου» Πρωτοκόλλου Συ-
νεργασίας. Υπενθυμίζεται 
πως τις προηγούμενες μέ-
ρες, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στ. Στε-
φάνου απέστειλε επιστολή 
προς την πρόεδρο της Βου-
λής, Αννίτα Δημητρίου, με 
αφορμή καταγγελίες του 
πρώην Προέδρου της Βου-
λής, Γιαννάκη Ομήρου, ανα-
φορικά με την έκδοση του 
Φακέλου της Κύπρου.

Monkeypox: 
Σε απομόνωση 
τα 3 περιστατικά
Το πρώτο περιστατικό ευ-

λογιάς των πιθήκων βρίσκε-
ται σε απομόνωση στο σπίτι 
του, ενώ τα άλλα δύο, βρί-
σκονται σε απομόνωση σε 
υποδομή με την οποία συ-
νεργάζεται το κράτος, το 
Eden, είπε στο ΚΥΠΕ ο Σύμ-
βουλος Επικοινωνίας του 
Υπουργού Υγείας Κωνσταντί-
νος Αθανασίου. Σημείωσε ότι 
και τα τρία θα αποδεσμευ-
τούν όταν επουλωθούν πλή-
ρως τα εξανθήματα τους. 

Tο πρώτο περιστατικό 
αφορά Κύπριο, ενώ τα άλλα 
δύο περιστατικά αφορούν 
ναυτικό και τουρίστα.

Ο δορυφόρος από 
το 1963 έδειξε 5 
αγνοούμενους
Η φωτογραφία που τραβή-

χτηκε από δορυφόρο το 
1963 οδήγησε στον εντοπι-
σμό πέντε ε/κ αγνοουμένων 
της περιόδου 1963-1964, εκ 
των οποίων ένας έχει ήδη θα-
φτεί, 58 χρόνια μετά τη δολο-
φονία του. Η κηδεία τελέ-
στηκε στις 5 Ιουλίου 2022. 
Ταυτοποιήθηκαν και οι άλλοι 
τέσσερις και εκκρεμεί η κη-
δεία τους. Με την ταυτοποί-
ηση των πέντε, ο αριθμός 
των ε/κ αγνοουμένων της 
τότε περιόδου που εντοπί-
στηκαν, αυξάνεται στους 21 
και σε αυτούς περιλαμβάνο-
νται άλλοι 16 που είχαν εντο-
πιστεί στις Χαμίτ Μάντρες.
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Εν συντομία

Στο 11,6% 
ο πληθωρισμός 

τον Ιούλιο
Στα ύψη παρέμεινε και για 

τον μήνα που πέρασε ο πλη-
θωρισμός στην Ελλάδα. 
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός δια-
μορφώθηκε στο 11,6% για 
τον Ιούλιο, οριακά μειωμένος 
σε σχέση με τον Ιούνιο, που 
ήταν στο 12,1%. 
Εκρηκτική ήταν η αύξηση 

των τιμών σε ετήσια βάση σε 
κατηγορίες όπως το φυσικό 
αέριο με 178,9% και το ηλε-
κτρικό ρεύμα με  55,8%. Και 
στα βασικά είδη διατροφής 
όμως, οι τιμές εκτινάχθηκαν 
στο ψωμί και το κρέας κατά 
16,7%, στα έλαια - λίπη κατά 
27,3%, στα γαλακτοκομικά 
και το γάλα κατά 16,4%, και 
στα λαχανικά κατά 13%.

ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΜΕ ΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ�ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΠ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διεθνής διασυρμός με την Ευρώπη να σφυροκοπά τον Μητσοτάκη
Μεγάλες διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο των υποκλο-

πών καθώς οι παρεμβάσεις όχι μόνο παίρνουν διεθνείς 
διαστάσεις, αλλά φτάνουν μέχρι την Κομισιόν, με τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται απολογούμενος. 
Σκληρά μηνύματα εξέπεμψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προς την Αθήνα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων 
από την ΕΥΠ και άλλα κέντρα με τη χρήση κακόβουλου 
λογισμικού. 
Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανίτα Χίπερ τόνισε ότι η 

Επιτροπή γνωρίζει τα δημοσιεύματα για χρήση spyware 
και πρόσθεσε ότι «οποιαδήποτε προσπάθεια υπηρεσιών 
εθνικής ασφάλειας για παράνομη πρόσβαση σε δεδομένα 
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και 
πολιτικών αντιπάλων, εάν επιβεβαιωθεί, είναι απαράδε-
κτη». Σημείωσε, δε, πως «τα κράτη μέλη είναι αρμόδια 
να προστατεύουν την εθνική τους ασφάλεια και πρέπει 
να επιβλέπουν και να ελέγχουν τις υπηρεσίες ασφαλείας 
τους για να διασφαλίζουν ότι γίνονται σεβαστά πλήρως 
τα θεμελιώδη δικαιώματα. Απολύτως σημαντική ειναι επί-
σης η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δε-
δομένων, της δημοσιογραφίας, της ασφάλειας και της 
ελευθερίας της έκφρασης». 
Πρόσθεσε μάλιστα πως «η διερεύνηση τέτοιων θεμά-

των είναι ευθύνη κάθε κράτους μέλους και η Επιτροπή 
αναμένει από τις εθνικές αρχές να εξετάσουν ενδελεχώς 
τέτοιους ισχυρισμούς για την αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης των πολιτών» και κατέληξε λέγοντας ότι Φυ-
σικά, είμαστε σε επαφή με τα κράτη μέλη ως προς αυτό 
και επίσης θα ήθελα να σας επισημάνω για την Ελλάδα 
πιο συγκεκριμένα ότι στην έκθεσή μας για το κράτος δι-
καίου στο ελληνικό κεφάλαιο αντικατοπτρίζεται και η 
χρήση κακόβουλου λογισμικού». 
Αίσθηση προκάλεσε το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην 

ιταλική La Republica, το οποίο μιλά για «εκτεταμένο δί-

κτυο παρακολουθήσεων που αγγίζει την παράνοια». Το 
δημοσίευμα με τίτλο «Πολιτικοί της αντιπολίτευσης και 
δημοσιογράφοι υπό παρακολούθηση, το “ελληνικό Γουό-
τεργκεϊτ” πνίγει τον Μητσοτάκη» κάνει λόγο για την «πιο 
σκοτεινή ιστορία κατασκοπείας από την εποχή της δι-
κτατορίας των συνταγματαρχών, όταν η επιτήρηση ήταν 
κρατική πρακτική». 
Επιπλέον, χαρακτηρίζοντας την περίοδο μετά τις απο-

καλύψεις για τις υποκλοπές στην Ελλάδα ως την «πιο 
σκοτεινή ώρα» του πρωθυπουργού, το δημοσίευμα ανα-
φέρει ότι ο Κ. Μητσοτάκης σε μια θλιβερή εμφάνισή του 
στο τηλεοπτικό διάγγελμα «περιχαρακώθηκε πίσω από 
τον μοναδικό λεπτό τοίχο που τον χωρίζει πλέον από 
την παραίτησή του», λέγοντας «Δεν ήξερα τίποτα γι' 
αυτό». Το ίδιο άρθρο αναφέρεται σε εκτεταμένο δίκτυο 
παρακολουθήσεων που αγγίζει την παράνοια και επιση-
μαίνει ότι 14.000 άνθρωποι βρέθηκαν στο στόχαστρο 
ενός ελληνικού «Big Brother». 

Στο σκάνδαλο των υποκλοπών αφιερώνει μεγάλο μέ-
ρος της η γνωστή στήλη Brussels Playbook του Politico. 
Αφού τονίζει ότι αυξάνεται η πίεση γύρω από τον πρω-
θυπουργό μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση 
του Νίκου Ανδρουλάκη, η έγκυρη ιστοσελίδα θέτει τα τρία 
κρίσιμα ερωτήματα στα οποία δεν απάντησε στη χθεσινή 
του δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνει δε λόγο για 
«μετατόπιση ευθυνών». 

 
Ερώτημα 1ο: Γιατί παρακολουθείτο ο Ανδρουλάκης; 
Τι γνωρίζουμε: Η υπερασπιστική γραμμή του Μητσο-

τάκη είναι ότι η υποκλοπή ήταν νόμιμη. Ωστόσο αυτό 
εγείρει το ερώτημα γιατί η υπηρεσία πληροφοριών και 
ένας ανώτερος εισαγγελέας πίστευαν ότι έπρεπε να τεθεί 
υπό παρακολούθηση ο Ανδρουλάκης. 

 
Ερώτημα 2ο: Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, ποιος 

διέταξε την παρακολούθηση; 
Τι γνωρίζουμε; Όχι πολλά. Ο πρωθυπουργός δεν 

έδωσε καμία απάντηση σε αυτό. 
 
Ερώτημα 3ο: Ποιος διέταξε χωριστή απόπειρα χα-

καρίσματος του τηλεφώνου του Ανδρουλάκη με το 
λογισμικό παρακολούθησης Predator; 
Τι γνωρίζουμε; Ο Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στο 

λογισμικό στη χθεσινή του δήλωση, ενώ η ελληνική κυ-
βέρνηση αρνείται ότι το χρησιμοποιεί. 

 
Το σφυροκόπημα από την Ευρώπη έρχεται τη στιγμή 

που ο Κυριάκος Μητσοτάκης «παίζει καθυστερήσεις» και 
τρενάρει τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Δια-
φάνειας που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να γίνει εντός της 
εβδομάδας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS

Απαλλάγηκε ο Αντρέας Λοβέρδος
Απόφαση απαλλαγής του πρώην 

υπουργού και νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
Ανδρέα Λοβέρδο από την κατηγορία της 
δωροληψίας που του είχε αποδοθεί σχε-
τικά με την υπόθεση της Νοvartis έλαβε 
ομόφωνα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
της Αθήνας. Πρόκειται για τον τελευταίο 
φάκελο που κλείνει από τα δέκα πολιτικά 
πρόσωπα που είχαν μπει στο κάδρο των 
ερευνών μετά τη διαβίβαση της δικογρα-
φίας στη Βουλή τον Φεβρουάριο του 2018 
από την τότε εισαγγελέα διαφθοράς Ελένη 
Τουλουπάκη. Οι δικαστές αξιολογώντας το 
σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας 
έκαναν δεκτή την πρόταση της εισαγγε-
λέως πρωτοδικών Μαρίας Κάψου, η οποία 
ζητούσε να μη γίνει κατηγορία σε βάρος 
του Α.Λοβερδου. Στο βούλευμα, που εξέ-
δωσε το δικαστικό συμβούλιο με εισηγητή 
τον πρωτόδικη Αθανάσιο Μαρνέρη, επι-
σημαίνεται ότι δεν προκύπτουν επαρκείς 
ενδείξεις για να στηριχτεί δημόσια στο 
ακροατήριο η κατηγορία σε βάρος του για 
την αξιόποινη πράξη της δωροληψίας πο-
λιτικού προσώπου κατ’ εξακολούθηση, 
που κατά την κατηγορία φέρεται να είχε 
τελεστεί στην Αθήνα το χρονικό διάστημα 

από 1.4.2011 έως 17.5.2012. Οι δικαστές 
σημειώνουν ακόμη στο σκεπτικό τους ότι 
δεν προκύπτει ποινική ευθύνη του για την 
υπερτιμολόγηση των επίδικων φαρμάκων 
της Novartis αφού από το σύνολο των 
αποδεικτικών μέσων, δεν διαπιστώνεται η 
ύπαρξη επαρκών ενδείξεων που να στη-
ρίζουν την κατηγορία εναντίον του πρώην 
υπουργού. Ιδιαίτερη αναφορά κανουν οι 
δικαστές στην αξιολόγηση των καταθέ-
σεων των προστατευόμενων μαρτύρων 
με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη Κε-
λέση» και «Μάξιμος Σαράφης» σημει-
ώνοντας ότι «οι ένορκες καταθέσεις τους 
είναι αόριστες, με την έννοια ότι δεν συ-
μπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα περιστα-
τικά, τόπο, χρόνο, λοιπές περιστάσεις δω-
ροληψίας..».

«Ναι» στην επιστροφή των Γλυπτών του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα λέει Ποσοστό 78% 
των αναγνωστών της Sunday Times, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε 
η εφημερίδα με το ερώτημα «Θα πρέπει τα Ελ-
γίνεια Μάρμαρα να επιστρέψουν στην Ελ-
λάδα;». Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 11.315 
άτομα από τα οποία μόλις το 22% είχε αντίθετη 
άποψη. 
Η πλειοψηφία των αναγνωστών φαίνεται να 

στηρίζει το πάγιο αίτημα της Ελλάδος για την 
επανασύνδεση των Γλυπτών του Φειδία, το 
οποίο τους τελευταίους μήνες έχει αποκτήσει 
μια πρωτοφανή δυναμική. 
Χαρακτηριστική είναι η «ιστορική» μετα-

στροφή της εφημερίδας Times όπου μετά από 
πολλά χρόνια άλλαξε θέση για το συγκεκρι-

μένο ζήτημα, ενώ το τελευταίο διάστημα πλή-
θος δημοσιευμάτων τάσσονται υπέρ της επι-
στροφής. «Για περισσότερα από 50 χρόνια, 
καλλιτέχνες και πολιτικοί υποστήριξαν ότι αυτά 
τα τόσο θεμελιώδη τεχνουργήματα για την πο-
λιτιστική ταυτότητα ενός έθνους πρέπει να επι-
στρέψουν στην Ελλάδα. Το μουσείο και η βρε-
τανική κυβέρνηση, με την υποστήριξη της 
εφημερίδας Times, αντιστάθηκαν σε αυτήν την 
πίεση. Οι καιροί όμως και οι συνθήκες έχουν 
αλλάξει. Τα γλυπτά ανήκουν στην Αθήνα. Και 
πρέπει τώρα να επιστραφούν», έγραψε στο 
κεντρικό της άρθρο στις 12 Ιανουαρίου 2022. 
Δημοσκόπηση δε του YouGov στο ΗΒ τον 

περασμένο Νοέμβριο έδειξε ότι το 59% των 
ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα Γλυπτά ανήκουν 
στην Ελλάδα.

Το 78% των Βρετανών τώρα λέει «ναι»

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ� ΑΛΛΑΓΗ� ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ�

«Μας βυθίζουν ξανά στη φτώχεια»
κυβέρνηση για άλλη μια φορά αριστεύει 

στην αποτυχία» και «βυθίζει τους εργαζό-
μενους στη φτώχεια και τη δημοκρατία στο 
σκοτάδι», τονίζουν με κοινή δήλωση η το-
μεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της 
Έφης Αχτσιόγλου και ο τομεάρχης Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-
ξης Χαρίτσης σχετικά με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό. 
Οι βουλευτές του κόμματος της αξιωμα-

τικής αντιπολίτευσης, με αφορμή το γιγα-
ντιαίο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων 
τονίζουν ότι «τα κυβερνητικά ψεύδη προ-
καλούν μια γενικευμένη πια αίσθηση ερ-
γαλειοποίησης θεσμών και πλήρους απα-
ξίωσης της δημοκρατίας, η οικονομική και 
κοινωνική κρίση συνεχίζει να επελαύνει και 
η κυβέρνηση να αδρανεί αυτοθαυμαζό-
μενη». 

«Ενώ ήδη εκατομμύρια εργαζόμενοι βρί-
σκονται υπό την απειλή φτώχειας ή αδυ-
νατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώ-
σεις τους, ενώ τα νοικοκυριά δεν 
καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες 
τους, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια εξα-
κολουθούν να καλπάζουν. Και τον Ιούλιο, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός 

ήταν σε επίπεδα 1994, στο 11,6%, για έναν 
ακόμη μήνα σημαντικά υψηλότερος από 
τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ακόμα χει-
ρότερα, για τις πιο βασικές ανάγκες της 
κοινωνικής πλειοψηφίας (ενέργεια, καύ-
σιμα, τρόφιμα) η εκτόξευση των τιμών είναι 
πολλαπλάσια του συνολικού δείκτη», ση-
μειώνουν οι ίδιοι. 
Καταλήγοντας, η Έφη Αχτσιόγλου και ο 

Αλέξης Χαρίτσης τονίζουν ότι «η πολιτική 
αλλαγή δεν είναι πλέον μόνο αναγκαία 
αλλά και επιτακτική, ώστε η κοινωνία να 
πάρει μια ανάσα καθαρού αέρα, για να ξε-
φύγει από τον ζόφο στον οποίο μας κατα-
δικάζει καθημερινά ο κ. Μητσοτάκης, οι 
συνεργάτες και οι φίλοι του. Ανάσα δημο-
κρατίας, ανάσα διαφάνειας, ανάσα κοινω-
νικής δικαιοσύνης».

Δεκάδες 
αγνοούμενοι 

σε νέο ναυάγιο
Μεγάλη επιχείρηση στή-

θηκε τα ξημερώματα της Τε-
τάρτης για τη διάσωση προ-
σφύγων και μεταναστών στη 
θαλάσσια περιοχή 38 ναυ-
τικά μίλια νότια της Ρόδου. 
Σύμφωνα με τις πρώτες πλη-
ροφορίες, σκάφος στο οποίο 
επέβαιναν περίπου 80 άν-
θρωποι, βρέθηκε σε δυ-
σχερή θέση και βυθίστηκε. 
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-

ΜΠΕ, στην επιχείρηση περι-
συλλογής των μεταναστών 
από τη θάλασσα επιχειρούν 
δύο ναυαγοσωστικά σκάφη 
του λιμενικού, ένα πλοίο του 
πολεμικού ναυτικού, τρία πα-
ραπλέοντα πλοία και ένα ελι-
κόπτερο SUPER PUMA.

Χημικά εναντίον 
διαδηλωτών & 
φωτορεπόρτερ
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις 

κατοίκων των Εξαρχείων για 
τη δημιουργία σταθμού Με-
τρό στην πλατεία που θα αλ-
λοιώσει τον δημόσιο χώρο 
και θα καταστρέψει το πρά-
σινο της πλατείας. Το πρωί 
της Τρίτης ξεκίνησε ο απο-
κλεισμός της πλατείας με λα-
μαρίνες και οι κοπές δέντρων 
από συνεργεία υπό την πα-
ρουσία ισχυρών αστυνομι-
κών δυνάμεων, ώστε να ξε-
κινήσουν τα έργα. 
Με πανό «Εξάρχεια έχουν 

ιστορία – Έξω το Μετρό από 
την πλατεία» κάτοικοι της πε-
ριοχής συγκεντρώθηκαν για 
να δηλώσουν την αντίθεση 
τους στη δημιουργία του 
σταθμού. 
Τόσο η συγκέντρωση όσο 

και η πορεία που ακολού-
θησε ήταν ιδιαίτερα μαζική, 
με κόσμο όλων των ηλικιών.  
Η παρουσία αστυνομικών 

δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα 
ισχυρή, με τα ΜΑΤ να ψεκά-
ζουν ξανά τον κόσμο αλλά 
και τους φωτορεπόρτερ.
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Η υφεσιακή τροχιά της οικονομίας επηρεάζει ήδη το κλίμα στην αγορά εργασίας
Η επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας δεν 

φαίνεται για την ώρα να προκαλεί σοβαρές διατα-
ραχές στο μέτωπο της απασχόλησης. Παρά το γε-
γονός ότι οι προσλήψεις παγώνουν και οι απολύ-
σεις αυξάνονται, το περίφημο κύμα της Μεγάλης 
Παραίτησης κρατά.. γερά. Το ίδιο δεν ισχύει στη 
Βρετανία, όπου οι τάσεις στην αγορά εργασίας 
αντιστρέφονται σε σημείο που αναλυτές να κάνουν 
λόγο για την έναρξη της εποχής της «Μεγάλης 
Απόλυσης». 
Βέβαια τα δεδομένα στη βρετανική οικονομία εί-

ναι αρκετά διαφορετικά και ουσιαστικά πολύ χειρό-
τερα. Η Τράπεζα της Αγγλίας, στην αναθεωρημένη 
έκθεση της σήμερα για την πορεία της βρετανικής 
οικονομίας, προέβλεψε περαιτέρω αύξηση του 
πληθωρισμού, πάνω από το 13% μέχρι τα τέλη 
της χρονιάς και υποχώρηση του ΑΕΠ σε ύφεση 
από το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. 
Ομολογουμένως, η συζήτηση περί ύφεσης έχει 

πάρει εσχάτως… παγκόσμιο χαρακτήρα. Αν λά-
βουμε υπόψη πως η αμερικανική οικονομία υπο-
χώρησε κατά 1,3% το πρώτο εξάμηνο, ουσιαστικά 
είναι σε τεχνικό επίπεδο ήδη σε ύφεση. Όμως, η 

γερή εικόνα της απασχόλησης κάνει ακόμη και τους 
αξιωματούχους της Fed, όπως ο Τζέιμς Μπού-
λαρντ, να σχολιάσουν πως… αυτό δεν είναι ύφεση. 
Στη Βρετανία, ωστόσο, αυτό που… έρχεται –και 

ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει- δεν θα είναι μια… 
απλή τεχνική ύφεση. Η BoE προετοίμασε την 
αγορά για μια παρατεταμένη ύφεση που θα κρα-
τήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και θα δώσει 
τη θέση της σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
από το 2024. Αυτό σημαίνει πως επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά δεν θα πρέπει να προετοιμάζονται μόνο 
για έναν βαρύ ενεργειακό χειμώνα, αλλά για μια 

παρατεταμένη… βαρυχειμωνιά σε όλα τα επίπεδα 
της οικονομίας, την επόμενη διετία. 
Η αγορά εργασίας είναι σίγουρο πως θα πέσει 

θύμα της αλλαγής κλίματος. Στις αρχές της χρονιάς, 
τα στοιχεία έδειχναν πως οι εργοδότες αναζητού-
σαν λυσσαλέα προσωπικό, τόσο για εξειδικευμένες 
θέσεις όσο και για χαμηλότερες θέσεις, προσφέ-
ροντας καλούς μισθούς και επιδόματα, με αποτέ-
λεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν την πολυτέλεια της 
αναμονής και της επιλογής. 
Τα πρώτα σημάδια της αλλαγής δεδομένων είναι 

ήδη ορατά, καταρχάς με πάγωμα των προσλήψεων 
και σταδιακά με σχέδια εξοικονόμησης των δαπα-
νών. Η νέα τάση επιβεβαιώθηκε και από το πρό-
σφατο επιχειρηματικό βαρόμετρο της Lloyds Bank-
ing Group, που έδειξε πως ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που σχεδιάζει να προσλάβει νέο 
προσωπικό έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο ση-
μείο της χρονιάς. 
Το βαρόμετρο έδειξε πως τα επίπεδα επιχειρη-

ματικής εμπιστοσύνης υποχωρούν, καθώς η πλει-
οψηφία των επιχειρήσεων (σε ποσοστό 54%) ανη-
συχεί πολύ για την πορεία του πληθωρισμού, με 

το 66% να θεωρεί πως θα υποστεί ζημιά από την 
άνοδο των τιμών. 
Επίσης, με δεδομένο ότι οι εργοδότες θεωρούν 

ότι η άνοδος του πληθωρισμού θα ωθήσει ανοδικά 
και τους μισθούς, κατά μέσο όρο κατά 4%, αυτό 
απαιτεί ένα… συμμάζεμα των δαπανών τους. 

To think tank NIESR (National Institute of Eco-
nomic and Social Research) που σε έκθεση του 
χθες υποστήριξε πως η οικονομία οδεύει προς μια 
μακρά περίοδο στασιμοπληθωρισμού που θα μει-
ώσει κάθετα το πραγματικό εισόδημα των νοικο-
κυριών, υποστήριξε επίσης πως, μαζί με την 
ύφεση, θα έρθει και η αύξηση της ανεργίας. Βέβαια 
μια αύξηση πάνω από το 5% μέσα στην επόμενη 
χρονιά δεν φαντάζει πολύ μεγάλη στα δικά μας μά-
τια, όμως δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητη για τα 
σημερινά δεδομένα της χώρας, όπου ο δείκτης βρί-
σκεται στο 3,7%, στο χαμηλότερο σημείο από το 
1974. Και δεν είναι απίθανο να κινηθεί ακόμη πιο 
ψηλά, αναλόγως με τον αντίκτυπο της σχεδόν διε-
τούς ύφεσης που έρχεται...  

 
πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Επιστροφή στη χρήση μετρητών λόγω ακρίβειας

«Κυριολεκτικά μετρούν τα ψιλά τους (πένες)» 
δήλωσε η Νάταλι Σίνει, διευθύντρια της Cash Action 
Group, ανεξάρτητης επιτροπής που μελετά την 
χρήση μετρητών στη Βρετανία. Και είναι όντως 
έτσι. Με τη χρήση της τραπεζικής κάρτας και των 
ανέπαφων συναλλαγών που πλέον επιτρέπονται 
μέχρι 100 λίρες, δεν μπορεί εύκολα κάποιος να 
διαπιστώσει προς τα που και πόσο γρήγορα «πε-
τούν» τα λεφτά του. Όμως, με τις τιμές να ανεβαί-
νουν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 
ετών και τους ενεργειακούς λογαριασμούς να σκαρ-
φαλώνουν στις 3.600 λίρες ετησίως, δεν είναι ώρα 
για «ανέμελες» συναλλαγές. 

«Οι άνθρωποι κάνουν ανάληψη μετρητών και τα 
βάζουν στον κουμπαρά τους, ώστε να μπορούν 
να τα βλέπουν και να λένε, αυτά είναι για τους 
λογαριασμούς, αυτά για το φαγητό και αυτά για 
ο,τιδήποτε άλλο» προσθέτει η Νάταλι Σίνει στο 
BBC. Και από ό,τι φαίνεται αυτό κάνουν. 
Απόδειξη η νέα έρευνα των Βρετανικών Ταχυ-

δρομείων (Post Office), που δείχνει ότι η ανάληψη 
μετρητών για τον μήνα Ιούλιο αυξήθηκε αισθητά 
και άγγιξε τις 801 εκατομμύρια λίρες (αύξηση 8% 
σε μηνιαία βάση και 20% σε ετήσια). Μάλιστα το 
σύνολο το στοιχείων έδειξε ότι έγινε κατάθεση και 
ανάληψη 3,32 δισεκατομμυρίων μετρητών για τον 
Ιούλιο, 100 εκατομμύρια περισσότερα από ότι τον 
Ιούνιο. Την τελευταία δεκαετία η χώρα είχε απαρ-
νηθεί κατά κάποιο τρόπο τα μετρητά, με πολλά μα-
γαζιά να μην τα δέχονται καν. Όμως τώρα, καθώς 
η χώρα γυρνάει πίσω στις οικονομικές της δυνα-
τότητες εξαιτίας του πληθωρισμού, η εικόνα αλλάζει 
και καταγράφει ρεκόρ ανάληψης και κατάθεσης με-
τρητών της τελευταίας πενταετίας. Σύμφωνα πάλι 
με την ίδια έρευνα επιπλέον ενίσχυση στην ανά-
ληψη των μετρητών έδωσε το λεγόμενο «stayca-
tion», δηλαδή η επιλογή των Βρετανών να κάνουν 
διακοπές εντός της χώρας. Φέτος το 71% των Βρε-
τανών επέλεξε να το κάνει, εξαιτίας και πάλι του 
αυξανόμενου κόστους ζωής, κάτι που ωθεί τον κό-
σμο να προτιμήσει τα μετρητά και όχι την κάρτα. 
Όπως διαπιστώνεται τα τελευταία χρόνια, όμως, 

οι τράπεζες κινούνται προς άλλη κατεύθυνση από 
αυτή που επιθυμεί, σε αρκετές περιπτώσεις, ο κό-
σμος. Συνεχίζουν να κλείνουν υποκαταστήματά 
τους και να ωθούν τους πελάτες τους στην ιντερ-
νετική επιλογή (internet banking), αφού 4.700 κα-
ταστήματα τραπεζών έχουν κλείσει από το 2015 
στο ΗΒ ενώ σύμφωνα με την SUN 90 υποκατα-
στήματα επρόκειτο να κλείσουν σε όλη τη χώρα 
από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τα τέλη Αυγούστου, 
ανάμεσα σε αυτά και εκείνα μεγάλων τραπεζών.

Στα ύψη οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων

Την ώρα που οι Βρετανοί κάνουν κράτηση για 
διακοπές σε ορισμένους από τους πιο δημοφι-
λείς προορισμούς διακοπών της Ευρώπης αυτό 
το καλοκαίρι, έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα 
ασταμάτητο ράλι στις τιμές των αεροπορικών 
εισιτηρίων, γεγονός που απορρέει από την 
έντονη ζήτηση, τις υψηλές τιμές του πετρελαίου 
αλλά και την περιορισμένη χωρητικότητα των 
αεροπορικών θέσεων. 
Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Kayak, 

oι αεροπορικοί ναύλοι την πρώτη εβδομάδα του 
Αυγούστου, τον μήνα αιχμής για τα ταξίδια στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αυξήθηκαν κατά 30% κατά 
μέσο όρο για τα 36 κορυφαία δρομολόγια σε 
σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα. 
Τα ταξίδια μικρών αποστάσεων τιμολογούνται 

συνήθως κατά 40% υψηλότερα, καθώς το τέλος 
της σχολικής χρονιάς προκαλεί μαζική έξοδο οι-
κογενειών, πολλές από τις οποίες κατευθύνονται 
στο εξωτερικό για πρώτη φορά μετά από τρία 
χρόνια. Οι πτήσεις από το Λονδίνο προς την 

Αθήνα και το Φάρο στο Αλγκάρβε της Πορτογα-
λίας πρωτοστατούν και πωλούνται με υπερδι-
πλάσιο κόστος το 2019, ενώ οι υπηρεσίες προς 
τη Λάρνακα της Κύπρου και το Αλικάντε στην 
Κόστα Μπλάνκα της Ισπανίας κοστίζουν περί-
που 90% περισσότερο. 
Ενώ η αυξημένη ζήτηση πρωτοστατεί στις 

κρατήσεις, οι επιβάτες έχουν υποστεί τις τελευ-
ταίες εβδομάδες αρκετή ταλαιπωρία, λόγω της 
διαφαινόμενης έλλειψης προσωπικού, των μα-
ζικών απεργιών στις αεροπορικές εταιρείες και 
τα αεροδρόμια, προκαλώντας καθυστερήσεις 
και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής. 
Η Ryanair, η μεγαλύτερη  αεροπορική εταιρεία 

οικονομικών ναύλων, δήλωσε ότι η άνοδος των 
τιμών του Ιουλίου και του Αυγούστου μπορεί 
επίσης να επεκτείνει τις κρατήσεις διακοπών 
πέρα από τις παραδοσιακές σχολικές διακοπές 
και στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. 
Το πρόβλημα, όμως, δεν αφορά μόνο τις κο-

ντινές, αλλά και τις μακρινές αποστάσεις. Συ-
γκεκριμένα, οι τιμές για ταξίδια με προορισμό 
της Ασία και τη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν  κατά 
το διπλάσιο από τις αρχές Αυγούστου, την ώρα 
που χώρες της Ασίας διατηρούν τους αυστηρούς 
περιορισμούς για την αναχαίτιση της Covid-19. 
Στον αντίποδα, οι πόλεις των ΗΠΑ διατηρούν 

σταθερές τιμές, ενώ αναδεικνύονται ως τις κερ-
δισμένες  για τον μήνα Αύγουστο, αλλά αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχει 
μεγάλη απόκλιση με τις αντίστοιχες τιμές τον 
Αύγουστο του 2019.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΕΚΟΨΑΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΖΗΤΗΣΗΣ

Πτώση με ρεκόρ διετίας στον κατασκευαστικό δείκτη

Οι βρετανικές κατασκευαστικές εταιρείες κατέ-
γραψαν τη μεγαλύτερη πτώση στη δραστηριότητα, 
σε σχέση με τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια 
τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι κατασκευαστικές 
περιέκοψαν τις εργασίες τους και οι μηχανολογικές 
εταιρείες αντιμετώπισαν έλλειψη νέων συμβάσεων. 
Ο κατασκευαστικός ΡΜΙ στη Βρετανία τον Ιούλιο, 

εμφάνισε επίσης κάποια χαλάρωση στις πληθωρι-
στικές πιέσεις, αλλά αυτό πιθανότατα είναι αργά 
για να επηρεάσει την Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία 

αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια κατά μισή πο-
σοστιαία μονάδα. Ο ΡΜΙ βυθίστηκε στις 48,9 μο-
νάδες τον Ιούλιο από τις 52,6 μονάδες τον Ιούνιο, 
που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο 
του 2020, και είναι μόλις η δεύτερη φορά που ήταν 
χαμηλότερα των 50 μονάδων που διαχωρίζουν την 
ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. 
Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα πα-

ραμείνει στις 52 μονάδες. Τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία εμφάνισαν ότι η κατασκευαστική παραγωγή 
είχε αυξηθεί κατά 4,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο. 

«Οι πιέσεις στο κόστος ζωής, τα υψηλότερα επι-
τόκια και οι αυξημένοι κίνδυνοι ύφεσης για την οι-
κονομία του ΗΒ, επηρεάζουν αρνητικά την κατα-
σκευαστική δραστηριότητα», είπε ο οικονομολόγος 
της S&P Global Market Intelligence, Tim Moore. 
Ο βρετανικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε 

υψηλό 40 ετών στο 9,4% τον Ιούνιο και ορισμένοι 
οικονομολόγοι εκτιμούν ότι θα μπορούσε να φτάσει 
το 15% στις αρχές του επομένου έτους, καθώς οι 
τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται.

ΕΝΩ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ 0,2%

Πρώτη φορά σε ένα χρόνο υποχώρησαν οι τιμές κατοικιών
Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

υποχώρησαν για πρώτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, 
σύμφωνα με την Halifax. 
Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι τιμές 

των κατοικιών μειώθηκαν 0,1% τον Ιούλιο σε μηνι-
αία βάση, από 1,4% άνοδο που είχαν τον προ-
ηγούμενο μήνα καταγράφοντας την πρώτη πτώση 
από τον Ιούνιο του 2021, ανέφερε η Halifax. 
Παρά τη μικρή μηνιαία πτώση, οι τιμές των κα-

τοικιών αυξήθηκαν κατά 11,8% σε σύγκριση με τον 
Ιούλιο του περασμένου έτους, που αντιστοιχεί σε 
αύξηση κατά 30.000 στερλίνες στην αξία της μέσης 
κατοικίας. 
Αυτό έρχεται την ώρα που οικονομολόγοι προ-

βλέπουν συρρίκνωση κατά 0,2% στην οικονομία 
της Βρετανίας για το δεύτερο τρίμηνο. 
Όπως μεταδίδει ο Guardian, το ΑΕΠ του Ηνω-

μένου Βασιλείου για το δεύτερο τρίμηνο πιθανώς 
συρρικνώθηκε κατά 0,2%, σύμφωνα με έρευνα οι-
κονομολόγων που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από 
το Bloomberg News. 
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει 

να δημοσιεύσει την πρώτη εκτίμηση της οικονομι-

κής δραστηριότητας του δεύτερου τριμήνου την 
Παρασκευή. 
Θα είναι η πρώτη εικόνα για την οικονομία του 

Ηνωμένου Βασιλείου από τότε που η Τράπεζα της 
Αγγλίας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα 
για μια επερχόμενη ύφεση που θα διαρκέσει από 
τους τελευταίους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους 
έως το τέλος του 2023.
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Η Βρετανία καταρτίζει σχέδια για οργανωμένες 
διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη 
βιομηχανία και στα νοικοκυριά στη διάρκεια του 
χειμώνα, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι εν-
δεχόμενο να συνυπάρξουν με ελλείψεις στο φυσικό 
αέριο, όπως μετέδωσε την Τρίτη, το Bloomberg 
News. Η μειωμένη ικανότητα παραγωγής ενέργειας 
μπορεί να αντιστοιχεί στο 1/6 της ζήτησης ενέργειας 
όταν αυτή κορυφωθεί, σύμφωνα με το τελευταίο 
σενάριο που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση αναφο-
ρικά “με τη χειρότερη περίπτωση εξέλιξης της κα-
τάστασης”, ακόμη και μετά την έκτακτη λειτουργία 
των μονάδων παραγωγής ενέργειας από την 

καύση άνθρακα, σύμφωνα με το Bloomberg, το 
οποίο επικαλέστηκε πηγές που έχουν λάβει γνώση 
για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο χειρότερο 

σενάριο εξέλιξης των πραγμάτων, με θερμοκρασίες 
μικρότερες των μέσων τιμών και μειωμένες εισα-
γωγές ενέργειας από τη Νορβηγία και τη Γαλλία, η 
Βρετανία είναι ενδεχόμενο να βρεθεί εκτεθειμένη 
για ένα τετραήμερο τον Ιανουάριο, οπότε και ενδέ-
χεται να χρειαστεί η εφαρμογή έκτακτων μέτρων 
για της μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, 
σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική αναφορά. 
Το αρμόδιο υπουργείο για τις Επιχειρήσεις, την 

Ενέργεια και τη Βιομηχανική Στρατηγική δεν αντα-
ποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του 
Reuters. 
Η αναφορά του Bloomberg έγινε μετά την προ-

ειδοποίηση της Τράπεζας της Αγγλίας την προ-
ηγούμενη εβδομάδα ότι η Βρετανία βρίσκεται σε 
τροχιά μακρόχρονης ύφεσης, καθώς οι πρωτοφα-
νείς αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν προ-
καλέσει την αύξηση του πληθωρισμού κοντά στο 
13%. Ωστόσο, η οποιαδήποτε πολιτική αντίδραση 
εμποδίστηκε από την εσωτερική κούρσα μεταξύ 
των Συντηρητικών για την εκλογή νέου πρωθυ-
πουργού στις 5 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗ�ΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ FBI ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΟΤΙ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΤΟΥ

Ντόναλντ Τραμπ: Γιατί το FBI εισέβαλε στην έπαυλή του στο Mar-a-Lago

Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΗ�Σ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Bloomberg: Οργανωμένα blackout λόγω έλλειψης φυσικού αερίου

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Άλλο ένα κύμα καύσωνα με ακραίες θερμοκρα-
σίες πρόκειται να πλήξει τη βορειοδυτική και κε-
ντρική Ευρώπη αυτή την εβδομάδα, ασκώντας 
ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις ήδη σχεδόν υπό κα-
τάρρευση υποδομές ενέργειας της «Γηραιάς 
Hπείρου». Ο καύσωνας αναμένεται να σαρώσει 
τη Γερμανία και τη Γαλλία, με τον υδράργυρο να 
σκαρφαλώνει μέχρι και τους 36°C την Παρασκευή, 
σύμφωνα με την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας, 
Maxar Technologies LLC. 
Οι καυτές θερμοκρασίες θα αυξήσουν ακόμη πε-

ρισσότερο την ανάγκη για δροσιά, ενώ θα επιδει-
νώσουν τα επίπεδα ξηρασίας που βλάπτουν τη 
γεωργία, καθιστώντας τα όρια στη χρήση νερού, 
απαραίτητα. Η Ευρώπη έχει ήδη δει τον καύσωνα 
να αφήνει πάνω της το θλιβερό του αποτύπωμα, 
με τη Γαλλία τα καταγράφει ρεκόρ ξηρασίας για 
τον Ιούλιο, και την Αγγλία να διανύει τη μεγαλύτερη 
ξηρασία των τελευταίων 90 ετών. Ρεκόρ, που αντι-
κατοπτρίζουν τον αντίκτυπο ενός όλο και πιο θερ-
μού κλίματος στις σημαντικές υποδομές. 
Η πτώση της στάθμης του Ρήνου, μιας βασικής 

αρτηρίας μεταφοράς βασικών αγαθών και βιομη-
χανικών προϊόντων, θέτει το εμπόριο σε σοβαρό 
κίνδυνο, ανακόπτοντας τέτοιες δραστηριότητες σε 
κάποια σημεία της πλωτής οδούς. 

Επίσης, στη Γαλλία, βάσει νέου κανονισμού, στα-
ματάει για ορισμένο χρονικό διάστημα η ρίψη καυ-
τού νερού σε ποτάμια από πέντε διαφορετικούς 
πυρηνικούς σταθμούς, για να αποφευχθούν πιθα-
νές παραβιάσεις προτύπων προστασίας περιβάλ-
λοντος, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη 
με την ενεργειακή κρίση. 
Παρόλο που οι θερμοκρασίες φαίνεται πως δε 

θα σπάσουν ρεκόρ, το θερμό κύμα καύσωνα συ-
μπίπτει με ένα ιστορικό έλλειμμα στα αποθέματα 
ενέργειας, με τη Ρωσία να κλίνει τη στρόφιγγα της 
ροής φυσικού αερίου στην περιοχή. Οι τιμές στην 
ενέργεια σε Γερμανία και Γαλλία, έχουν φτάσει σε 
πρωτόγνωρα επίπεδα, ενώ η Φρανκφούρτη ετοι-
μάζεται για πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Ακραίο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΥΠΕΞ

Κατηγορίες κατά του Κιέβου εκτόξευσε σήμερα, 
Δευτέρα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου 
Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροχα, υποστηρίζοντας ότι 
προσπαθεί να «κρατήσει όμηρο την Ευρώπη» βομ-
βαρδίζοντας τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια 
στη νότια Ουκρανία. 
Ο σταθμός της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται 

σε έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία, αλλά 
επανδρώνεται από ουκρανικό προσωπικό, έχει γί-
νει το τελευταίο σημείο ανάφλεξης στην πολύμηνη 
σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Οι δύο χώρες αλ-
ληλοκατηγορούνται για τον βομβαρδισμό του σταθ-
μού τις τελευταίες ημέρες. 
Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξω-

τερικών υπογράμμισε ότι επιθυμεί η Διεθνής Υπη-

ρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) να επισκεφθεί το 
εργοστάσιο, τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της 
Ευρώπης, αλλά ότι το Κίεβο εμποδίζει μια πιθανή 
επίσκεψη. «Κρατούν όλη την Ευρώπη όμηρο και 
δεν είναι κατά της πυρπόλησης του σταθμού για 
χάρη των ναζιστικών τους ειδώλων», δήλωσε η εκ-
πρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζα-
χάροβα. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι έκανε ό,τι μπο-
ρούσε για να διευκολύνει την επίσκεψη της IAEA 
στον πυρηνικό σταθμό, αλλά ότι το Κίεβο θεωρούσε 
«ωφέλιμο να κρατήσει μακριά την IAEA». 
Η Ζαχάροβα επιτέθηκε επίσης στη διεθνή κοινό-

τητα επειδή αρνήθηκε να επικρίνει το Κίεβο για τις 
επιθέσεις. «Οι ηγέτες των Ηνωμένων Εθνών και 
της IAEA, ξανά και ξανά, δεν τολμούν να αναφέ-
ρουν άμεσα την πηγή της απειλής. Επιδεικνύουν 
την απροθυμία τους να κατηγορήσουν το Κίεβο». 
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είπε ότι η Ουκρα-

νία βομβάρδισε τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, 
τον μεγαλύτερο στην Ευρώπη, στις 7 Αυγούστου, 
προκαλώντας ζημιές σε γραμμές υψηλής τάσης 
και αναγκάζοντας το εργοστάσιο να μειώσει την 
παραγωγή του. Ο βομβαρδισμός κατέστρεψε 
γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης που 
παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στις περιοχές Ζαπορίζια 
και Χερσώνα.

Η Ουκρανία «κρατά όλη την Ευρώπη όμηρο» 

Το FBI διενήργησε έφοδο στο θέρετρο Mar-a-Lago του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ 
Μπιτς της Φλόριντα και κατέσχεσε σημαντικά έγγραφα. Η επιχείρηση φέρεται να πρα-
γματοποιήθηκε στα πλαίσια της εντατικοποίησης της ποινικής έρευνας του αμερικανικού 
υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις του πρώην προέδρου. Η κίνηση του υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης να πραγματοποιήσει έρευνα στο Μαρ-α-Λάγκο για την αφαίρεση 
15 κιβωτίων με προεδρικά αρχεία από τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένων δια-
βαθμισμένων εγγράφων, καθώς και την καταστροφή άλλου υλικού, σηματοδοτεί μια 
δραματική κλιμάκωση της έρευνας. Ο Τραμπ έχει βρεθεί και στο παρελθόν υπό έλεγχο 
για τις κατάφωρες παραβιάσεις του νόμου περί προεδρικών αρχείων του 1978 - που 
επιβάλλει τη διατήρηση των εγγράφων του Λευκού Οίκου - αλλά η έρευνα για πρώτη 

φορά, φαίνεται να υποδεικνύει πιθανό νομικό κίνδυνο για τον Τραμπ σχετικά με τις 
πρακτικές του όσον αφορά τα αρχεία του. Ο νόμος που διέπει την εσκεμμένη και πα-
ράνομη αφαίρεση ή καταστροφή προεδρικών αρχείων, αν και σπάνια εφαρμόζεται, 
επισύρει σημαντικές ποινές, όπως: φυλάκιση και έκπτωση από αξιώματα. 
Σε μια οργισμένη δήλωσή του, ο Τραμπ συνέκρινε την επιδρομή του FBI με το 

"Watergate" και προσπάθησε να επιρρίψει την ευθύνη στους Ριζοσπαστικούς Αριστε-
ρούς Δημοκρατικούς, οι οποίοι, όπως είπε, «απεγνωσμένα δεν θέλουν να είμαι υπο-
ψήφιος πρόεδρος το 2024 ... και θα κάνουν τα πάντα για να σταματήσουν τους Ρε-
πουμπλικάνους και τους Συντηρητικούς στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές». 

«Αυτοί είναι σκοτεινοί καιροί για το Έθνος μας» έγραψε μεταξυ άλλων ο Τράμπ.

Συναγερμός για τον ιό της πολιομυελίτιδας στο Λονδίνο και προτροπές για εμβολιασμό 
Η Βρετανία ξεκινά εκστρατεία ενισχυτικού εμ-

βολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας για παιδιά 
στο Λονδίνο κάτω των 10 ετών, αφού επιβεβαί-
ωσε ότι ο ιός εξαπλώνεται στην πρωτεύουσα για 
πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980. 
Η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της 

υγείας έχει ταυτοποιήσει 116 ιούς πολιομυελίτιδας 
από 19 δείγματα λυμάτων φέτος στο Λονδίνο, 
αφού πρώτα εξέδωσε προειδοποίηση για τον 
εντοπισμό του ιού τον Ιούνιο. 
Τα επίπεδα ιού πολιομυελίτιδας που βρέθηκαν 

και η γενετική ποικιλομορφία αποτελούν ένδειξη 
ότι υπάρχει μετάδοσης σε μια σειρά από περιοχές 
του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η 
υπηρεσία. 
Δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί κρούσματα 

αλλά, σε μια προσπάθεια να προληφθεί πιθανό 
ξέσπασμα, οι γιατροί καλούν τώρα τα παιδιά ηλι-
κίας 1-9 ετών για ενισχυτικά εμβόλια, παράλληλα 
με την ευρύτερη εκστρατεία εμβολιασμού που έχει 
ήδη ανακοινωθεί. 
Τα ποσοστά ανοσοποίησης στην ευρύτερη πε-

ριοχή του Λονδίνου είναι ποικίλα, αλλά είναι κατά 
μέσο κάτω από το ποσοστό κάλυψης 95% που 
συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός προκειμένου 
να παραμένει υπό έλεγχο η πολιομυελίτιδα. 
Η πολιομυελίτιδα προκαλούσε κάποτε τον θά-

νατο ή την παράλυση χιλιάδων παιδιών ετησίως 
σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει θεραπεία αλλά ο 
εμβολιασμός είχε ως αποτέλεσμα να έρθει πιο 
κοντά ο τερματισμός του τύπου της νόσου που 
έχει φυσική αιτιολογία. Λιγότερο από το 1% των 
παιδιών που μολύνονται μένουν παράλυτα. Η πα-
ραλυτική πολιομυελίτιδα ενός ενήλικα προκαλεί 
τρόμο από την σκληρή νόσο που όλοι νομίζαν 
πως ήταν παρελθόν. Τα χαμηλά ποσοστά εμβο-
λιασμού όμως ανοίγουν την κερκόπορτα στον ιό. 
Σημειώνεται ότι πριν από δύο εβδομάδες οι 

υγειονομικές Αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν το 
πρώτο κρούσμα πολιομυελίτιδας στη χώρα εδώ 
και σχεδόν μια δεκαετία. 
Ο ενήλικας ασθενής, από την κομητεία Ρόκλαντ, 

ο οποίος δεν ήταν εμβολιασμένος για την νόσο, 
έμεινε παράλυτος ενώ όπως επεσήμαναν οι Αρχές 

δεν έχει ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό. 
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

έχουν αναπτύξει ήδη ομοσπονδιακή ομάδα στη 
Νέα Υόρκη για να ερευνήσουν το περιστατικό, με 
το CDC να αναφέρει σε δήλωσή του στο ABC 
News πως μεταξύ άλλων λαμβάνονται δείγματα 
και εξετάζονται δείγματα από λύματα για τον εντο-
πισμό του ιού του πολιομυελίτιδας. 
Μάλιστα, αξιωματούχος στον τομέα της υγείας 

στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης είπε στο BBC ότι 
μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες 
αδιάγνωστα κρούσματα πολιομυελίτιδας. Η δρ. 
Πατρίτσια Σνάμπελ Ρούμπερτ Επίτροπος Υγείας 
για την κομητεία Ρόκλαντ, είπε ότι ότι υπάρχει με-
γάλη ανησυχία. «Δεν υπάρχει μόνο ένα κρούσμα 
πολιομυελίτιδας εφόσον εντοπίστηκε ήδη ένα 
κρούσμα παραλυτικής. Η συχνότητα της παρα-
λυτικής πολιομυελίτιδας είναι μικρότερη από  1%”. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις ασθενών που 
έχουν προβληθεί από τον ιό, είναι ασυμπτωματι-
κοί ή με ελαφρά συμπτώματα στα οποία πολλοί 
δεν δίνουν σημασία.
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Κύπριοι ηλικιωμένοι θύματα κλοπών έξω από τράπεζες

Η μία καταγγελία μετά την άλλη φτάνει στα γρα-
φεία της «Παροικιακής», αναφορικά με συμπα-
τριώτες μας οι οποίοι έπεσαν θύματα κλοπής το 
τελευταίο διάστημα στο βόρειο Λονδίνο, έξω από 
τράπεζες ή λίγο μετά την απομάκρυνσή τους από 
αυτές. 
Συγκεκριμένα, από την περασμένη έκδοση της 

«Π» στις 4 Αυγούστου μέχρι και την Τρίτη 9 Αυ-
γούστου, και με αφορμή τα δημοσιεύματα για τις 
κλοπές με θύματα Κύπριους του Λονδίνου, έφτα-
σαν στα γραφεία της εφημερίδας μας άλλες δύο 
καταγγελίες. Στη μια μάλιστα περίπτωση, ηλικιω-
μένη συμπατριώτισσά μας που είχε πέσει θύμα 
κλοπής, δεν είχε καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή 
να καταγγείλει την υπόθεση στην Αστυνομία, κάτι 
που έγινε με τη συμβολή των ανθρώπων της «Πα-
ροικιακής» και την άμεση ανταπόκριση του Ελλη-
νικού και Κυπριακού Συνδέσμου Μελών της Μη-
τροπολιτικής Αστυνομίας, τα οποία ανέλαβαν να 
την βοηθήσουν για να προβεί σε επίσημη καταγ-
γελία. 
Πρόκειται για την κ. Σταυρούλα Ανδρέου, η οποία 
διαμένει στο Enfield. Την περασμένη Τετάρτη, 3 

Αυγούστου, είχε μεταβεί σε υποκατάστημα εμπο-
ρικής τράπεζας στο Palmers Green απ’ όπου έκανε 
ανάληψη του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ σε 
μετρητά, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά και 
τα εγγόνια της, όπως μας είπε, ενόψει της νέας 
σχολικής χρονιάς. 
Μόλις βγήκε από την τράπεζα, αντιλήφθηκε την 
παρουσία άγνωστης γυναίκας, η οποία την ακο-
λουθούσε. Μπήκε στο λεωφορείο, το οποίο εκείνη 
τη στιγμή σταμάτησε μπροστά της και η άγνωστη 
γυναίκα την ακολούθησε και έκατσε δίπλα της. Στη 
διάρκεια της διαδρομής άρχισε να της λέει διάφορα 
για τα οικονομικά που δήθεν αντιμετωπίζει και όταν 
η κ. Σταυρούλα βγήκε από το λεωφορείο, σε στάση 
που βρίσκεται κοντά στο σπίτι της, η άγνωστη γυ-
ναίκα την ακολούθησε και πάλι. 
Τα όσα ακολούθησαν παραπέμπουν στην υπό-
θεση κλοπής, για την οποία είχαμε γράψει στην 
προηγούμενή μας έκδοση. Η άγνωστη γυναίκα 
βρέθηκε μπροστά της και δήθεν τυχαία, της έπεσαν 
κέρματα στο έδαφος. Γονάτισε μπροστά της και η 
ηλικιωμένη συμπατριώτισσά μας, προσπάθησε να 
τη βοηθήσει, όπως έπραξε και μια δεύτερη, επίσης 

άγνωστή γυναίκα, που εμφανίστηκε εκείνη τη στι-
γμή στο σημείο. Μόλις μάζεψαν τα κέρματα, οι δύο 
γυναίκες απομακρύνθηκαν  με γρήγορες και επιβι-
βάστηκαν μαζί σε αυτοκίνητο τύπου βαν, το οποίο 
σταμάτησε δίπλα τους στο δρόμο. 
Όταν πλέον είχε φτάσει στο σπίτι της, η κυρία 
Σταυρούλα, αντιλήφθηκε ότι ο φάκελος με τις δύο 
χιλιάδες ευρώ είχε κάνει «φτερά» από τη τσάντα 
της. Με το τηλεφώνημα της στην «Παροικιακή», 
μας παρακάλεσε να κάνουμε γνωστή την ιστορία 
της για να ενημερωθεί ο κόσμος και να λαμβάνει 
τα μέτρα του. «Ο κόσμος πρέπει να το μάθει γιατί 
αυτοί θα συνεχίσουν να κλέβουν τον κόσμο. Στή-
νουν ολόκληρο σχέδιο και δεν είναι ένα άτομο που 
τα κάνει. Σας τηλεφωνώ γιατί πρέπει να προειδο-
ποιήσετε τον κόσμο», μας είπε. 
Το ίδιο έπραξε και ηλικιωμένος συμπατριώτης 
μας, ο οποίος επίσης είχε πέσει θύμα κλοπής πριν 
από περίπου 7 εβδομάδες στην περιοχή του Mus-
well Hill. Πρόκειται για τον κύριο Χαράλαμπο Κων-
σταντίνου, ο οποίος μόλις βγήκε από την τράπεζα, 
μπήκε στο αυτοκίνητό του που ήταν σταθμευμένο 
σε κοντινή απόσταση. Εκείνη τη στιγμή, και πάλι 
αυτοκίνητο τύπου βαν σταμάτησε δίπλα του, εμπο-
δίζοντας τον να μπει στη λωρίδα του δρόμου. Σχε-
δόν ταυτόχρονα, εμφανίστηκε στο πλαϊνό παρά-
θυρο του οδηγού, άγνωστος άντρας ο οποίος 
επέμενε να πάρει απάντηση για το πως να μεταβεί 
σε συγκεκριμένο δρόμο της περιοχής. Δευτερόλε-
πτα μετά, τόσο ο συγκεκριμένος άντρας, όσο και 
δεύτερο πρόσωπο που επίσης εμφανίστηκε από 
το πουθενά, επιβιβάστηκαν μαζί στο βαν και απο-
μακρύνθηκαν. Τότε ήταν που ένας περαστικός, ο 
οποίος παρακολούθησε τα όσα εκτυλίχθηκαν από 
μακριά, πλησίασε τον κύριο Χαράλαμπο και τον 
ενημέρωσε ότι έπεσε θύμα κλοπής. 
Όπως του περιέγραψε, τη στιγμή που ο ίδιος μι-
λούσε με τον άγνωστο άντρα από το παράθυρο 

του οδηγού, δεύτερο πρόσωπο άνοιξε την πόρτα 
του συνοδηγού και άρπαξε μέσα από την τσάντα 
του ένα φάκελο με μετρητά, πιστωτικές κάρτες και 
το διαβατήριό του. Για καλή του τύχη, ο δράστης 
πήρε μόνο τον φάκελο που περιείχε £300 και 
άφησε δεύτερο φάκελο, ο οποίος περιείχε πολύ 
μεγαλύτερο ποσό.  
Ο κύριος Χαράλαμπος κατήγγειλε την υπόθεση 
στην Αστυνομία και έλαβε το Crime Reference 
Number. Πιστεύει μάλιστα ότι πρόκειται για την ίδια 
σπείρα, η οποία αποτελείται από ομάδα προσώ-
πων τα οποία «στήνουν καρτέρι» στα υποψήφια 
θύματά τους έξω από καταστήματα τραπεζών. 
«Πρέπει εμείς να τα πούμε, και εσείς να τα γράψετε 
για να διαβαστεί από όλους και να μπορέσει ο κό-
σμος να προστατευτεί. Ειδικά οι ηλικιωμένοι που 
πηγαίνουν στην τράπεζα για μετρητά. Προσωπικά 
έχω υποστεί σοκ και μεγάλη ταλαιπωρία διότι 
ακόμη και τώρα δεν μπορώ να ταξιδέψω στο εξω-
τερικό λόγω του διαβατηρίου» μας είπε. 
Όπως όλα δείχνουν, το φαινόμενο αυτό προσ-
λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, κι 
έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των ηλικιω-
μένων συμπατριωτών μας, αφού όπως όλα δεί-
χνουν, οι κλέφτες που δρουν τις τελευταίες εβδο-
μάδες στο Enfield, εντοπίζουν και στη συνέχεια 
θέτουν υπό παρακολούθηση τα υποψήφια θύματά 
τους, μέσα κι’ έξω από τα υποκαταστήματα εμπο-
ρικών τραπεζών. Μόλις εξέλθουν από την τράπεζα, 
το καλοστημένο σχέδιό τους τίθεται σε εφαρμογή. 
Με διάφορους τρόπους αποσπούν την προσοχή 
των θυμάτων τους και με… «ταχυδακτυλουργικές» 
κινήσεις τους κλέβουν τα μετρητά, που είχαν κάνει 
προηγουμένως ανάληψη από την τράπεζα και χω-
ρίς οι ίδιοι να αντιληφθούν το παραμικρό. 
Η «Παροικιακή» καταβάλλει προσπάθειες να εξα-
σφαλίσει επίσημη δήλωση από την Μητροπολιτική 
Αστυνομία.

ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ



 11      | Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022



Εξαγριωμένος ο λαός με τους καιροσκόπους και 
συνάμα κερδοσκόπους που πήραν την εύκαιρα 
να αυξήσουν τις τιμές. Aκόμη και η Τράπεζα της 
Αγγλία να υψώσει τους τόκους και την ίδια στιγμή 
να μας προειδοποιεί ότι θα υπάρχει ύφεση (re-
cession).  

Πέραν των 100 χιλιάδων που υπέγραψαν υπό-
μνημα ότι δεν θα πληρώσουν τις εταιρίες ενέργειας 
αν αυτές δεν χαμηλώσουν τις τιμές. Οι πανύψηλοι 

τόκοι δεν θα βοηθήσουν ούτε τις οικογένειες, ούτε τα νέα ζευγάρια 
να μπορέσουν να πληρώνουν τα δάνεια στις δανειστικές εταιρίες.  
Οι εταιρίες αυτές θα  παίρνουν πίσω τα σπίτια για να τα βάλουν 
για δημοπρασία ούτως ώστε να πάρουν πίσω το δάνειο.  
Οι κερδοσκόποι, τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας όσον και  οι εταιρίες  
ενέργειας, επωφελήθηκαν της ευκαιρίας την στιγμή που είναι ολο-
φάνερα ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος Κυβέρνηση, μα θα 
πείτε πότε είχαμε Κυβέρνηση τα τελευταία 12 χρόνια και θα έχουμε 
τώρα. Η Συντηρητική Κυβέρνηση και γενικά οι Συντηρητικοί είναι 
διχασμένοι και βλέπουμε πόσο πράγματι χωρίς ντροπή  αλληλο-
τρώγονται. Τόσον ο Rishi Sunak, όσον και η Liz Truss  δεν μπο-
ρούν να συμφωνήσουν ούτε και σε ένα θέμα, και το ερώτημα  
τίθεται πως στα αλήθεια οι υπόλοιποι βουλευτές θα συμφωνήσουν 
έστω και σε ένα θέμα.  Καιρός πλέον για εκλογές αφού φάνηκε 
ότι η σημερινή Κυβέρνηση είναι μία διεφθαρμένη Κυβέρνηση. 
Από καιρού ο Cameron που τα έκανε  θάλασσα, συνέχισε η δε  
T. May όχι μόνο θάλασσα μα και μαλλιά κουβάρια, και ήλθε  
ο μέγα  Johnson να μας αποδείξει τι θα πει Συντηρητική Κυβέρ-
νηση. Και ακόμη αν δεν έχουμε πεισθεί τι πάει να πει Συντηρητική 
Κυβέρνηση, ας δούμε σήμερα τι γίνετε και τι στα αλήθεια  εξελίσ-
σετε καθημερινώς. Από την μία πλευρά ο εργάτης ζητά, και  
με το δίκιο του, καλύτερες ώρες και συνθήκες εργασίας όπου η 
Κυβέρνηση αρνείται να συνεργασθεί για να  λύσει τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι εργάτες. Είτε εργάζονται σε σιδηρόδρο-
μους, στα ταχυδρομεία, και πολλά άλλα επαγγέλματα, όπου ανα-

γκάζονται να κατεβούν σε απεργία για να βρουν τι δίκιο τους.  
Έτσι πονηρά και διαβολικά η Συντηρητική Κυβέρνηση  βάζει τον 
εργάτη εναντίο του εργάτη για να διχάσει και να κάνει αυτά που 
κάνει  σήμερα ανενόχλητη  η Κυβέρνηση. Την στιγμή που η ίδια 
η Κυβέρνηση είναι  αυτή  που έχει το όλο φταίξιμο.  Από την άλλη 
αφήνουν τις εταιρίες να ανυψώνουν τις τιμές,  όχι μόνο μία φορά 
αλλά μέχρι και δύο φορές και τρεις παρακαλώ, και μας λένε και 
μας προειδοποιούν ότι θα υπάρχουν περισσότερες αυξήσεις λες 
και όταν μας προειδοποιούν και μας λένε θα υψώσουμε  τις τιμές  
το Φθινόπωρο  λες και όταν θα μας το πουν θα το δεχθούμε.   

Ο κόσμος πλέον έχει αγανακτήσει αφού ανεξαιρέτως όλες οι οι-
κογένειες θα επηρεασθούν σε μεγάλο βαθμό που θα πληρώνουμε 
μέχρι και £3,500  ετησίως για ηλεκτρισμό και γκάζι . Ελεύθερες οι 
μεγάλες εταιρίες  να κάνουν ότι θέλουν, από τους Κυβερνώντες.   

Αυτή είναι στο τι πάει να πει Συντηρητική Κυβέρνηση σε ένα 
διεφθαρμένο καθεστώς όπου ο εργάτης δεν μπορεί να σηκώσει  
κεφάλι, και o λαός πληρώνει για την λανθασμένη τακτική και πο-
λιτική, ένας νόμος για τα Fat Cats και άλλος για τον απλό εργάτη. 

 Ακόμη χειρότερο εκατομμύρια οικογένειες με παιδιά θα επηρε-
ασθούν  με το να παίρνουν μειωμένα επιδόματα  μέχρι και £1,600   
τον χρόνο.  Nα που μας έφερε η Συντηρητική Κυβέρνηση με τους 
προαναφερθέντες πρωταγωνιστές, επιπρόσθετα  που τόσον οι 
Rishik, και Truss είναι καθαρά  συνυπεύθυνοι του όλου θλιβερού 
αν όχι τραγικού καθεστώτος.    

 
Τραγικότερο  ακόμη όταν θα μεγαλώσει ο αριθμός οικογενειών 

που ζουν στην φτώχεια, θα υποφέρουν παιδιά, διότι η ύφεσης 
(recession) μαζί με ον πληθωρισμό  (inflation) θα φέρει πολλούς 
σε απόγνωση. Ας μην ακούσω λοιπόν κανένα να λέει ότι όλα τα 
κόμματα είναι το  ίδιο. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. Υπάρχει μεγάλη δια-
φορά πιστέψετε με.  Οι Συντηρητικοί έχουν καταστρέψει το Εθνικό 
σύστημα υγείας δηλαδή το NHS.  Δοκιμάσατε μήπως να πάρετε 
έστω και ένα ραντεβού με τον ιατρό σας. Πόσο καιρό περιμένετε 
για ένα ραντεβού για το Νοσοκομείο.  Έφεραν  όχι μόνο το NHS 

στα πόδια του, αλλά την χώρα όλη έχουν σχεδόν καταστρέψει. 
Eτσι κάποιοι  Συντηρητικοί που δεν τους αρέσει η αλήθεια όταν 
λέω την αλήθεια ας μην παραπονιούνται διότι έχουμε πάρα πολλά  
να γράψουμε ακόμη για αυτούς τους κυρίους, και αν έχουν πα-
ράπονο ας το κάνουν στον Κίμων στην Λάρνακα. Κάποιοι φίλοι  
μου έφεραν την προσοχή μου σε κάποια ιστοσελίδα  που έχει 
τον τίτλο “LED BY DONKEYS”  Δεν θα πω περισσότερα για αυτό 
ας ψάξουν οι αναγνώστες  για να την βρουν.  Το τι θα πω όμως 
είναι όταν μια Κυβέρνηση και ένας αρχηγός στέλνει δισεκατομ-
μύρια  να βοηθήσει μία χώρα που ήταν και ακόμη έχει στοιχεία 
ότι υπάρχουν ναζί στην Ουκρανία   για την αγορά όπλων, τότε 
καταλαβαίνετε  που μας παίρνει  αυτή η διεφθαρμένη Κυβέρνηση. 
Έχετε προσέξει πόσο προσεκτικοί είναι τόσον ο  Rishi όσον και 
η  Liz  στο να αποφεύγουν να υποσχεθούν κάτι το θετικό για τις 
εργαζόμενες οικογένειες. Δεν καταλαβαίνουν τι θα πει εργατιά και 
να παλεύει κανείς για να έχει τα πλέον απαραίτητα για να επιβιώ-
σει. Να κρυώνεις τον χειμώνα γιατί  δεν έχεις να ζεσταθείς, να 
κανείς περικοπές στο σπίτι σου γιατί η Κυβέρνηση ΄έχασε κάθε 
έλεγχο  και κάθε αρχή.  

 
Η Κυβέρνηση Johnson είτε κάτω από Rishi ή Truss, έχουν τάση 

να εργάζονται για τους  εκατομμυριούχους και όχι για όλους τους 
κατοίκους. Ούτε το Johnson  εμπιστεύομαι, μα ούτε και τον Rishi 
όσον για την Truss δεν την κάνω trust και κανένα Συντηρητικό 
έτσι για ξηγούμεθα.   

Γενικές εκλογές  τώρα για να σταματήσουμε να λέμε “we are 
led by donkeyς”.  

▪� Δεν περνάμε το Κυπριακό κάτω από το χάλι. 
Έχουμε συνέπεια. Παραμένουμε αμετάθετα υπέρ 
μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ) 
με πολιτική ισότητα.Υπέρ ανάπτυξης πρωτοβου-
λιών που θα ξεκλειδώσουν την πόρτα του πεντά-
χρονου αδιεξόδου. Η στάση και οι θέσεις μας υπο-
βοηθούν την ανεξάρτητη υποψηφιότητα Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Αφενός καταδεικνύουν ξεκάθαρα 
ότι στο Μοντ Πελεράν και στο Κραν Μοντανά 
υπήρχε δυνατότητα να πάμε ένα βήμα μπροστά 

με ρεαλιστική προοπτική να απαλλαγούμε από τις εγγυήσεις και 
το στρατό κατοχής, αλλά ο Νίκος Αναστασιάδης επικουρούμενος 
από τον Νίκο Χριστοδουλίδη τα βρόντηξε κι έφυγε. Αφετέρου, βοη-
θούν και τον Ανδρέα Μαυρογιάννη να διαχωρίσει τη θέση του - και 
τις ευθύνες του - από το δίδυμο Αναστασιάδη - Χριστοδουλίδη. 
Παράλληλα στέλνουν το ακλόνητο μήνυμα - ειδικά στους κακο-
προαίρετους που σπεύδουν να κατηγορήσουν το ΑΚΕΛ για  
νόθευση των θέσεων στο Κυπριακό με πρόσχημα την επιλογή 
 Ανδρέα Μαυρογιάννη - ότι το ΑΚΕΛ παραμένει σταθερό σ' ό,τι 
αφορά στη φιλοσοφία λύσης του Κυπριακού και ότι αυτή η σταθερή 
του φιλοσοφία θα αποτελεί οδικό χάρτη που θα καθοδηγεί αυστηρά 
τις κινήσεις μας, μα και τις κινήσεις του ανεξάρτητου υποψήφιου 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον οποίο στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. 

▪� Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ξεκάθαρα υπέρ της ΔΔΟ με πο-
λιτική ισότητα και της επανένωσης της Κύπρου, της κοινής πατρί-
δας Ελληνοκυπρίων,Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων,  
Λατίνων κ.ά  

▪� Είναι υπέρ θέσεων και ενεργειών που θα φέρουν τους Τουρκο-
κύπριους συμπατριώτες μας στον κοινό αγώνα. 

▪� Είναι υπέρ της ανάπτυξης πρωτοβουλιών που θα μας οδηγή-
σουν πίσω εκεί που σταμάτησαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, 
θα μας οδηγήσουν πίσω στο πλαίσιο Αντόνιο Γκουτέρες. Είναι 
υπέρ πρωτοβουλιών, κινήσεων και προς την Τουρκία, σίγουρα και 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διεθνή παράγοντα, 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 διαπραγματεύσεων και 
όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Οι απαράδεκτες αυτές θέσεις παρα-
βιάζουν τη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, την οποία υποστηρίζουν  
οι βασικοί παίκτες στο Κυπριακό και στην περιοχή μας, ο ΟΗΕ,  
οι ΗΠΑ (εδώ τις τοποθετώ ιεραρχικά λόγω των ιστορικών της σχέ-
σεων με την Τουρκία και όχι μόνο) η Ελλάδα, η Βρετανία και η  
Ευρωπαϊκή Ένωση, μα και οι δύο άλλοι  μεγάλοι της παγκόσμιας 
γεωστρατηγικής σκηνής, Ρωσία και Κίνα. 

▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θέλει σώνει και καλά να μας βάλει στη 
βάρκα του ΝΑΤΟ που ευθύνεται για το διπλό έγκλημα! Άστε που 
όπως εύστοχα είπε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης η συζήτηση για εισ-
δοχή μας στο ΝΑΤΟ, είναι συζήτηση περί όνου σκιάς για τον 

απλούστατο λόγο ότι στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία, η οποία  μάλι-
στα έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό μετά τις ΗΠΑ. Ιστορίες 
για αγρίους! Η επίλυση του Κυπριακού τον μάρανε...  

Όποια πέτρα σηκώσεις θα τον βρεις από κάτω και ας μην παρα-
σύρονται κάποιοι που ψήφισαν τον Νίκο Αναστασιάδη και το κατά-
λαβαν εκ των υστέρων ότι ο άνθρωπος θυσίασε την Κύπρο  
για την εξουσία και τα "χρυσά" διαβατήρια! 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 πολλές 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 πλαισίου Αντόνιο Γκουτέρες, και του Μαρίνου Σιζόπου-
λου που είναι κάθετα ενάντια στη ΔΔΟ. Αυτοί οι τρεις έκαναν δήθεν 
υπερβάσεις για τα λάφυρα της εξουσίας και σίγουρα όχι για  
το εθνικό συμφέρον! 

▪� Δεν σβήνουμε το παρελθόν. Παίρνουμε μαθήματα από το πα-
ρελθόν για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Ρεαλιστικά, το δια-
κύβευμα των επερχόμενων Προεδρικών Εκλογών δεν είναι το  
τι έγινε στις συνομιλίες για το Κυπριακό στο Κραν Μοντανά πριν 
πέντε χρόνια. ΑΚΡΙΒΕΙΑ, διαπλοκή και διαφθορά, οικονομία,  
κοινωνία, ενέργεια, τεχνολογία, Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), 
στέγαση, ανεργία, Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), παιδεία, 
περιβάλλον, αξιοκρατία, χρηστή διοίκηση, αξιοπιστία, αξιοπρέπεια 
κ.λπ. Αυτά είναι το διακύβευμα. 

▪� Η κοινωνικό-οικονομική πολιτική του Ανδρέα Μαυρογιάννη έχει 
σαν άμεσο στόχο την ανακούφιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και των λαϊκών τάξεων και μακροχρόνιο όραμα μια σύγχρονη 
ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα με εύρωστη οικονομία και απελευ-
θερωμένη από χρόνιες παθογένειες, που θα ικανοποιεί τις υλικές 
και πολιτιστικές ανάγκες όλων των τάξεων και θα σέβεται τα  
κυπριακά οικοσυστήματα και τον περιβάλλον. 

▪� Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) στην Κύπρο, στην πλει-

οψηφία τους, συστρατευμένα και ευθυγραμμισμένα, με πρώτα  και 
καλύτερα τη δήθεν δημόσια ραδιοτηλεόραση, το ΡΙΚ, και την εφη-
μερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ προβάλλουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου ως κορυφαίο 
οικονομολόγο. Ξέρουμε πόσο κορυφαίος 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, φτωχοποίησαν χιλιάδες. 

Όλοι έβαλαν πλάτες, όχι μόνο ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σχεδόν όλος 
ο  ΔΗΣΥ και όχι μόνο. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει πιο γνήσιες 
οικονομικές θέσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.λπ. και όχι 
όπως τις  θέσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου που καλύπτει τράπεζες 
και ισχυρά οικονομικα κατεστημένα.  

▪� Οι θέσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη για ΜΕΔ, "κόκκινα" δάνεια, 
δανειολήπτες κ.λπ. διαφέρουν από τις θέσεις των δύο άλλων υπο-
ψηφίων. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι υπέρ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των λαϊκών τάξεων επειδή είναι ένας άνθρωπος 
με κοινωνικές 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. Για να μπορεί ο λαός να ζει με αξιοπρέπεια και όχι 
απλά να επιβιώνει. Για να επανακτήσει η Κύπρος την αξιοπιστία 
της που την έχασε με τα "χρυσά"  διαβατήρια και ένα σωρό άλλα 
σκάνδαλα.  

▪� Τα πράγματα γύρω από τον Μαυρογιάννη παίρνουν τη φυσιο-
λογική τους πορεία. Ο άνθρωπος υπερέχει αισθητά σε όλα.  
Ακτινοβολεί αξιοπιστία και ικανότητα. Τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 
μπορούμε να τον υποστηρίξουμε και να πείσουμε για την καταλ-
ληλότητα του με επιχειρήματα. Και η προσπάθειά μας αυτή δεν 
είναι καθόλου δύσκολη αφού δεν χρειάζεται ούτε βαρίδια να κρύ-
ψουμε ούτε να ζωγραφίσουμε ανύπαρκτες δεξιότητες. Η υπεροχή 
του και η εντιμότητα του είναι οφθαλμοφανείς και πείθουν από  
μόνες τους. Ας μην υπάρχουν αμφιβολίες και ταλαντεύσεις.  

▪� Όλες και όλοι στη δουλειά για τη προοδευτική δημοκρατική  
αλλαγή! Ας μη λείψει κανείς από αυτή την ευγενή μάχη! Για το σή-
μερα και για το αύριο! Πάμε μπροστά με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη! 

 
ΥΓ Η Τουρκία θεωρεί άδικο το νέο ψήφισμα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, την ειρηνευτική δύναμη 
του ΟΗΕ στην Κύπρο. Το ψήφισμα αρκετά καλό. Επαναβεβαιώνει  
ψηφίσματα ΟΗΕ για Κύπρο, για συμφωνημένη λύση ΔΔΟ και για 
Βαρώσι. Θα ήταν καλύτερο αν καταδίκαζε την Τουρκία για παρά-
νομες ενέργειες ιδιαίτερα σε σχέση με Βαρώσι και απαράδεκτες 
θέσεις της για δύο ξεχωριστά κυρίαρχα κράτη στην Κύπρο.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Σπαέι «ρεκόρ» ο τιμάριθμος 

Για το σήμερα και για το αύριο! Πάμε μπροστά με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη!

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Δεν ξέρω αν και εσείς νιώθετε την ανάγκη να  
ξεσπάσετε κάπου ή ακόμα και να σχηματίσετε  
κάποιο αριθμό τηλεφώνου για να μιλήσετε σε κά-
ποιον φίλο ή να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό 
σας γιατρό γιατί νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με 

τον εαυτό σας. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτό είναι κάτι που ζούμε 
καθημερινά. Η απομάκρυνση και η μη δυνατή επαφή με τους  
φίλους και με την οικογένεια μας, μας δημιουργούν ασυνήθιστα 
αισθήματα που μας φέρνουν σε αυτή την ανάγκη. 
Μας λείπουν τόσα πολλά που είχαμε εντάξει στην καθημερινή 

μας ρουτίνα που το άγχος δυστυχώς έχει τον πρώτο λόγο.  
Στην καθημερινότητα μπήκαν άλλα πράγματα που στο παρελθόν 

δεν μας απασχολούσαν και πολύ. Οι αποστάσεις και ο φόβος 
που μας κυριεύει καθημερινά λόγω της ανεπιθύμητης πανδημίας 
μας προβληματίζουν και καταλήγουμε σε άλλες σκέψεις και εντάσ-
σουμε την πραγματική αλήθεια στην καθημερινότητα μας, που 
είναι αποτέλεσμα των φόβων που μας κυριεύουν. Το άγχος μας 
φέρνει άλλες επιπτώσεις και νιώθουμε ότι υποφέρουμε συνέχεια 
από κάτι, και καταλήγουμε στο να καλέσουμε τους φίλους ή τον 
προσωπικό γιατρό μας για να πάρουμε την γνώμη τους ή την  
συμπαράσταση τους. Πριν από όλα τούτα όμως πρώτος που  
έρχεται στη σκέψη μας είναι ο παντοδύναμος Θεός και η φύση.  
Ο Θεός αγαπητοί μου είναι ο ίδιος η φύση, που δυστυχώς  
ο άνθρωπος την έχει παραμελήσει και μαζί με την φύση έχει πα-
ραμελήσει τον ίδιο τον Θεό.  
Αν νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μας έστω και 

αυτό να είναι αποτέλεσμα του άγχους, η πρώτη φράση που  βγά-

ζουμε από, το στόμα είναι, Θεέ μου.. ή Παναγία μου… τί να κάνω.  
Καταλήγουμε λοιπόν αγαπητοί μου στον παντοδύναμο Θεό  
ή στην Παναγία για να μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα.  
Οι άνθρωποι είμαστε όλοι Θεοφοβούμενοι και κατά βάθος  
πιστεύουμε στο Θεό ο κάθε ένας με τον δικό του τρόπο. Γιατί 
όμως να μην είχαμε πάντα τον Θεό μέσα μας και την Παναγία 
που από τα παιδικά μας χρόνια ήταν μέρος της διαμόρφωσης του 
χαρακτήρα μας. Μιλάω τώρα για την δική μας την κουλτούρα γιατί 
είναι θέμα κουλτούρας. Ποτέ δεν είναι αργά να προσαρμοστούμε 
και να κάνουμε μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τις αξίες που 
μας ανέδειξαν. Η κουλτούρα η δική μας είναι συνυφασμένη με τον 
πολιτισμό μας, και όπως έχω πει και στο παρελθόν ο άνθρωπος 
είναι ο πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι ο άνθρωπος.  
Εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι, είμαστε φτιαγμένοι μέσα 
από τον πλούσιο πολιτισμό που αποτελείται όπως έχω πει από 
την κουλτούρα μας που μέρος της είναι και η θρησκεία μας.  
Γιατί λοιπόν να παρασυρόμαστε και να ξεφεύγουμε από τα όσα 
μεγαλώσαμε και τα όσα φτιαχτήκαμε και μόνο όταν βρεθούμε σε 
δύσκολες στιγμές να αναπολούμε τα παλιά και να καλούμε βοήθεια 
από τον Θεό που κατά βάθος είναι μέσα μας και πιστεύουμε ότι 
θα μας σώσει από τις δύσκολες στιγμές και θα μας απαλλάξει 
από τα προβλήματα μας όποια και αν είναι αυτά. Ο φόβος και  
ο τρόμος μας αναστατώνουν και τότε το τι απομένει είναι να αρχί-
σουμε να πανικοβάλλουμε και να προτρέχουμε στους φίλους και 
τους γνωστούς ακόμα και στους προσωπικούς μας γιατρούς για 
να μας βοηθήσουν αν αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές της 
ζωής. 

Το που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι θα βοηθούσε πολύ στο 
να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα μας εάν είχαμε στην 
καθημερινότητα μας στο πάνω μέρος του μυαλού τον ένα και  
μοναδικό παντοδύναμο Θεό, που κατά βάθος είναι εκεί και στην 
πραγματικότητα μας ηρεμεί όταν και εφόσον τον έχουμε στη σκέψη 
μας. Είναι θέμα συνήθειας και θέμα κουλτούρας, θέμα που έχει 
να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώπου. Είναι αποδεδειγμένο 
το γεγονός ότι όλα είναι στο μυαλό μας και είναι επίσης αποδεδει-
γμένο ότι ανάλογα με την ψυχολογία μας, έτσι ανάλογα αντιμετω-
πίζουμε και τις δύσκολες ή οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που 
συναντούμε στην καθημερινότητα.  
Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να κρατήσουμε την Θεϊκή 
δύναμη στο πάνω μέρος του μυαλού μας και ας προσπαθήσουμε 
να βάλουμε αυτή τη δύναμη στη σκέψη μας η οποία θα μας  
βοηθήσει να ανεβάσουμε την ψυχολογική μας διάθεση και θα μας 
δώσει ενέργεια η οποία ενέργεια θα μας βοηθήσει να αντιμετωπί-
σουμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας και θα αντικαταστήσει 
το άγχος με ηρεμία και γαλήνη. 

Αγαπημένη μου φίλη, μ΄ακούς; Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να παρακαλείς για 
την αγάπη. Αξίζεις κάποιον που λέει λίγα και κάνει πολλά για σένα, ιδιαίτερα 
τώρα που περνάς τα πιο δύσκολα στην ζωή σου. Μην ζητιανεύεις για λίγη 

αγάπη από ανθρώπους που δεν έχουν να δώσουν, που δεν έχουν χρόνο για 
σένα, από ανθρώπους που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Το έχουμε πει ξανά 
και ξανά και το έχουμε αναλύσει αυτό. Ανήκουν στην κατηγορία των νάρκισσων! 
Δεν υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζεις…Τα άτομα που σε κάνουν να αισθάνε-
σαι αόρατη και ασήμαντη με την αδιαφορία τους δεν σου αξίζουν. Το ξέρεις κι αυτό 
δεν είναι; Περνάς και την αρρώστια σου…Αυτός αδιαφόρησε και το  έβαλε κυριο-
λεκτικά στα πόδια. Ούτε καν τον ενδιαφέρει τι εσύ περνάς, κι ας κάνει τον καλό 

Σαμαρείτη στους άλλους… Αξίζεις κάποιον που, με το ενδιαφέρον του, σε κάνει να 
νιώθεις σημαντική και χαρισματική γιατί είσαι μοναδικός άνθρωπος αγαπημένη μου φίλη! Η αγάπη 
πρέπει να εκδηλώνεται, αλλά ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να παρακαλούμε γι’ αυτή. Αξίζεις κάποιον 
που λέει λίγα, αλλά κάνει πολλά για σένα. Το πρόσωπο που σου αξίζει είναι αυτό που θα σε επιλέ-
ξει ελεύθερα, θα έρθει κοντά σου, θα σε εκτιμήσει και θα αφιερώνει το χρόνο και τις σκέψεις του για 
σένα 

 
Μην ακούτε κάποιον που δικαιολογείται πως δεν έχει χρόνο για σας, λόγω εργασίας ή δεν ξέρω 

και εγώ τι άλλο, αυτό που ισχύει είναι ότι δεν ενδιαφέρεται για σας. Γιατί αν κάποιος θέλει πραγματικά 
να σας συναντήσει και αν αποτελείτε προτεραιότητα γι’ αυτόν, τότε η νύχτα γίνεται μέρα και η Τετάρτη 
αλλάζει σε Κυριακή. 
Λένε επίσης ότι αυτός που περιμένει και ελπίζει πάρα πολύ, είναι στην ουσία απογοητευμένος και 

υποφέρει. Γι΄αυτό πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προσδοκίες μας, να αλλάξουμε τη νοοτροπία στο 
μυαλό μας και να μην περιμένουμε τίποτα από κανέναν, αλλά να απαιτούμε τα πάντα από τον εαυτό 
μας. Όταν οι πράξεις και τα λόγια των άλλων φαίνονται να είναι υποκριτικά, τότε πονάμε. Ο δυνατός 
και αβάστακτος συναισθηματικός πόνος επιδρά στον εγκέφαλο με τον ίδιο τρόπο που επιδρά και  
ο σωματικός πόνος. Πονάμε…πώς να το κάνουμε!  Γι΄αυτό, πρέπει να δίνουμε προσοχή και στην 
ψυχολογική δυσφορία. Φανταστείτε να αγνοούσαμε έναν έντονο πόνος στο στομάχι ή ένα άσχημο 
πονοκέφαλο, γιατί να αγνοούμε την ψυχολογική φόρτιση; Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον χρόνο 
να επουλώσει τις πληγές. Πρέπει να εργαστούμε για να θεραπεύσουμε την ψυχολογία μας και να 
φτιάξουμε ένα πλάνο αντίστοιχο της αγωγής που παίρνουμε όταν έχουμε κάποια σωματική ασθένεια. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στην κοινωνία υπάρχει η λάθος πεποί-
θηση ότι η ψυχολογική καταπόνηση είναι σημάδι αδυναμίας ενώ ταυτό-
χρονα έχουμε την εντύπωση ότι ο χρόνος θα επουλώσει  
τις πληγές. Αμ δεν είναι έτσι! Δώσε αξία στον εαυτό σου και αγάπησε τον  
πραγματικά αγαπημένη μου φίλη! Κι όλοι εσείς οι καλοί μας αναγνώστες  
αφιερώστε χρόνο στους ανθρώπους που το αξίζουν και που σας κάνουν να  
νιώθετε καλά. Μην ικετεύετε κανένα για προσοχή, φιλία και αγάπη. Κάποιος  
που πραγματικά σας αγαπάει θα το δείξει. 
Πιο πρακτικά, εάν αντιμετωπίζετε μια κατάσταση συναισθηματικής κακοποίησης  
από κάποιον, να θυμάστε:  
Μην τηλεφωνείτε στο πρόσωπο που δεν σας καλεί από μόνο του ή δεν απαντά  
στις κλήσεις σας. Μην αναζητάτε κάποιον που δεν του λείπετε. Μην νοιώθετε πως   
σας λείπει ένα πρόσωπο που δεν κάνει τον κόπο να σας αναζητήσει. Μην του  
στέλνετε μηνύματα. Μην εκθέτετε τον εαυτό σας στην τιμωρία της αδιαφορίας του άλλου μέσα από 
τα αναπάντητα μηνύματα που στέλνετε και στις μακρόσυρτες σιωπές του. Μην περιμένετε για κάποιον 
που δεν περιμένει αυτός τίποτα από σας, σεβαστείτε τον εαυτό σας και σταματήστε να γίνεστε 
επαίτες και ζητιάνοι για λίγη αγάπη. Διότι, όπως είπαμε, η αγάπη πρέπει να εκδηλώνεται και να βιώ-
νεται, αλλά ποτέ δεν ζητείται. Κρατήστε την αγάπη σας και μοιράστε την με αυτούς που αγαπάτε και 
σας καταλαβαίνουν χωρίς να σας επικρίνουν. Και πάνω απ’ όλα, μην παραβλέπετε την αξία που έχει 
το χαμόγελό σας όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, αγαπήστε τον εαυτό σας επειδή το αξίζει γι’ αυτό 
που είναι και όχι γι’ αυτό που κάποιος που δεν σας αξίζει σας κάνει να νομίζετε πως είστε.  
Αγαπήστε πραγματικά τον εαυτό σας και συνειδητοποιήστε πως το γεγονός ότι κάποιος σας  

παραμελεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε απαθείς και να το δεχτείτε. Δεν σημαίνει πως δεν θα  
κάνετε ό, τι είναι δυνατόν για να περιβάλλετε τον εαυτό σας καθημερινά με τους ανθρώπους που 
θέλετε στη ζωή σας. Η αγάπη που ζητάμε τόσο απεγνωσμένα από τους άλλους θα έρθει όταν αγα-
πήσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς μας, το επαναλαμβάνω αυτό και σταματήσουμε να 
παίζουμε κρυφτό με όλα εκείνα τα κομμάτια του εαυτού μας που δεν μας αρέσουν. Η επιλογή που 
έχουμε να αγαπήσουμε αληθινά και άνευ όρων τους εαυτούς μας είναι η πιο ισχυρή δύναμη αλλαγής 
στη ζωή μας. Είναι η πιο ισχυρή ελκτική δύναμη στον πλανήτη. Θα την έλξεις ή θα την απωθήσεις; 
Οι αλήθειες δυστυχώς πονάνε... Όλοι το γνωρίζουμε αυτό! Όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος  

δυστυχώς να προχωρήσει ο άνθρωπος παρά… να ξεκολλήσει…! 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Μην παρακαλείς κανέναν για την αγάπη

Του Βασίλη 
Παναγή

Mας λείπουν τόσα πολλά!
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Οι μνήμες ξαναζωντανεύουν κάθε χρόνο τον Αύγουστο…
Κ άθε χρόνο τέτοιες ημέρες ξαναζωντανεύουν στη μνήμη των 

Ελληνοκυπρίων, οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν χιλιάδες 
κάτοικοι της περιοχής της Τυλληρίας, στη διάρκεια των βομ-

βαρδισμών από την Τουρκική Αεροπορία με τις απαγορευμένες βόμ-
βες «Ναπάλμ», που σκόρπισαν εκείνο το καλοκαίρι, τον τρόμο, τον 
πανικό, τον όλεθρο και την καταστροφή.  
Ένας από αυτούς, ο Πέτρος Τοφαρίδης, γνωστός φωτογράφος 

στην κυπριακή παροικία του Λονδίνου από τη δεκαετία του ‘70 με το 
όνομα Πέτρος Πενταγιώτης, εξιστορεί τα όσα είδε και έζησε εκείνο το 
Σαββάτο του 1964. Με αφορμή τη μαύρη επέτειο, στις 8 Αυγούστου, 
μιλά στην «Παροικιακή» για τα όσα βίωσε ως έφηβος, 15 χρονών 
τότε, και τα οποία σημάδεψαν για πάντα τη ζωή του, καθώς, όπως ο 
ίδιος λέει, «δεν περνά μέρα που να μην τα θυμάται».  
Μετροφυλλόντας ένα αλπούμ γεμάτο προσωπικά του βιώματα 

από την τραγωδία του τόπου μας, εξιστορεί μέσα από τις μαυρόα-
σπρες φωτογραφίες, πως είχε βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από 
την ελληνική ακταιωρό «Φαέθων» και τον ανελέητο βομβαρδισμό 
της στον κόλπο του Ξερού, καθώς και στα συντρίμμια του τουρκικού, 
μαχητικού αεροπλάνου, το οποίο κατέπεσε στην περιοχή, στη διάρ-
κεια της αεροπορικής επιδρομής. 

«Ήμουν στο χωριό και έβλεπα τα αεροπλάνα. Το θυμάμαι 
σαν τώρα. Ήταν Σάββατο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Έβλεπα 
τέσσερα στρατιωτικά αεροπλάνα να κάνουν κύκλους και να 
βομβαρδίζουν ανελέητα την ακταιωρό ‘Φαέθων’. Σε κάποια στι-

γμή ακούστηκε μια δυνατή έκρηξη. Ήταν η στιγμή που συνετρί-
βει το τουρκικό μαχητικό. Ο κρότος, ακούστηκε σε ακτίνα τριών 
- τεσσάρων μιλίων. Έτρεξα να πάω στο σημείο, το οποίο βρι-
σκόταν μεταξύ Πεντάγειας και  Ξερού. Όταν έφτασα, ρώτησα να 
μάθω τι συνέβη. Μου είπαν ότι έπεσε με αλεξίπτωτο ο πιλότος 
του τουρκικού αεροπλάνου το οποίο συνετρίβει. Κάποιοι συγ-
χωριανοί μου συνέλαβαν τον πιλότο και τον μετέφεραν αρχικά 
στο Μοναστήρι της Πεντάγειας, και από εκεί στη Λευκωσία μέσω 
παραλιακού δρόμου, για να μην αναγκαστούν να περάσουν 
μέσα από τουρκικά χωριά και θύλακες. 
Στη συνέχεια, κάποιοι άλλοι, βρήκαν και μετέφεραν τους ναύ-

τες της ακταιωρού ‘Φαέθων’ στο νοσοκομείο. Ήταν τραγικό διότι 
κάποιοι είχαν βρει φρικτό θάνατο και κάποιοι άλλοι είχαν υπο-

στεί τρομακτικά εγκαύματα από τις ‘Ναπαλμ’. Θυμάμαι μάλιστα 
από τις περιγραφές ότι κάποιοι είχαν ακρωτηριαστεί. Τους ναύ-
τες τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της Πεντάγειας, το οποίο 
ήταν πολύ καλό για τα δεδομένα της εποχής». 

«Στον τόπο της συντριβής του αεροπλάνου, θυμάμαι ότι το 
μαχητικό έγινε κομμάτια. Ήταν γεμάτος ο τόπος από τις  
λαμαρίνες του. Και απ’ όσα ξέρω προσωπικά, μέχρι σήμερα 
κανένας δεν γνωρίζει μετα βεβαιότητας τα αίτια της συντριβής 
του. Είχε πληγεί από τα πυρά της ‘Φαέθων’ ή από τα πυρά 
στρατιωτών στο έδαφος που προσπάθησαν να αμυνθούν με 
όποια μέσα είχαν διαθέσιμα; Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέ-
πει να ήταν τα πυρά της ακταιωρού». 

«Επίσης, θυμάμαι ότι στο σημείο δεν είχε πολύ κόσμο. Ήταν 
μόνο οι εθνοφρουροί. Όμως, υπήρχε ένας Άγγλος δημοσιογρά-
φος, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες για τις ανταποκρίσεις του 
σε βρετανικές εφημερίδες της εποχής. Τον πλησίασα, προσπά-
θησα να δω πως δουλεύει και τότε μου ζήτησε να  
καθαρίσω ορισμένες λαμαρίνες του αεροπλάνου από τα  
χώματα, για να φανεί η τουρκική σημαία στο φτερό του». 
Η φωτογραφία με τον 15χρονο Πέτρο να υποδεικνύει την ημισέληνο 

στο μαχητικό αεροσκάφος, είχε δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες σε 
πολλές βρετανικές εφημερίδες και ήταν ουσιαστικά η απόδειξη ότι η 
τουρκική αεροπορία ήταν αυτή που έσπειρε τον τρόμο και τον θάνατο 
στην Τυλληρία, εκείνο το καλοκαίρι. Μαζί με πολλές άλλες που είχε 
εξασφαλίσει ο βρετανός δημοσιογράφος από τη βομβαρδισμένη πε-
ριοχή, καταδεικνύουν το μέγεθος της τραγωδίας του ‘64. Έχουν όμως 
και μια απίστευτη ιστορία, καθώς τρεις δεκαετίες αργότερα, βρέθηκαν 
τυχαία από Κύπριους σε σπίτι στο Λονδίνο και στη συνέχεια περιήλ-
θαν στην κατοχή του κύπριου συγγραφέα, Λεωνίδα Λεωνίδου, ο 
οποίος τις παραχώρησε στην «Παροικιακή».  

«Το θυμάμαι σαν τώρα. Τη μυρωδιά των πυρομαχικών του 
αεροπλάνου, της καμένης γης, της καμένης σάρκας σε ολόκληρη 
την περιοχή… Είχα αναστατωθεί πολύ. Ήταν ανάμεικτα τα συ-
ναισθήματά μου. Πρώτη μου σκέψη, ήταν να βρω τρόπο να 
συμμετέχω κι’ εγώ. Να πολεμήσω. Ήμουν αποφασισμένος. Το 
αίμα μου έβραζε στην κυριολεξία. Παρά το ότι ήμουν μόνο 15 
χρονών. Για να καταλάβετε, εκείνη την εποχή, όπου είχε μάχες 
λόγω των διακοινοτικών ταραχών, έτρεχα πάντοτε να πάω να 
δω. Η μάνα μου φώναζε ότι μια μέρα θα με σκότωναν κι’ εμένα». 

«Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το σκεφτώ, άρπαξα το μιδραλιο-
βόλο του αεροπλάνου από το σημείο της συντριβής, το έβαλα 
στο ποδήλατό μου και το μετέφερα αμέσως στο σπίτι μου. Βέ-
βαια, όχι για πολύ, διότι λίγο αργότερα η Αστυνομία ήρθε στο 
πατρικό μου στην Πεντάγεια και το πήρε ως τεκμήριο. Ο λοχίας 

μου είπε τότε: ‘αυτό δεν είναι για σένα’». 
Την επόμενη μέρα, πρώτη του σκέψη ήταν να πάει ξανά στην πε-

ριοχή. «Ήταν Κυριακή. Πήρα το ποδήλατο και τη φωτογραφική 
μου μηχανή κι΄έτρεξα αμέσως στον κόλπο του Ξερού. Εκεί που 
βρισκόταν η ακταιωρός ‘Φαέθων’. Διότι την προηγούμενη μέρα, 
η τουρκική αεροπορία δεν είχε αφήσει περιθώρια στην ακταιωρό 
να βγει στα ανοιχτά. Αλλά και ο καπετάνιος φαίνεται ότι προ-
σπάθησε να προσεγγίσει την ώρα των βομβαρδισμών ένα φορ-
τηγό πλοίο υπό ιταλική σημαία, με την ελπίδα ότι θα μπορούσε 
να προστατευτεί. Ότι αυτό θα ανάγκαζε τα τουρκικά πολεμικά 
να σταματήσουν. Βέβαια, αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, διότι ακόμη 
και μετά την προσέγγιση του εν λόγω πλοίου, τα τουρκικά αε-

ροπλάνα συνέχισαν να βομβαρδίζουν το ‘Φαέθων’. Έτσι, το 
σκάφος παρέμεινε στον κόλπο και πολύ κοντά στην ακτή. 
Έβγαλα φωτογραφίες την ακταιωρό από μακριά και ακολούθως 
πλησίασα όσο πιο πολύ μπορούσα. Βγήκα στην αποβάθρα και 
κατάφερα να βγάλω φωτογραφία από κοντινή απόσταση. Και 
αποδείχτηκε ότι ήταν σημαντικές αυτές οι φωτογραφίες, διότι 
ύστερα από λίγα λεπτά, η ακταιωρός η οποία είχε αρπάξει φωτιά 
λόγω των πυρομαχικών που βρίσκονταν στα αμπάρια του, κα-
ταστράφηκε ολοκληρωτικά». 
Με τις σκληρές εικόνες από την πύρινη κόλαση των ‘Ναπάλμ’ και 

τη συντριβή του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους να τον συντρο-
φεύουν μια ζωή, ο Πέτρος Πενταγιώτης, μας είπε ότι κατάφερε το 
2003 να πάει στην κατεχόμενη περιοχή της Τηλλυρίας και να φωτο-
γραφίσει ξανά τα σημεία εκείνα που τον είχαν σημαδεύσει για πάντα. 
Την παραλία του κόλπου του Ξερού, το σημείο της συντριβής του 
τουρκικού μαχητικού, το μνημείο που έστησαν οι Τούρκοι προς τιμή 
του πιλότου - τον οποίο θεωρούν ήρωα, το κτήριο του νοσοκομείου 
της περιοχής...   

«Τίποτα δεν ήταν ίδιο», μας είπε. Αλλά την ίδια ώρα, στη ψυχή 
και στο μυαλό του, «τίποτα δεν είχε αλλάξει, καθώς οι πληγές 
είναι ακόμη ανοικτές…»

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του συγγραφέα - 
ερευνητή Λεωνίδα Λεωνίδου, ο οποίος τις παραχώρησε 
στην «Παροικιακή» για τις ανάγκες του συγκεκριμένου επε-
τειακού αφιερώματος. Κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες, 
βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας και 
είναι ενδεικτικές των όσων είχαν διαδραματιστεί κατά την 
περίοδο του 1963-64 με τις διακοινοτικές ταραχές και στη 
συνέχεια με τους βομβαρδισμούς της Τυλληρίας από την 
τουρκική αεροπορία.

11 Αυγούστου 1964 - ο Παπάμιχαηλ Χριστοφή, στα 
ερείπια της εκκλησίας του Παχύαμμου, μετά τον βομβαρ-
δισμό της από την Τουρκική αεροπορία στις 8 Αυγούστου

Από τις διακοινοτικές του ‘63

Ένα από τα θύματα των βομβαρδισμών
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ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:35 Ο Τυχεράκιας – Θύ-
μιος Σουβλάκι και Προ-Πο 
(1968). Ταινία εποχής με τους 
Πέτρο Κυριάκο, Σάσα Ντάριο, 
Γιώργο Καμπανέλη. Ο γιός 
του ταβερνιάρη Προκόπη Κο-
λαούζου, Γιάννης, γυρίζει από 
το εξωτερικό όπου σπούδαζε 
πολιτικές επιστήμες, μαζί με 
την μνηστή του Ριρή. Η Ριρή 
προέρχεται από αριστοκρα-
τική οικογένεια και οι γονείς 
της δύσκολα δέχονται έναν 
συμπέθερο από τα λαϊκά 
στρώματα... 
 
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
23:00 Τα Δίδυμα (1964). Κω-
μωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Γιάννη Παπαδόπουλο, Μα-
ρίκα Κρεβατά, Γιάννη Βογια-
τζή. Η φτώχεια και η ανέχεια 
οδηγεί ένα ζευγάρι, που έφερε 
στον κόσμο δίδυμα αγοράκια, 
να τα χωρίσει. Το ένα, ο 
Μπούλης, μεγαλώνει σ’ ένα 
πλουσιόσπιτο, ενώ το δεύ-
τερο, ο Σταμάτης, στο φτωχικό 
της οικογένειας. Όταν μεγα-
λώσουν, ο φιλότιμος Σταμάτης 
πιάνει δουλειά στην επιχεί-
ρηση του Πελοπίδα Χατζη-
φρύδη, που είναι ο θετός πα-

τέρας του δίδυμου αδελφού...  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 21:05  Τρεις Ευχές 
(2002).   Θρίλερ με τους Χρι-
στόφορο Παπακαλιάτη, Μαρ-
λίτα Λαμπροπούλου, Χάρη 
Ασημακόπουλο, Αλέξανδρο 
Βουρδούμη. Τρεις αχώριστοι 
φίλοι, στη διάρκεια μιας άδειας 
από τη στρατιωτική τους θη-
τεία και επιστρέφοντας από το 
διπλανό χωριό όπου διασκέ-
δασαν σε ένα μπαρ, σκοτώ-
νουν κατά λάθος με το αυτο-
κίνητό τους έναν νεαρό που 
περπατούσε στην άκρη του 
σκοτεινού επαρχιακού δρό-
μου.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 22:35  Κλαδική Ερα-
στών (1986). Κωμωδία με 
τους Ηλία Λογοθέτη, Θάλεια 
Παπάζογλου, Γιούλη Σταμου-
λάκη, Παύλο Χαϊκάλη και Εύα 
Καμίτση. Δυο συνδικαλιστές 
σε γνωστό εργατικό συνδι-
κάτο, εκμεταλλευόμενοι την 
θέση τους, αρχίζουν να φλερ-
τάρουν ανυπεράσπιστες γυ-
ναίκες που αναζητούν εργα-
σία.  
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 00:05  Μικρά Αγγλία 
(2013). Δραματική ταινία με 
τους ηθοποιούς: Ανδρέα Κων-
σταντίνου, Πηνελόπη Τσιλίκα, 
Σοφία Κόκκαλη, Αννέζα Πα-
παδοπούλου. Στην Άνδρο της 
δεκαετίας του ’30, η Μίνα, σύ-
ζυγος ναυτικού που λείπει 
διαρκώς σε ταξίδια, παντρεύει 
την κόρη της Όρσα με τον νε-
αρό καπετάνιο και πλοιοκτήτη, 
Νίκο Βατοκούζη και όχι με τον 
ορφανό υποπλοίαρχο Σπύρο 
Μαλταμπέ με τον οποίο είναι 
ερωτευμένη.  
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:50 Το Δόλωμα (1964).   Το 
Δόλωμα (1964). Αισθηματική 
ταινία με την Άλικη Βουγιου-
κλάκη, Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Βαγγέλη Βουλγαρίδη, Ανδρέα 
Μπάρκουλη, Ντίνο Ηλιό-
πουλο. Ο Μπάμπης Βαλέρης 
είναι ένας μικροαπατεώνας 
χαρτοκλέφτης, που διαθέτει 
όμως με αριστοκρατικό πα-
ρουσιαστικό. Μαζί με το φίλο 
του το Μάνθο αποφασίζουν 
να πάνε στη Ρόδο με στόχο 
τους να κλέψουν στα χαρτιά 
παρέες πλουσίων, που τύχει 

να πέσουν στα δίχτυα τους. 
Για να πετύχει όμως το κόλπο 
χρειάζεται και κάποιο «δό-
λωμα».  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
22:25 Ο Γυφτοαριστοκράτης 
(1987).  Κωμωδία με τους Μι-
χάλη Μόσιο και Μέλπω Ζαρο-
κώστα. Ο Ταμτάκος ονειρεύε-
ται να γίνει αριστοκράτης και 
να μπει στα μεγάλα σαλόνια. 
Το όνειρό του παίρνει σάρκα 
και οστά όταν κληρονομεί μια 
μεγάλη περιουσία.                                              
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:30 15 Αυγούστου (1996).  
Περιπέτεια με τους Κώστα Κο-
τσιανίδη, Ελένη Καστάνη, Αλ-
κίλα Καραζήση, Αμαλία Μου-
τούση, Αιμίλιο Χειλάκη, 
Θεοδώρα Τζήμου. Μια οικο-
γένεια ξεκινά για την μεγάλη 
έξοδο του δεκαπενταύγου-
στου από την Αθήνα στην 
επαρχεία χωρίς να ξέρει τι την 
περιμένει.σίες του Στάθη μει-
ώνονται.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:00 Βάρκα Δίχως Ψαρά 
(1977).  ΘΘέατρο της Δευτέ-
ρας με τους Γιάννη Βόγλη, 

Αφροδίτη Τζοβάνη, Κώστα 
Μπακάλη, Άννυ Πασπάτη, 
Ηλία Πλακίδη, Πέτρο Ζαρ-
κάδη. Σε ένα από τα κορυφαία 
έργα θεατρικής φιλοσοφίας 
του 20ού αιώνα, ο Αλεχάντρο 
Κασόνα εξετάζει το ζήτημα της 
ηθικής της πρόθεσης.  
  
ΤΡΙΤΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:55 
Εξόριστος στην Κεντρική 
Λεωφόρο (1979). Κοινωνική 
σάτιρα με τους Κώστα Φέρμη, 
Μαρίλλη Τσοπανέλλη, Χρήστο 
Αυλιανό, Σπύρο Σακκά, Δημή-
τρη Σταύρακα. Ένας απογοη-
τευμένος άνδρας της γενιάς 
του '60 προσπαθεί να βρει κά-
ποιο νόημα στην ζωή του. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:55 Μια Γυναίκα μια 
Αγάπη μια Ζωή (1971). Με-
λόδραμα με τους Τόλη Βοσκό-
πουλο, Ελένη Ερήμου, Λαυ-
ρέντη Διανέλλο.  Ο Στέφανος 
εργάζεται στο σπίτι του επιχει-
ρηματία Κασπαρά. Η κόρη 
του Κασπαρά, Μαριάννα, δεν 
κρύβει την συμπάθεια της για 
τον Στέφανο. Αντίθετα ο γιος 
του Κώστας, δεν θέλει με κα-
νέναν τρόπο να προχωρήσει 
η σχέση τους... 
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ΠΕΜΠΤΗ 11/07 
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 12/08 
06.00 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα (Ε) 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
10.15 Πελάγων Γεύσεις (Ε) 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 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 
20.45 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
21.45 Ειδήσεις στην Αγγλική 
και Τουρκική 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/08 
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 14/08 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 H δασκάλα της Ιστο-
ρίας (Ε) 
10.40 Ντοκιμαντέρ «Ζω 
επειδή Ελπίζω» (Ε) 
12.45 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης (Ε) 
13.45 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Θεατρικό «Σκληρός 
Άγγελος» (Ε)  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Ντοκιμαντέρ «Αιεν 
Υψικρατούντες» (Ε) 
21.35  Εκείνη και Εκείνοι 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/08 
08.00 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα (Ε) 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε) 
12:00 Ντοκιμαντέρ «Ζώδια-
Ανθρώπων Αλήθειες» (Ε) 
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 16/08 
07.00 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 17/08 
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 11 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 Τυχερά-
κιας – Θύμιος Σουβλάκι και Προ-Πο 
(1968) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Τα Δίδυμα 
(1964) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
 19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Σχολείο Αγίου Ιωαν́νου του Βαπτι-
στου ́- Εορτη ́για το τελ́ος της 
σχολικης́ χρονιας́ 
 21:05  Ελληνική Ταινία: Τρεις  
Ευχές (2002) 
 22:35 Ελληνική Ταινία: Κλαδική 
Εραστών (1986) 
 00:05  Ελληνική Ταινία: Μικρά  
Αγγλία (2013) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 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. Συνεντεύξεις διορ-
γανωτών και πολιτικων́  Part1  
20:50 Ελληνική Ταινία: Το Δόλωμα 
(1964) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ο Γυφτοαρι-
στοκράτης (1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 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: 15 Αυγού-
στου (1996) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 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: Βάρκα 
Δίχως Ψαρά (1977) 
23.10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 16 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. Συνεντευξ́εις  
Εκθετών Part 2&3. 
21:55 Ελληνική ταινία: Εξόριστος 
στην Κεντρική Λεωφόρο (1979) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 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: Μια Γυναίκα 
μια Αγάπη μια Ζωή (1971) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Ο Νάνος και 
οι Επτά Χιονάτες (1970)



 
Οι 22οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες «Μπέρμιγχαμ 2022» ανή-

κουν από το βράδυ της Δευτέρας στην ιστορία, και η αποτίμηση 
τόσο από πλευράς διοργάνωσης και θεάματος, όσο και από 
πλευράς παρουσίας της αποστολής της Κυπριακής Επιτροπής 
Κοινοπολιτειακών Αγώνων σε αυτούς, μπορεί κάλλιστα να χα-
ρακτηριστεί ως θετική. 

 
Ξεκινώντας από την αποτίμηση της κυπριακής παρουσίας, η 

Κύπρος κατέλαβε την πολύ τιμητική 16η θέση ανάμεσα σε 72 
χώρες που συμμετείχαν στους Αγώνες. Ανάμεσα σε αυτές 
υπήρξαν μεγάλες δυνάμεις του Παγκόσμιου Αθλητικού στερε-
ώματος, όπως η Αυστραλία, η Αγγλία, ο Καναδάς, η Ινδία και η 
Νέα Ζηλανδία καθώς και χώρες με μεγάλη παράδοση στον 
Στίβο αλλά και αλλού, όπως η Νιγηρία, η Νότιος Αφρική και η 
Τζαμάικα. 

 
Η χώρα μας κατέκτησε 11 μετάλλια, 2 χρυσά, 3 αργυρά και 

6 χάλκινα. Ο αριθμός αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύ 
ικανοποιητικός, καθώς σε αυτούς τους Αγώνες, δεν υπήρξε το 
άθλημα της σκοποβολής στο οποίο η Κύπρος διαχρονικά σε 
όλους τους Κοινοπολιτειακούς κέρδιζε μετάλλια.  

 
Τα χρυσά κατέκτησαν οι Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι στο Τζούντο 

στην Κατηγορία των 66 κιλών και Ηλίας Γεωργίου στην Ενόρ-
γανη Γυμναστική στο αγώνισμα του Μονόζυγου. Τα Αργυρά 
κατέκτησαν, δύο η Άννα Σοκόλεβα στη Ρυθμική Γυμναστική, 
ένα στο Σύνθετο Ατομικό και άλλο ένα στη Στεφάνη, και ένα ο 
Σωκράτης Πηλακούρης στην Ενόργανη στο αγώνισμα των Κρί-
κων. Τα χάλκινα κατέκτησαν, ο Αλέξανδρος Πουρσανίδης στην 
Σφυροβολία, ένα η Άννα Σοκόλεβα στο αγώνισμα της Μπάλας, 
ένα η Ομάδα των Ανδρών στο Σύνθετο Ομαδικό της Ενόργανης 
αποτελούμενη από τους Μάριο Γεωργίου, Ηλία Γεωργίου, 
Γιώργο Άγγονα, Σωκράτη Πηλακούρη και Μιχάλη Χαρή, και 
τρία ο Μάριος Γεωργίου, ένα στο Σύνθετο Ατομικό, ένα στο Δί-
ζυγο και ένα στο Μονόζυγο.  

 
Η κυπριακή αποστολή είχε επίσης ευκαιρίες για κατάκτηση 

και άλλων μεταλλίων, όπως με την Άννα Σοκόλεβα σε άλλα 
δύο ατομικά αγωνίσματα, τον Μάριο Γεωργίου, τα κορίτσια του 
Μπιτς Βόλεϊ που ηττήθηκαν στον πόντο στα προημιτελικά, κα-
θώς και του Πέτρου Χριστοδουλίδη στο Τζούντο, ο οποίος 
έπαιξε με πρόβλημα τραυματισμού στους αγώνες για το με-
τάλλιο. Επιτυχίες χαρακτηρίζονται, επίσης, τα πλασαρίσματα 
αθλητών σε τελικούς, όπως στον Στίβο, οι ψηλές θέσεις σε 
αγωνίσματα με πολύ μεγάλες συμμετοχές όπως στην ποδηλα-
σία καθώς και οι ατομικές επιδόσεις που σημείωσαν, όπως 
στην κολύμβηση. Από την άλλη, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί 
να ισχυριστεί πως δεν υπήρξαν και ατυχή ή ακόμη και αρνητικά 
αποτελέσματα, για τα οποία αθλητές και μέλη της αποστολής 

απογοητεύτηκαν ή ανέμεναν το κάτι παραπάνω. Στο τέλος της 
ημέρας, αθλητισμός χωρίς αποτυχίες και ατυχίες δεν μπορεί 
να υπάρξει. 

  
«Μπέρμιγχαμ 2022» 
 
Από πλευράς διοργάνωσης των Αγώνων, οι Άγγλοι απέδειξαν 

ότι είναι εξαιρετικοί στον τομέα αυτό. Οι 22οι Κοινοπολιτειακοί 
Αγώνες «Μπέρμιγχαμ 2022» ήταν σε όλα τους άρτιοι, από 
πλευράς οργάνωσης, ακρίβειας στην εκτέλεση του προγράμ-
ματος, ασφάλειας, διευκόλυνσης αθλητών και θεατών, αρτιό-
τητας αθλητικών εγκαταστάσεων, διευκόλυνσης δημοσιογρα-
φικής κάλυψης αλλά και παλμού των θεατών. Η πόλη του 
Μπέρμιγχαμ ζούσε για 12 ημέρες στον παλμό των Αγώνων και 
τεράστια συμβολή σε αυτό, εκτός από τους ανθρώπους που 
εργάζονταν στα διάφορα σημεία, είχαν οι εθελοντές. Άνθρωποι 
όλων των ηλικιών, με το χαμόγελο στα χείλη, την ευγένεια και 
με όλη την καλή διάθεση, βοηθούσαν όλο τον κόσμο να απο-
λαύσει τους Αγώνες και την ατμόσφαιρα αλλά και να ζήσει την 
εμπειρία.Μια ατμόσφαιρα εξαιρετική, που δύσκολα μπορεί να 
αποτυπωθεί σε δέκτες τηλεοράσεων, οθονών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, και ακόμη πιο δύσκολο 
να αποτυπωθεί στον γραπτό λόγο. 
Οι διευκολύνσεις για τους θεατές πρωτοφανείς. Οι διοργανω-

τές είχαν επιστρατεύσει τα διώροφα λεωφορεία για να μεταφέ-
ρουν από όλα τα μέρη της πόλης τους θεατές στο Alexander 
Stadium δωρεάν και χωρίς καθυστερήσεις. Η οργάνωση των 
μεταφορών αυτών μοναδική. Δεν υπήρχαν καθυστερήσεις  
καθώς ευθύς με το που γέμιζαν δύο ή τρία λεωφορεία, ερχό-
ντουσαν τα επόμενα, χωρίς καθυστερήσεις τις ουρές, χωρίς 
μουρμούρα, χωρίς σπρωξίματα. Μόνο καλή διάθεση, χαμόγελα, 
και πρόσωπα χαρούμενα και χαλαρά.  
Για αυτούς τους λόγους, οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες «Μπέρ-

μιγχαμ 2022» έθεσαν τον πήχη πολύ ψηλά. Η Μελβούρνη που 
θα διοργανώσει τους επόμενους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 
του 2026 έχει ένα μεγάλο στοίχημα ενώπιον της: Να κρατήσει 
αυτό τον πήχη σε αυτό το ψηλό σημείο και γιατί όχι να τον ανε-
βάσει ακόμη περισσότερο.  

 
Ραντεβού λοιπόν σε τέσσερα χρόνια στην Μελβούρνη με την 

ελπίδα και την προσδοκία για μια ανάλογη διοργάνωση.
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Με 7 συμμετοχέσ στο Ευρωπαϊκό του  
Μονάχου ο κυπριακόσ στίβοσ
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Αυγούστου, τις τελικές λίστες συμμετοχής 

για το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Μόναχο της Γερμανίας από 
τις 15 έως τις 21 Αυγούστου. Ο Κύπριος αθλητής που περίμενε έως και την τελευταία στιγμή να 
μάθει αν θα λάμβανε μέρος στη διοργάνωση, ήταν ο Χριστόφορος Γενεθλή, ο οποίος δυστυχώς δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα συμμετοχών της δισκοβολίας. Έτσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΚΟΕΑΣ, οριστικά ο κυπριακός στίβος θα εκπροσωπηθεί στο 25ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 
τρεις αθλητές και τέσσερις αθλήτριες. Με το όριο έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή οι Μίλαν Τράικοβιτς 
(110μ. με εμπόδια), Απόστολος Παρέλλης (δισκοβολία), Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) και 
Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.). Με πρόσκληση, εξαιτίας της υψηλής θέσης τους στην παγκόσμια κα-
τάταξη, θα λάβουν μέρος οι Ναταλία Χριστοφή (100μ. με εμπόδια), Ανδρονίκη Λαδά (δισκοβολία) και 
Αλέξανδρος Πουρσανίδης (σφυροβολία), ενώ η Ολίβια Φωτοπούλου θα τρέξει και στα 100μ.  
Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου θα λάβουν μέρος περίπου 1540 αθλητές (805 άνδρες και 
735 γυναίκες) από 48 χώρες, με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να παραμένουν αποκλεισμένες, εξαιτίας 
του πολέμου στην Ουκρανία.  

Στο Μόναχο θα εμφανιστούν οι 31 νικητές ατομικών αγωνισμάτων, από το τελευταίο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα του Βερολίνου το 2018, ανάμεσά τους και η Κροάτισσα Σάντρα Πέρκοβιτς, η οποία θα 
κυνηγήσει τον 5ο συνεχόμενο τίτλο της στη δισκοβολία.  Στο Μόναχο θα βρεθούν και οι 10 χρυσοί νι-
κητές στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον, χωρίς να είναι αναγκαίο να λάβουν 
μέρος στο ίδιο αγώνισμα. Όπως για παράδειγμα, ο θριαμβευτής των 1.500μ. Βρετανός Τζέικ Γουάιτμαν, 
ο οποίος θα συμμετάσχει στα 800μ. Κάτι εντυπωσιακό είναι πως δήλωσαν συμμετοχή στη φετινή 
διοργάνωση τουλάχιστον τέσσερις αθλητές που μετείχαν και στο Ευρωπαϊκό του Μονάχου, πριν από 
20 χρόνια, το 2002. Αυτοί είναι, η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον ακοντισμό, Τσέχα Μπάρμπορα 
Σποτάκοβα, η αργυρή Ολυμπιονίκης του 2016 στη δισκοβολία, Γαλλίδα Μελίνα Ρομπέρ - Μισιόν και 
οι Πορτογαλίδες αθλήτριες του βάδην, Ζοάου Βιέιρα και Ίνες Ενρίκες.

Άψογη διοργάνωση και θετικόσ απολογισμόσ για την Κύπρο

Φωτογραφία: Paris J. Andreou

Νίκη 2-0 του Απόλλωνα Λεμεσού επί τησ 
Μακάμπι Χάιφα για το Τσάμπιονσ Λιγκ

Με σκορ 2-0 νίκησε ο Απόλλωνας Λεμεσού την 
ισραηλινή ομάδα Μακάμπι Χάιφα την Τρίτη στον 
επαναληπτικό αγώνα του τρίτου προκριματικού 
του Τσάμπιονς Λιγκ, που πραγματοποιήθηκε στο 
Γ.Σ.Π στη Λευκωσία. Η ομάδα της Λεμεσού όμως 
δεν προχωρά στον επόμενο γύρο του Τσάμπιονς 
Λιγκ, αφού η Μακάμπι κέρδισε τον πρώτο αγώνα 
του τρίτου προκριματικού με 4-0 την προηγού-

μενη εβδομάδα στο Ισραήλ. 
Στον δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού, 

ο Ερβίν Ονζεντά άνοιξε το σκορ με γκολ στο 19ο 
λεπτό για τον Απόλλωνα, με τον συμπαίκτη του, 
Ισραέλ Κολ, να βάζει το δεύτερο στο 26ο λεπτό. 

 
Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Γερμανός Φέλιξ 

Ζβάγερ.

Super Cup: Τσίκκοσ, Χαρίτου & Σωτηρίου 
το κατέκτησαν από επτά φορέσ

Με τον αγώνα του Super Cup 2022 να πλη-
σιάζει αύριο 12 Αυγούστου, η ΚΟΠ συνεχίζει 
να παρουσιάζει ενδιαφέροντα στατιστικά και 
ιστορικά στοιχεία της διοργάνωσης. 

 
Οι πρώτοι ποδοσφαιριστές σε κατακτή-

σεις: 
 
Εδώ και πολλά χρόνια, τρεις ποδοσφαιριστές 

διατηρούν τα σκήπτρα με τις περισσότερες 

κατακτήσεις στην ιστορία του Σούπερ  
Κυπέλλου. Αυτοί, είναι οι Άντρος Σωτηρίου 
(ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση), Σωτήρης Τσίκκος  
(Ομόνοια) και Ανδρέας Χαρίτου (Ομόνοια), 
που έχουν σηκώσει από επτά φορές την 
Ασπίδα. Χρονικά, ο πρώτος που έχει πετύχει 
το συγκεκριμένο επίτευγμα είναι ο Τσίκκος, 
που πανηγύρισε την Ασπίδα για έβδομη και 
τελευταία φορά στην καριέρα του την περίοδο 
1989/90. 
Να σημειωθεί ότι, ο Σωτηρίου κατέκτησε το 

Σούπερ Κύπελλο με τη φανέλα δύο ομάδων. 
Στις πρώτες πέντε φορές ως ποδοσφαιριστής 
του ΑΠΟΕΛ και στις επόμενες δύο με τη  
φανέλα της Ανόρθωσης. 

 
Λογικά, οι τρεις ρέκορντμεν στα Σούπερ  

Κύπελλα δεν προβλέπεται, στο εγγύς μέλλον, 
να αποκτήσουν νέο “συγκάτοικο”. Κι αυτό γιατί, 
από τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές μόνο 
έξι (Ανδρέας Αβραάμ, Γιώργος Εφραίμ,  
Χάμπος Κυριάκου, Άντον Μάγκλιτσα, Φώτης 
Παπουλής, Ιβάν Τρισκόφσκι) έχουν κατακτήσει 
δύο φορές την Ασπίδα.
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Britain braced for another 
heatwave with highs of 35C

Britain is braced for another 
heatwave that will last longer 
than July’s record-breaking hot 
spell, with highs of up to 35C 
expected next week, fore-
casters have said. 

Temperatures over the com-
ing days will remain lower than 
last month’s scorching 40.3C 
but the warmth will continue 

over a “prolonged period”, the 
Met Office has said. 

People have been urged not 
to host barbecues in the tinder-
dry conditions after 15 homes 
were evacuated following a gar-
den fire that spread out of con-
trol in Essex. 

Essex County Fire and Res-
cue Service said around 40 

people were forced to flee prop-
erties due to a blaze that dam-
aged more than a dozen homes 
on Saturday. 

Area manager Neil Fenwick 
said: “While summer weather 
usually provides the perfect op-
portunity to host a barbecue or 
gather around a chiminea in the 
evening, we’re strongly discour-
aging people from having any 
kinds of fires at the moment." 

The fire service also warned 
against setting off fireworks or 
sky lanterns, which could spark 
a “large-scale” blaze in parched 
areas. 

In Truro, Cornwall, more than 
40 firefighters tackled a large 
wildfire that burned through dry 
grassland on Saturday. 

Nearby, in Devon and Som-
erset, firefighters called for a 
ban on disposable barbecues. 
They revealed the cookers had 

"caused multiple call outs" over 
a 24-hour period. 

The whole of England and 
Wales is likely to see such 
weather continue over the com-
ing week as high pressure 
builds across the UK. Parts of 
north-west Scotland may be 
cloudier and breezier up to 
Wednesday, but fine weather is 
expected for all areas of the 
country later in the week. 

It comes after Sunday 
brought wall-to-wall sunshine 
for most of Britain, with a high 
of 28.1C recorded in Frittenden, 
Kent. Met Office meteorologist 
Tom Morgan said: “It does look 
like a prolonged period of dry 
weather and obviously that’s 
bad news for southern England 
where some rain would really 
be useful now. The peak of the 
temperatures look likely to 
occur on Friday or Saturday.”

OPAP Cyprus has provided 
the younger generation the 
chance to speak with local 
role models face-to-face, to 
chat to them, ask them ques-
tions, and to learn from their 
efforts and route to success 
through its new creative cam-
paign, ‘GREAT. Just Like You’ 

Our British Cypriot teacher, 
Andria Zafirakou was the 
winner of the 2018 Global 
Teacher Prize. She is an Arts 
and Textiles teacher based in 
northwest London, England  

- Pick three words to de-
scribe Andria Zafirakou. 

“Smiling, strong, and some-
one who has a big heart.”  

- What does it mean to be 
the best teacher in the 
world? How did it change 
your life? 

“I feel as if it is not real. It is 
very difficult to maintain the 
title of best teacher in the 
world since there are so many 
excellent teachers out there. 
However, teachers need to be 
appreciated. I want people to 
know that teachers do a great 
deal of good, and in my opin-
ion, it is the best job in the 
world. My world has changed 
completely as my life before 
the award was a simple rou-
tine. However, now I have had 
the opportunity to travel to 
many parts of the world, meet-
ing excellent teachers, helping 
others become better at 
teaching, and that is some-
thing I enjoy very much.”  

- What do these words 
mean to you: school, pupil, 
the arts? 

“You should think of school 
as a home, where everyone 
plays together, learns to-
gether, and even experience 
the challenges together; that 
is what school means to me. 
A place where everyone – 
teachers and kids – can grow 
and make mistakes together. 
After all, we learn from our 
mistakes.”  

- What was the hardest 
thing you have faced during 
your time as a teacher? 

“I have dealt with kids who, 
despite continuous educa-
tional assistance, have taken 
the wrong path in life, having 
trouble with the law, or even 
losing their life. This is very 
difficult for me to accept.”  

- What advice would you 
give to children? 

“Firstly, I would say children 
need to make mistakes to 
move forward in life, and they 
not to be afraid to make them. 
Teachers will do whatever 
they can to assist them along 
the way. Secondly, children 
need to do something else 
other than just play with their 
electronic devices; they need 
to interact and socialise with 
other children, spend time out-
doors, and fall in love with the 
world.”  

- What, in your opinion, 
should change in today’s 
schools so that it becomes 
more interesting for stu-
dents? 

“I think educators need to 
be asking children this ques-
tion. Nowadays, professions 
have changed significantly, 
especially with the digital era 
taking over. It is important to 
embrace these new profes-
sions and incorporate these 
options at school as career 
paths for children to consider.”  

- What made you stand 
out among the 30,000 edu-
cators, earning you the top 
prize? 

“Honestly, I do not have a 
clue. I cannot understand why 
I won, why the judges gave 
me the most votes. However, 
I hope it is because they saw 
that the arts have a pivotal 
role to play in children’s lives.”  

Watch the interview on 
Cyprus Mail’s 

YouTube Channel: 
youtu.be/EogZEldfqsg  

source: Cyprus Mail

Andria Zafeirakou 

“Great just 
like you”

Warning energy prices to hit over £4,200 in January

Energy bills will hit £4,266 
for a typical household by 
January next year, warns 

consultancy Cornwall Insight, ac-
cording to thw BBC News. 

That's a rise of £650 for house-
holds in England, Scotland and 
Wales compared with its esti-
mate just last week. Cornwall 
cited regulator Ofgem's decision 
to change the price cap every 
three months instead of six and 
higher wholesale prices for the 
sharp jump. 

T h e 
warn-
i n g 

comes as the government re-
jects calls for further help on bills 
until a new prime minister is in 
place. 

In its latest report, Cornwall 
has also increased its forecast 
for this autumn's typical domestic 
energy bills to £3,582, up from 
its previous prediction of £3,358. 

The latest price cap - the max-
imum amount suppliers can 
charge customers for average 
energy usage in England, Scot-
land and Wales for October - is 
due to be announced at the end 
of this month. 

Dr Craig Lowrey, prin-
cipal consultant at Corn-

wall said its price cap 
forecasts had been 

steadily rising but the big 
jump in its forecasts comes 

as "a fresh shock". 
"The cost-of-living crisis was 

already top of the news agenda 

as more and more people face 
fuel poverty, this will only com-
pound the concerns." 

Earlier this month, the govern-
ment announced how house-
holds in England, Scotland and 
Wales will receive that £400 to 
help with rising fuel bills this au-
tumn with the money paid in six 
instalments. But Dr Lowrey 
called on the government to use 
the latest predictions of higher 
bills to prompt a review of the 
support page being offered to 
consumers. 

"If the £400 was not enough 
to make a dent in the impact of 
our previous forecast, it most cer-
tainly is not enough now. The 
government must make introduc-
ing more support over the first 
two quarters of 2023 a number 
one priority." However, he did say 
that without the more frequent 
changes to the price cap more 

energy suppliers might be in 
danger of collapse. "Many may 
consider the changes made by 
Ofgem to the hedging formula, 
which have contributed to the 
predicted increase in bills, to be 
unwise at a time when so many 
people are already struggling. 

"However, with many energy 
suppliers under financial pres-
sure, and some currently making 
a loss, maintaining the current 
timeframe for suppliers to re-
cover their hedging costs could 
risk a repeat of the sizable exo-
dus seen in 2021." 

He called on the government 
to use the latest predictions of 
higher bills to "spur on a review 
of the support package being of-
fered to consumers". 

However, he said rather than 
"critiquing the methodology of the 
cap", it may be time to consider 
the cap's place altogether.”

Bank of England: Warning to everyone with paper £20 and £50 notes

People have been urged to 
check their homes for old 
banknotes after the Bank 

of England announced that 
paper versions of the currency 
will expire next month. Soon, 
paper £20 and £50 notes will no 
longer be legal tender, after the 
Bank has started gradually re-
placing the old paper notes with 
polymer notes since February 
2020. 

The old notes will expire on 

September 30, leaving spenders 
just a few weeks to spend or de-
posit their paper cash. 

The Bank of England has ad-
vised people to check now 
whether they are holding on to 
any of the old notes. Although 
the majority of notes have al-
ready been replaced with the 
new version, £6bn worth of paper 
£50 notes are currently still in cir-
culation, according to estimates. 
The move follows the paper £5 

note, which went out of circula-
tion in May 2017, followed by the 
£10 note that was withdrawn in 
March 2018.  

The Bank of England advises 
that the quickest way to get rid 
of any old notes you have is to 
deposit them with your bank or 
local Post Office branch. 

The Bank of England’s chief 
cashier Sarah John said "The 
majority of paper banknotes 
have now been taken out of cir-

culation, but a significant number 
remain in the economy, so we’re 
asking you to check if you have 
any at home."



 18      | Thursday 11 August 2022

 AKEL on the 
anniversary of the 
US atomic bombs

This year marks the 77th an-
niversary of the dropping of the 
atomic bombs on Hiroshima 
and Nagasaki, one of the great-
est crimes committed against 
humanity committed by Ameri-
can imperialism on August 6 
and 9, 1945. 

After World War II, the United 
States, seeking to demonstrate 
its power against the Soviet 
Union and the liberation move-
ments, attacked the two Japa-
nese cities, wreaking havoc 
and destruction with hundreds 
of thousands of dead and 
wounded and with devastating 
consequences for the health of 
millions of people. A crime com-
mitted that remains unpun-
ished, as no US government 
has ever been tried or apolo-
gized for to date. 

The memory and honor of the 
victims of Hiroshima and Naga-
saki are a constant reminder 
that nuclear weapons can lead 
to the destruction of human civ-

ilisation and life on our planet. 
Unfortunately, however, today 
the alarm bell continues to ring 
for a new nuclear holocaust, as 
war fronts increase and ten-
sions between the world's 
major nuclear powers grow. 
Particularly the fact that to this 
day the world's nuclear states - 
both recognized and non-rec-
ognized - have not acceded to 
the UN's Nuclear Weapons 
Convention, a potential nuclear 
catastrophe is becoming in-
creasingly visible. 

Humanity's debt to the vic-
tims of the nuclear holocaust of 
Hiroshima and Nagasaki de-
mands that the struggle for the 
final and total elimination of nu-
clear weapons from the planet 
must continue.  

AKEL joins the forces calling 
for an end to wars, demilitari-
sation and denuclearisation to 
ensure peace and for the pro-
tection of the environment.

UN’s nuclear watchdog warns on Ukraine 
plant; Russia shells ‘dozens’ of towns

The head of the International 
Atomic Energy Agency raised 
grave concern about shelling at 
a nuclear power plant in Ukraine, 
as its military said Russian forces 
had attacked dozens of front-line 
towns. 

Since Russia invaded Ukraine 
on Feb. 24 in what President Vla-
dimir Putin termed a “special mil-
itary operation”, the conflict has 
settled into a war of attrition 
fought largely in Ukraine’s east 
and south. 

But the fighting over the Za-
porizhzhia nuclear plant in the 
south, captured by Russian 
forces in the opening stage of 
the war but still run by Ukrainian 
technicians, has raised the pro-
spect of a wider disaster. 

“I’m extremely concerned by 
the shelling yesterday at Eu-
rope’s largest nuclear power 
plant, which underlines the very 
real risk of a nuclear disaster,” 
IAEA Director General Rafael 
Mariano Grossi said in a state-
ment. Both sides have accused 
each other of engaging in “nu-
clear terrorism”. 

Ukraine’s state nuclear power 
company Energoatom blamed 
Russia for the damage while 
Russia’s defence ministry ac-
cused Ukrainian forces of shel-
ling the plant. 

The United States has ac-
cused Russia of using it as a “nu-
clear shield” while Russia’s de-
fence ministry said damage to 

the plant had only been avoided 
thanks to the “skilful, competent 
and effective actions” of its units. 

Grossi, who leads the United 
Nation’s nuclear watchdog, 
urged all sides to exercise the 
“utmost restraint”. 

While the world’s attention was 
focussed on the nuclear plant, 
the war was grinding on in the 
east and south. 

Russia is trying to gain control 
of the largely Russian-speaking 
Donbas region in the east, com-
prised of Luhansk and Donetsk 
provinces, where pro-Moscow 
separatists seized territory after 
the Kremlin annexed Crimea to 
the south in 2014. 

Ukraine’s military said late on 
Saturday that Russian forces 
had shelled dozens of front-line 
towns and were trying to attack 
in six different areas in the Do-
netsk region, all of which failed 
to gain any territory and were 
held back by Ukrainian forces. 

Reuters could not verify either 
side’s assertions about battlefield 
developments. 

Ukraine’s President Volodymyr 
Zelenskiy said on Saturday said 
that over the past week its forces 
had “achieved powerful results” 
in destroying Russia’s logistics 
supplies and rear bases. 

“Every strike on the enemy’s 
ammunition depots, on their 
command posts, and on accu-
mulations of Russian equipment 
saves the lives of all of us, the 

lives of Ukrainian military and civ-
ilians,” he said in a late-night 
video address.  

 
GRAIN EXPORTS 
British military intelligence said 

earlier that Russian forces were 
almost certainly amassing in the 
south, anticipating a counter-of-
fensive or in preparation for an 
assault, and the war was about 
to enter a new phase, with most 
fighting shifting to a nearly 350 
km (217 mile) front from near Za-
porizhzhia to Kherson, parallel 
to the Dnieper River. 

Ukraine’s forces were focusing 
on hitting bridges, ammunition 
depots, and rail links with grow-
ing frequency in its southern re-
gions, including the strategically 
important railroad spur that links 
Kherson to Russian-occupied 
Crimea, it said. 

In a positive development, Uk-
raine is starting to resume grain 
exports, easing fears of a global 
food crisis, in an effort overseen 

by a Joint Coordination Centre 
in Istanbul where Russian, Uk-
rainian, Turkish and U.N. person-
nel are working. Read full story 

Before the invasion, Russia 
and Ukraine together accounted 
for nearly a third of global wheat 
exports. Read full story 

On Saturday, a foreign-flagged 
ship arrived in Ukraine on Sat-
urday for the first time since the 
war started, to load up with grain, 
Ukrainian Infrastructure Minister 
Oleksandr Kubrakov said. Read 

full story 
Zelenskiy welcomed the re-

sumption of exports though he 
said risks remained. 

“The threat of Russian provo-
cations and terrorist acts re-
mains. Everyone should be 
aware of this,” he said. 

“But if our partners fulfil their 
part of the commitment and 
guarantee the security of 
supplies, this will really solve the 
global food crisis.” 

Following uproar over a 
human rights report by the group 
Amnesty International, which ac-
cused Ukraine’s armed forces of 
endangering civilians by basing 
troops in residential areas during 
the invasion, the head of its Uk-
raine office quit saying she had 
opposed its publication. 

The Amnesty report drew 
fierce criticism from the Ukrainian 
government with Zelenskiy lead-
ing denunciations, accusing the 
group of “trying to shift the re-
sponsibility from the aggressor 

to the victim”. Read full story 
An Amnesty spokesperson 

said it was sorry to see the head 
of its Ukraine office leave and 
the group was preparing a 
further statement on the conten-
tious report. 

Ukrainian officials say they 
take every possible measure to 
evacuate civilians from front-line 
areas. Russia denies targeting 
civilians in what it describes as 
a “special military operation” in 
Ukraine.
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The people of Famagusta are 
tired of 48 years of false hopes 
of return and everything the 
government is doing is leading 
nowhere, the mayor of the oc-
cupied town has said. 

Over-ambitious announce-
ments about sanctions against 
Turkey are not enough to save 
Famagusta, said Simos Ioan-
nou at an anti-occupation event 
on Saturday night. 

Ioannou said the people of 
Famagusta would never accept 
partition as an option and only 
an immediate return to the ne-
gotiating table could secure 
their return to their homes. 

“We are here again not to for-
get how many times in these 48 
years our minds were filled with 
false hopes for the return of Fa-
magusta,” he said. “How many 
times have we believed that the 
return of the enclosed area will 
be the beginning for the overall 
solution of the Cyprus prob-
lem?” 

He said this year’s event was 
taking place at a critical moment 
“critical for the case of the return 

of Famagusta, critical to the Cy-
prus problem, critical for Cyprus 
and our people”. 

“The rage, indignation and 
anger that flooded us here ex-
actly a year ago are unfor-
tunately deepening and perpet-
uating, causing bitterness and 

pain to grow,” he added, refer-
ring to the continuing Turkish 
provocations in the fenced area 
of Famagusta. 

Ioannou said it must be clear 
to all that stagnation in the Cy-
prus issue does not offer secu-
rity and does not even consti-
tute a maintaining of the status 
quo. The negative actions tak-

ing place in the city are the re-
sult of the prolonged negotia-
tions gap after the collapse of 
the Crans-Montana conference 
in 2017, he said 

“We all must finally realise 
that the only way to save Fa-
magusta is to return to the ne-

gotiating table. Neither the over-
ambitious announcements 
about sanctions against Turkey, 
which would be fair, nor the ef-
forts of the foreign ministry, 
which were admittedly done ho-
nestly and sincerely, are not suf-
ficient actions to save Fama-
gusta”, he added. 

He said that steps should be 

taken immediately to return to 
the negotiating table. 

“If we allow time to pass, 
under the pretence that all the 
parties concerned are in con-
secutive election periods, then 
we are simply giving time to Tur-
key and Erdogan to proceed 
undisturbed with their plans in 
Famagusta.” 

At the same time, he said, it 
was up to everyone to reach out 
to the progressive forces in the 
Turkish Cypriot community who 
are resisting Turkey’s plans to 
annex the north and secure a 
two-state solution. 

Ioannou said the perception 
that all Turkish Cypriots are 
helpless pawns of Ankara was 
wrong. 

“Tonight, we again send a 
message of common struggle 
for our common homeland, to 
our compatriots on the other 
side of the barbed wire who, like 
us, are asking for reunification, 
independence, peace,” he said.

Gordon Brown warns 
‘money timebomb 
will explode in October’

‘Over-ambitious’ talk about sanctioning 
Turkey not enough to save Varosha

Gordon Brown has de-
manded Boris Johnson come 
up with an emergency budget 
before millions are ‘pushed over 
the edge’ in October’s ‘financial 
timebomb’. A new report com-
missioned by the former Prime 
Minister suggests that help pro-
vided by the Government has 
failed to address households’ 
needs. He said Mr Johnson and 
the two candidates vying for his 
job, Rishi Sunak and Liz Truss, 
must agree to emergency 
measures ‘this week’. 

Writing in The Observer, he 
said: ‘A financial timebomb will 
explode for families in October 
as a second round of fuel price 
rises in six months sends 
shockwaves through every 
household and pushes millions 
over the edge. ‘A few months 
ago, Jonathan Bradshaw and 
Antonia Keung at York Univer-
sity estimated that April’s 54% 
increase in fuel prices would 
trap 27 million people in 10m 
households in fuel poverty. 

‘Now, 35 million people in 
13m households – an unprece-
dented 49.6% of the population 
of the United Kingdom – are 
under threat of fuel poverty in 
October.’ 

Mr Brown said if an agree-
ment was not drawn up by the 
three Tory politicians then ‘par-
liament should be recalled to 
force them to do so’. 

The new report, carried out 
by Professor Donald Hirsch at 
Loughborough University, found 
support for low-income house-
holds has fallen short of offset-
ting the losses they face amid 
the cost-of-living crisis, with 

some families up to £1,600 
worse off a year. 

The additional £1,200 offered 
to the poorest in society this 
year will fail to compensate for 
three major blows to their in-
come from October 2021 to Oc-
tober 2022, the analysis sug-
gests. 

The loss of the £20-a-week 
benefits uplift, an annual uprat-
ing out of line with inflation fore-
casts, and a jump in the energy 
cap will mean the worst-off fam-
ilies cannot bridge the gap. 

This is because the flat-rate 
payments offered by the Gov-
ernment fail to take into account 
the different sizes and needs of 
different households, it says. 

A couple with three children 
are losing almost as much 
again from rising prices as they 
did from last year’s cut in the 
Universal Credit uplift. 

And the loss for an out-of-
work couple with two children 
is nearly £1,300, or £1,600 if 
higher inflation for worse-off 
households is taken into ac-
count, according to the report. 

This is based on an £800 rise 
in the energy price cap, and will 
be higher to the extent that it 
increases further. 

An annual uprating in April 
2022 of 3.1%, rather than the 
9% that the Consumer Prices 
Index had risen over the past 
year, will add to the cost-of-liv-
ing pressure, the analysis sug-
gests. 

The Food Foundation, one of 
the organisations to endorse 
the findings of the report, de-
scribed the conclusions as 
‘alarming’.

Theresa Villiers, MP for Chipping Barnet, and long-time support 
of Cyprus has issued a call for freedom and justice for Fama-
gusta. 

Speaking as the anniversary approaches of the second inva-
sion by Turkey which took place on 14th August 1974, Theresa 
Villiers said “I am calling for freedom and justice for Famagusta. 
It is deeply unjust that Famagusta and a third of Cyprus remains 
occupied by Turkish troops.” 

“48 years ago, in its second invasion of Cyprus, Turkey ruth-
lessly took control of 37% of this island. It is wholly unacceptable 
that their troops have remained there ever since,” 

“Many times I have met with constituents who were forced to 
flee from their homes in Famagusta in 1974. It is shocking that 
nearly half a century later, they are still denied their property 
rights and prevented from returning to their homes. I know that 
this causes great pain and hurt.” “Every year we mark the anni-

versary of the forced division of Cyprus. That must include re-
flecting on the 14th August invasion which has led to such grave 
injustice.” 

“My concerns are compounded by recent decisions by Mr Er-
doghan to reopen areas in Famagusta, including part of the 
beachfront. This is contrary to longstanding UN resolutions. It 
will make the search for a negotiated settlement even more dif-
ficult. I have condemned what has taken place and I want to 
take this opportunity to express solidarity with constituents who 
come originally from Famagusta and who have been campaign-
ing for freedom for their city”. 

For further information please contact Theresa Villiers 
0208 449 7345  

or theresa@theresavilliers.co.uk. 

Anniversary of second Turkish invasion:  
Villiers calls for freedom for Famagusta 
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Greek Cypriot Play  
going to Edinburgh Fringe

Eichmann, Part III: Resistance

Denmark 
 
The story of Danish resistance to Nazi 

occupation is one that Hannah Arendt, the 
distinguished political philosopher, recom-
mends as required reading in political science 
for all students who wish to learn something 
about the enormous power potential inherent 
in non-violent action. And in resistance to a 
formidable opponent who has vastly superior 
firepower and methods violence.  

It was not just that the people of Denmark 
refused to assist in implementing the Final 
Solution, as the peoples of so many other 
conquered nations had been persuaded to 
do (or had been eager to do) - but also, that 
when the Reich cracked down and decided 
to do the job itself it found that its own         

personnel in Denmark had been infected by 
this and were unable to overcome their human 
aversion with the appropriate ruthlessness, 
as their peers in more cooperative areas had. 

Like Denmark, also Sweden, Italy, and 
Bulgaria proved to be nearly immune to 
anti-Semitism, but only the Danes dared speak 
out on the subject to their German masters. 
Italy and Bulgaria sabotaged German orders 
and indulged in a complicated game of double-
dealing and double-crossing, saving their 
Jews by a tour de force of sheer ingenuity, 
but they never contested the policy as such.  

That was totally different from what the 
Danes did. When the Germans approached 
them rather cautiously about introducing 
the yellow badge, they were simply told that 
the King would be the first to wear it, and the 
Danish government officials were careful to 
point out that anti-Jewish measures of any 
sort would cause their own immediate resig-
nation.  

The Germans did not succeed in introdu-
cing the important distinction between native 
Danes of Jewish origin, the German Jewish 
refugees who had found asylum in the coun-
try prior to the war, and who now had been 
declared stateless by the German govern-
ment.  

This refusal must have surprised the      
Germans, since it appeared so ‘illogical’ for 
a government to protect people to whom it 
had categorically denied naturalisation and 
even permission to work. The Danes explained 
to the German officials that because the 
stateless refugees were no longer German 
citizens, the Nazis could not claim them with-
out Danish assent. This is a rare case where 
being stateless was actually an asset.  

You must hang 
 
Arendt ended her book, Eichmann in       

Jerusalem, by chillingly addressing Eichmann 
directly: ‘Just as you supported and carried 
out a policy of not wanting to share the earth 
with the Jewish people and the people of a 
number of other nations - as though you and 
your superiors had any right to determine 
who should and who should not inhabit the 
world - we find that no one can be expected 
to want to share the earth with you. This is 
the reason, and the only reason, you must 
hang.’ 

After Eichmann in Jerusalem was pub-
lished in 1963, controversy followed Hannah 
Arendt for many years. In his 2006 book, 
Becoming Eichmann: Rethinking the Life, 
Crimes and Trial of a ‘Desk Murderer’, Holo-
caust researcher David Cesarani questioned 
Arendt's portrait of Eichmann. Cesarani        
alleges that Arendt's claims stand on weak 
foundations – that Eichmann’s motives were 
‘banal’ and non-ideological and that he had 
abdicated his autonomy of choice by obey-
ing Hitler's orders.  

This is a recurrent criticism of Arendt.      
However, nowhere in her work does she deny 
that Eichmann was an anti-Semite. Also she 
also did not claim that Eichmann was simply 
following orders, but rather that he had         
internalised the clichés of the Nazi regime. 

 
Source: Eichmann in Jerusalem, by 

Hannah Arendt.   
(Picture: Hannah Arendt in 1944. She 

fled Nazi Europe in 1941).  
 

James Neophytou 



North Mid Charity raises funds to support and 
enhance life at North Middlesex University 
Hospital Trust. North Middlesex University Hos-
pital NHS Trust provides local hospital services 
to approximately 250,000 people in the north 
London boroughs of Enfield and Haringey, as well 
as some specialist services for people across  
a wider geographical area covering Waltham  
Forest, Barnet, west Essex and Hertfordshire.  

The hospital provides community services  
including a dedicated 0-19 service for children 
and young people in Enfield so that they can get 
the best possible start in life. The 0-19 service 
aims to improve pathways and partnerships with 
services in the hospital and deliver excellent care 
for the children and families. Alongside this, the 
hospital offers sexual health services at its Silver-
point Medical Centre on Fore Street and Town 
Clinic in Enfield Town. 

The North Mid Charity supports the hospital and 
its community sites by funding a wide range of 
projects at the Trust, many focusing on providing 
vital support for our staff and patients during the 
covid pandemic. 

 
Charitable projects have included:  
• Relaunching our allotment and outdoor rest 

space 
• Funding our wellbeing programme, including 

a psychologist post and wellbeing resources fo-
cused on covid recovery  

• TVs for care of the elderly wards  
• Activity packs for patients  
• Items for our medical day care unit and care 

of the elderly wards 
• Refurbishment of staff rooms 
• Providing caring kits for children going into 

emergency foster care 
• Delivering our 'staff thank you' initiative 
 
Last month, the North Mid Charity celebrated 

the NHS’ Birthday with the Big Tea where they 
held a bake sale, raffle and baby clothes sale 

raising over £1200 for charity projects at the hos-
pital. The charity is also supported by staff at 
North Mid to help raise funds and give back to the 
hospital. In June a team of 7 staff climbed Mount 
Snowdon to raise money for the hospital’s charity.  
Mount Snowdon is the highest mountain in Eng-
land and Wales at a staggering 3,560 ft and was 
conquered in just over 7 hours by the ‘North Mid 
Dream Team’ who raised over £2000 in the pro-
cess. 

The charity continues to develop its work both 
in the hospital and the local community and is al-
ways looking for support. Over the coming 
months the charity is looking for supporters for a 
number of different projects including: 

• Gaming Units in our children’s wards 
• Music Therapy for patients 
• A new children’s playground 
• The Christmas Giving campaign 
 
If you think you will be able to help with any 

of the projects listed above or would like to 
donate your time, money or gifts, we would 
love to hear from you by contacting our fund-
raising team at 020 8887 2935 or northmid.do-
nations@nhs.net.   

 
North Mid Charity is the registered charity of the 

North Middlesex Hospital General Charitable 
fund (registered charity number 1054452).

We have released the final few tables for our 
‘Celebration of Cyprus’ Gala dinner with Guest 

of Honour H.E. the President of the Republic of 
Cyprus, Mr Nicos Anastasiades that we are 
proudly hosting on Saturday 17 September.  
The event is generously sponsored by the Yianis 
Group. 

We are delighted that we will be joined by  
British Ministers, Shadow Ministers, as well as 
Parliamentary friends of Cyprus. In addition, we 
will also be joined by the speakers from our 
#WeAreUKCypriots event, including John 
Christodoulou, Theo Paphitis, Dame Janet Para-
skeva, Dr Linda Papadopoulos, Lord Adonis,  
Professor Kypros Nicolaides, Andria Zafirakou 
and many other guests! 

The evening will be a night to remember with 
the renowned Cypriot composer George Theofa-
nous curating the entertainment. 

The Gala will be an occasion for our vibrant  
diaspora to celebrate both the Independence of 
the Republic of Cyprus, as well as the immense 
contribution of the 300,000 Britons of Cypriot  
heritage. 

Tickets are £70 per person, which includes 
 a 3-course dinner, wine with meal, and live en-
tertainment. There are very limited tickets avail-
able. Information about ticket sales and table 

bookings can be found at:  
https://cypriotfederation.org.uk/cypruscelebration 

 
We would like to take this opportunity to ex-

press our gratitude to our main sponsor Yianis 
Group. 

 
In addition, we would like to thank The Elysée, 

Ocean Basket UK, Michael Kyprianou Advocates 
& Legal Consultants and Marathon Food Ltd for 
helping us make the entertainment possible. We 
would also like to thank the Republic of Cyprus 
Ministry of Agriculture, Rural Development & the 
Environment, KEO, Kamanterena. 

 
#WeAreUKCypriots – A unique speaker 

event 
 

The National Federation of Cypriots in the UK 
are delighted to announce that Theo Paphitis, 
one of Britain’s most accomplished businessmen 
and entrepreneurs, is the latest addition to the 

high-profile speaker list for #WeAreUKCypriots 
on Saturday 17th September 2022. 

 
Theo is renowned for reviving the fortunes of 

several notable high street brands and for his ap-
pearances on Dragons’ Den, the Theo Paphitis 
Retails Group encompasses over 300 stores and 
4,000 employees who serve millions of cus-
tomers a year. Through an exciting live Q&A, 
Theo will share his fascinating story and valuable 
insights with our audience of young #UKCypriots. 

 
Theo Paphitis joins a brilliant line-up of high-

profile UK-Cypriot speakers including: 
• John Christodoulou, businessman and philan-

thropist 
• Dame Janet Paraskeva, former First Civil 

Service Commissioner 
• Dr Linda Papadopoulos, one of Britain’s best-

known psychologists 
• Lord Adonis, first UK Cypriot to serve in the 

Cabinet 
• Professor Kypros Nicolaides, global fetal med-

icine pioneer 
• Andria Zafirakou, winner of the 2018 Global 

Teacher Prize 
•…and many more 
 
The day will also feature important and timely 

panel discussions on “Accepting Difference”, 
“Setting yourself up for a successful career”, 
“Making an impact”, as well as science and the 
arts. 

 
The event will bring together 200 young Cyp-

riots through stories, ideas and conversations 
and is supported by the Government of Cyprus. 

It will feature contributions from the Government 
of Cyprus and the UK Cypriot community, young 
and old, who have made a success working in 
business and trade, the arts, sciences, politics, 
and public service. 

 
#WeAreUKCypriots will be held at Bloomberg’s 

state-of-the-art European Headquarters, a pres-
tigious City landmark, designed by Foster + Part-
ners. 

 
Participation is free however limited places are 

available and pre-registration is required. To read 
more and register, visit: weareukcypriots.org.uk
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A CELEBRATION OF CYPRUS ON THE 17TH OF SEPTEMBER

North Mid Charity raises funds to support and enhance 
life at North Middlesex University Hospital Trust

Theresa Villiers, Conservative MP for Chipping 
Barnet, started her summer campaign 2022

 
 

Theresa Villiers, the Conser-
vative Member of Parliament 
for Chipping Barnet, started 
her summer campaign with a 
six-point plan to secure a 
better future for Barnet:   

1. Fighting against over-de-
velopment and protecting 
green spaces. 

2. Expanding NHS services; 
she is working with the Gov-
ernment and the NHS to en-
sure extra funding and ex-
panded GP services. 

3. More police and save Bar-
net police station.  The Con-
servative Government is de-
livering 20,000 additional 
police.  Theresa has been urg-

ing the Mayor of London to 
give Barnet its fair share. 

4. Improving local transport 
and stopping Sadiq Khans 
new driving charges to expand 
the ULEZ across the whole of 
Barnet. 

5. Giving Barnet's children 
the best education with extra 
funding. 

6. Supporting the local econ-
omy and high streets. Theresa 
is backing Conservatives’ ef-
forts to deliver economic re-
covery so that local busi-
nesses can flourish.  

Future events for members 
of the ConservativeParty in 
Barnet:  

I am a supporter of Rishi 
Sunak and today as a 
member of the Conservative 
party I have voted for him be-
cause I believe that he is the 
candidate who has the best 
chance of winning the next 
general election for the Con-
servatives and unite the party. 
I will attend the meeting with 
some other Cypriot members 

to express our support.  
• 6th of September an event 

to support the business club 
of Theresa Villiers, with guest 
Anne Marie Trevelyan MP, 
Secretary of State for Inter-
national Trade.  

• 22nd of September 2022, 
a dinner with Simon Clarke 
MP, Chief Secretary to the 
Treasury, to support Theresa’s 
constituency Chipping Barnet 
Association. This event is in 
the Alexander Restaurant and 
it includes a Greek meal.    

• 20th of October an event 
with guest Jeremy Hunt MP, 
former Secretary of State for 
Health. 

 
Stella Dinenis-Protopapas 

will organise a ‘Cyprus table’ 
with friends of Theresa, one 
of the best friends of Cyprus, 
who has been working for a 
United Cyprus as an MP or 
MEP for more than 22 years.

Doros Partasides joining Theresa Villiers MP, together with Lisa Rutter [Spy-
ridonos], former Mayor of Barnet helping on the day with the canvasing



 22      | Thursday 11 August 2022

Douglas Trumbull 
Obituary 
(April 8, 1942 –  
February 7, 2022) 

 
Douglas Trumbull, visual effects 

wizard is forever tied to 2001: A 
Space Odyssey, but he also lent 
his art to Close Encounters of 
the Third Kind and Blade Runner. 

The visual effects visionary 
who, without CGI, fashioned the 
kaleidoscopic finale for 2001: A 
Space Odyssey, concocted the 
creepy cloud formations in Close 
Encounters of the Third Kind, 
filled the Blade Runner universe 
with smoke and fireballs, and 
helped create the birth of the 
universe that opens The Tree of 
Life. 

The son of a man who did spe-
cial effects work on The Wizard 
of Oz, Trumbull also directed two 
sci-fi features: the eco-themed 
Silent Running (1972), starring 
Bruce Dern, and Brainstorm 
(1983), featuring Natalie Wood 
in her final film. 

The Los Angeles native            
received three visual effects 
Oscar nominations (for Close 
Encounters of the Third Kind, 
Star Trek: The Motion Picture 
and Blade Runner) in a six-year 
span. 

Director Robert Wise hired 
Trumbull to handle special photo-
graphic effects skills for The   
Andromeda Strain (1971), then 
asked him to helm two memorable 
sequences for the first Star Trek 
movie - the docking sequence 
aboard the Enterprise and Spock’s 
space-walk. 

On Stanley Kubrick’s 2001: A 
Space Odyssey, Trumbull’s res-
ponsibilities grew rapidly as pro-
duction moved along, and he 
found himself tasked with what 
would become his signature 
creation, the out-of-this-world 
corridor of light finale dubbed 
the Star Gate sequence. 

While in 2001, Trumbull began 
conceiving his directorial debut, 
Silent Running. The film’s ecolo-
gical theme of a greenhouse 
botanist in space achieved cult 
status, all on a $1 million budget. 

Throughout the 1970s, Trumbull 

was so in-demand, he declined 
work on George Lucas’ Star 
Wars. 

Around the same time, Steven 
Spielberg, then 29, began prin-
cipal photography on his own 
sci-fi epic, Close Encounters of 
the Third Kind. In preparation, he 
re-watched Kubrick’s 2001 and 
found the masterpiece intimidated 
him more than it inspired him. 
He noted the visual effects crew 
were predominantly based in 
Britain, except for L.A. resident 
Trumbull, who was under contract 
at Paramount Pictures. Spielberg 
hired him on a loan-out to con-
tribute special effects. 

Early on, Trumbull suggested 
using motion control, a process 
that allowed filmmakers to pan, 
tilt and dolly while still locking 
their visual effects in the frame. 
It marked a huge leap in techno-
logy from the B-grade sci-fi movies 
of the 1950s in which a model 
UFO flimsily floated across a 
locked-off camera. 

In one of the film’s most memo-
rable sequences, ominous clouds 
begin encasing Devils Towers, 
warning of the alien mothership’s 
arrival. Trumbull created the    
effect in a huge aquarium tank 
filled with fresh and salt-water 
and by injecting white liquid tem-
pera paint to create the strange 
cloud formations.  

He also contributed the idea 
to use hand signals, invented by 
John Curwen in the 1800s and 
later adapted by Hungarian com-
poser Zoltán Kodály, to commu-
nicate with the aliens. He knew 
a woman who taught the method 
and got her to train Francois Truff-
aut, who played French scientist 
Claude Lacombe in the film. 

Two years later, Trumbull 
answered an SOS from Wise, 
who was directing Star Trek: The 
Motion Picture. He was unhappy 
with film’s visual effects in produc-
tion, and a lawsuit loomed from 
exhibitors if the movie was not 
delivered on schedule. 

Trumbull agreed to take on the 
tight deadline - six months to 
complete more composites than 
Star Wars and Close Encounters 
combined - in exchange for a 
considerable fee and release from 
his Paramount contract. Three 
crews worked across 24-hour 
periods, seven days a week, to 
beat the deadline. 

Wise allowed Trumbull to      
re-conceive and direct the film’s 
most celebrated sequence, the 
shuttle pod circling the majestic 
Enterprise before docking. It 
contains no dialogue, a decision 
Trumbull credits from working 
with Kubrick, who taught him to 
“stop talking for a while and let 
it all flow.” 

Trumbull also helmed Spock’s 
space-walk, which clearly bor-
rowed from his 2001 Star Gate 

sequence. “I thought it would be 
fun to just get kind of abstract 
and make it a fantasy dream 
sequence in a way, not literal,” 
he said. 

As special photographic       
effects supervisor for Ridley 
Scott’s Blade Runner, Trumbull 
devised the concept of projecting 
images onto blimps and build-
ings and was the driving force 
behind the use of smoke to  
create the illusion of depth and 
distance. 

For the famous opening of fire-
balls exploding over Los Angeles 
in November 2019, Trumbull used 
unreleased footage of explosions 
he had shot for Michelangelo 
Antonioni’s Zabriskie Point (1970) 

About one-third into principal 
photography, Trumbull left to 
begin work on Brainstorm, a sci-fi 
concept of transferring images 
and sensations from one human 
to another. Then, during a produc-
tion break in November 1981, 
Wood drowned under mysterious 
circumstances during a boat trip 
to Catalina Island. MGM filed 
an insurance claim, and Lloyd’s 
of London put up the remaining 
money to complete the film. 

The circumstances of Wood’s 
death and his battles with MGM 
affected Trumbull greatly, and 
he decided to leave the movie 
business. 

He redirected his passion into 
work on new technology for  
cinema and filmmakers and 
created the Back to the Future 
ride at Universal Studios. 

Trumbull was lured out of a 
30-year movie retirement by 
Terrence Malick to work as a 
visual effects consultant under 
Dan Glass on Tree of Life (2011), 
and he came up with elements 
of the mind-blowing opening 
sequence that shows the crea-
tion of the life in about 20 minutes. 

Trumbull used all his practical 
knowledge from the previous 
six decades - fluorescent dyes, 
smoke, high-speed photo-
graphy, chemicals, frame rates 
and folded lenses - to create a 
sequence he was born to build. 

Douglas Huntley Trumbull was 
born on April 8, 1942. His mother, 
Marcia, was an artist. His father, 
Don, lent his special effects 
knowledge to the flying monkeys 
and talking apple trees and con-
trolled the Cowardly Lion’s tail 
with a fishing rod and line for 
The Wizard of Oz (1939). 

(His father received two 
Scientific and Technical Achieve-
ment Oscars and worked with 
his son on Silent Running and 
Close Encounters before his 
2004 death at age 95.) 

As a teenager, Trumbull      
constructed crystal-set radios, 
fell in love with sci-fi films and 
serials, and dreamed of becom-
ing an architect. He worked at 
an electrical contracting firm as 
he put himself through school at 
El Camino Junior College, where 
he studied technical illustration. 

Southern Californian pro-
duction company Graphic Films, 
which produced content for 
NASA, was impressed with his 
portfolio art of space crafts and 
planets and hired him to paint a 
rotating spiral galaxy for their 
1964 New York World’s Fair film 
To the Moon and Beyond. Shot 
in Cinerama and running 18 
minutes, the experimental piece 
used a fish eye lens and was 
projected at the custom-built 
dome in the Transportation and 
Travel Pavilion. 

Among the 51 million visitors 
to the fair were author Arthur C. 
Clarke and Kubrick, who then 
hired Trumbull (and Graphic Films 
director Con Pederson) to work 
on preliminary designs for 2001. 

Trumbull began drawing 
sketches of moon bases and 
space crafts before Kubrick 
suddenly moved production to 
England, leaving him to make 
ends meet by working for a      
furniture company. 

Trumbull cold-called Kubrick, 
who offered him $400 a week to 
come to England. 

His initial remit was designing 
computer-screen readings and 
data that scrolled and flashed 
on the Discovery One spaceship 
monitors. A practical solution 
was to photocopy thousands of 
pages of graphs and charts from 
Scientific American magazine. 

What many forget about 
Trumbull’s 2001 legacy is that he 
also was responsible for another 
key moment in the film: the killing 
of the hibernated crew members. 
Early script revisions had them 
remaining alive while Bowman 
(Keir Dullea) enters the Star 
Gate alone. 

But in Michael Benson’s 2018 
book, Space Odyssey: Stanley 
Kubrick, Arthur C. Clarke, and the 
Making of a Masterpiece, Trum-
bull recalled entering Kubrick’s 
office with a suggestion. 

“Isn’t it kind of messy to leave 
all those guys back on the ship?” 
he asked. “Isn’t there some way 
to kind of get rid of them? I don’t 
think this story’s going to work 
if you leave them behind, unre-
solved.” 

Kubrick was incensed. “Get out 
of my office and pay attention to 
your own goddam business. I’m 
the director of this movie,” he 
replied. But four days later, revi-
sions to the script were passed 
around, and now the rest of the 
crew has been murdered by the 
HAL 9000 computer.  

“Drastic, but it seems right,” 
Trumbull wrote in his journal. 
“After all, Odysseus was the sole 

survivor.” 
2001 may have kick-started 

his career, but it also caused him 
to have a falling-out with Kubrick 
- all over a film credit. 

Trumbull is one of four men 
(along with Pederson, Tom      
Howard and Wally Veevers) who 
receive a stand-alone title card 
of “special photographic effects 
supervisor.” However, it was 
Kubrick, credited with “special 
photographic effects designed 
and directed by,” who received 
the visual effects Academy 
Award in 1969, the film’s lone 
Oscar. 

Trumbull disputed that Kubrick 
designed the effects and thought 
the filmmaker should have      
lobbied the Academy to allow 
four recipients. Subsequent      
interviews and articles about the 
film often referenced Trumbull 
as creating the special effects, 
a description that infuriated     
Kubrick to the point he sent 
stern letters to Trumbull. For a 
decade the two did not speak 
until Trumbull cold-called him 
(again) to thank him for the       
impact he had on his career. 
Kubrick replied, “Wow, thanks.” 
It was the last time they would 
speak. 

Kubrick died in March 1999 of 
a sudden heart attack. Trumbull 
attended the funeral at the      
filmmaker’s estate at Childwick-
bury Manor in England, and 
Spielberg, Tom Cruise and Nicole 
Kidman were among those who 
spoke. Mourners were invited 
to take a rose off the top of the 
casket, along with a pinch of 
earth, and drop them into an 
open pit at the base of an ever-
green tree. 

 
Source: 

hollywoodreporter.com, 
en.wikipedia.org and  

www.denofgeek

Douglas Trumbull
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

NOPE in IMAX 
 
Jordan Peele made one of the 
most remarkable directorial de-
buts a couple of years ago with 
GET OUT and cemented his 
reputation with US a year later. 
Now his third and highly antici-
pated new film written, pro-
duced and directed by Peele 
tells the story of two siblings -O. 
J and Emerald Haywood (Dan-
iel Kaluuya & Keke Palmer) 
who run a horse ranch in a re-
mote California location.  
It is a family ranch for genera-
tions and are experts in training 
and providing horses for the 
film and television industry. But 
now the siblings begin to sus-
pect that there is something 
mysterious in the skies above, 
especially after their father is in-
explicably killed from an object 
fallen from the sky… It is an in-
triguing story and Peele keeps 
the suspense going until the 
final credits.  
There is also a subplot with a 
chimpanzee who, years earlier 
goes berserk and kills everyone 
on a Hollywood set but cu-
riously this storyline is not en-
tirely satisfying, and I suspect a 
lot of it has probably ended on 
the cutting room floor. Peele 
shoots the magnificent location 
and thrilling set pieces with 
IMAX cameras and the experi-
ence is utterly breath-taking.  
Kaluuya, who made his name 
in Peele’s GET OUT delivers 
an understated and is suitably 
effective performance while 
Palmer makes a feisty, re-
sourceful heroine. There are a 
few plot holes here and there 
but overall, this is grand, intelli-
gent filmmaking of the best kind 
worth seeing on the biggest 
screen possible! 

EIFFEL 
 
Martin Bourboulon directs with 
elegance and style this fasci-
nating love story inspired by 
true events and scripted by 
Caroline Bongrand. The action 

takes place in Paris during the 
1880’s and follows the story of 
Gustave Eiffel (Romain Duris), 
an ambitious engineer with a 
striking vision. He embarks on 
an extraordinary journey in 
order to construct a giant tower 
deep in the heart of Paris…Ro-
main Duris delivers a dynamic 
central performance as the de-
termined protagonist on the 
brink of creating history. It is an 
incredible portrait of a man who 
finds his muse in the mesmer-
ising Adrienne Bourges (Emma 
Mackey). Eiffel becomes ob-
sessed with this married 
woman, who inspires him to 
achieve the impossible. A 
highly watchable film with 
strong production values! 
 

BLIND AMBITION 
 
This thrilling documentary fol-
lows the story of four refugees 

from Zimbabwe, who now live 
and work in South Africa as 
sommeliers. Joseph, Marlvn, 

Pardon and Tinashe are pas-
sionate about fine wines and 
are determined to travel to 
France in order to enter the 
World Wine Tasting Champion-
ship and represent their be-
loved country which they had to 
leave behind. They have great 
support across the globe from 
the likes of wine expert Jancis 
Robertson even though some 
people may compare their at-
tempt to enter the Contest as 
unlikely as that of the Egyptians 
entering the skiing Olympics. A 
truly inspirational, heart-warm-
ing film! 
 
WHERE IS ANNE 
FRANK 
 
Ari Folman, the director of the 
award-winning WALTZ WITH 
BASHIR and THE CON-
GRESS, brings to the screen 
another imaginative animated 

feature also inspired by true 
events. The story of Anne 
Frank is given a fresh and inno-
vative take – the action takes 
place a year from today and 
Kitty, Anne Frank’s imaginary 
friend from her diary, miracu-
lously comes to life at the Anne 
Frank Museum in Amsterdam. 
She immediately takes hold of 
the diary and begins a long 
search in order to find her lost 
friend…Folman’s remarkable 
film boasts amazing flashback 
sequences which take place in 
the attic where the Franks 
along with another Jewish 
family find refuge during the 
Nazi persecution. But Folman 

does not rely on a straightfor-
ward narrative about the events 
that led to Anne Frank’ tragedy 
- he also introduces modern 
day characters, asylum 
seekers and refugees who are 
being threatened and perse-
cuted by the state. A powerful 
and hauntingly beautiful film 
with striking designs!  
 

TWO FILMS BY VOJTECH ▪
JASNY 
 
The eclectic work of Vojtech 
Jasny, one of Czechoslovakia’s 
most influential filmmakers, is 
celebrated here in this essential 
double disc: 
 
DESIRE made in 1958 is a 
lyrical black and white film 
which tells four different stories 
during four seasons. The first is 
a story of innocence “About a 

boy Who searched for the End 
of the World”. He lives a care-
free life playing in the country-
side and waiting for his mother 
to return home with her new-
born baby girl. “In People on 
Earth and Stars in the sky” the 
story follows a couple of young 
lovers, while in “Andela” he 
paints a clear picture of a farm 
woman’s struggle to make ends 
meet. The concluding part 
“Mother” is about old age and 
death and is based on his own 
experiences.  
 
ALL MY GOOD COUN-
TRYMEN made in 1969 is 
also autobiographical and 
blends together many stories of 
a group of friends. It is Jasny’s 
masterpiece, an ambitious epic 
that spans through the dec-
ades- from the end of World 
War II until the late fifties.  A 
stunning restoration of a time-
less classic!  

 
This precious double disc also 
includes his early documentary 
IT’S NOT ALWAYS CLOUDY 
and lyrical short BOHEMIAN 
RAPSODY. (Blu-ray from 
Second Run) 
 

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

George Savvides 

The opening bars of Shosta-
kovich’s Violin Concerto No 
1 in A Minor are intensely lu-
gubrious. They evoked in my 
mind a picture of an impris-
oned Alexander Solzhenitsyn 
toiling in a Siberian Gulag. De-
nounced by Stalin for writing 
music that was “inappropriate 
and formalist” it was seven 
years before the composition 
was given its first performance 
in October 1955. Prom 22 
(Royal Albert Hall) featured 
this piece, alongside Bee-
thoven’s Fifth – hence a 
packed hall – and together 
they provided an evening of 
such melodrama and virtuos-
ity that I was emotionally 
drained, but elated, by the end 
of it. Solo violinist Patricia Ko-
patchinskja rose to the chal-
lenge of the concerto with an 
interpretation that was little 
short of incredible. Technically 
brilliant her instrument be-
came a painter’s brush as she 
created colour and imagery 
that changed and evolved as 
the piece went on. The third, 
long and dramatic Andante 
movement which utilises Bee-
thoven’s fate motif makes 
huge demands of a musician 
and not only does she carry 
that baton with great expert-
ise, she then leaps into the 
contrasting fourth, Allegro con 
brio, with passion and 
eloquence, her bow now a 
frenzy of activity and her face 
a lather of sweated endea-
vour. She had given every-
thing and deserved every one 
of her several ovations. The 
audience demanded an en-
core. She had nothing left to 
give. 

Accompanied by the Aurora 
Orchestra, led by their enthu-
siastic and inspiring principal 
conductor and founder, Nich-
olas Collon, they were not to 
be outdone, playing the Bee-
thoven from memory. Prior to 
which Collon and Radio 3’s 
Tom Service, gave us a lively 
introduction to its formation 
and intricacies, using various 
percussionists from the or-
chestra. I doubt there is a per-
son alive not familiar with the 
four note motif entertainingly 
illustrated in the preamble. Da 
da da da….da da da da, omi-
nous and fateful it’s simplicity 

is it’s genius and the German 
maestro then gets the wood-
wind and brass to echo the 
elegiac strings in a series of 
variations on a theme that ebb 
and flow with effortless flu-
ency. The transition from the 
third to the fourth movement 
goes almost unnoticed (by me 
anyway) because it begins 
without pause leading into a 
triumphant and exhilarating fi-
nale. The Aurora’s virtuosity 
and obvious delight in playing 
from memory, while standing 
throughout, is infectious leav-
ing the historic auditorium in a 
state of absolute delight and 
exultation. I’m sure I noticed a 
smile on the face of Sir Henry 
Wood’s bust as we applauded 
with gratitude and joy.  

 
And Rose Goodenough 

feels young again… 
 
I remember seeing the first 

West End production of Jo-
seph and the Amazing Tech-
nicolor Dreamcoat (New 
Victoria Theatre, Woking) in 
1973, though it wasn’t until a 
year later that it was produced 
in its full modern format. And 
there I was almost fifty years 
later watching a spirited and 
energetic production that 
made this musical comedy 
more accessible for the young 
audience of today. What it lost 
in good storytelling it gained in 
sparkling choreography and 
excellent solo and group sing-
ing. At times it veered into the 
world of pantomime that this 
particular audience lapped up. 
Thankfully just as the skeptic 
in me began to overcome my 
enjoyment nerve another of 
those  witty and melodic Lloyd 
Webber/Rice songs piped up, 
of which there are several. 
The ones that I remember 
fondly remain the same, Any 
Dream Will Do, Close Every 
Door, Song of the King (Pha-
roah’s song) and the one that 
always makes me smile, Poti-
phar.  

A very enjoyable evening, 
even for an oldie like me, with 
Linzi Hateley outstanding as a 
crackerjack Narrator. I left 
singing “Joseph Joseph is it 
really you”? It is and this tour-
ing production should pack 
them in.  

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Of virtuosity and 
da da da da… 
 

BBC Proms - www.bbc.co.uk/proms 
Joseph’ – www.uktour.josephthemusical.com 
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Every day we consume food 
and drink, we have to, in order 
to survive. How many of us 
take for granted, that if it is sold 
for consumption, then it has to 
be fine for us, but is it really.  
If we knew everything, that 
went into our food, many of us 
just wouldn't eat, so many items 
of such food.  

 
When I had studied food and 

nutrition in the past, I was so 
shocked and disappointed in 
what I had learned, that I soon 
cut out most processed foods, 
and even those that were la-
belled or considered to be nat-
ural, and of course, 'claiming to 
be 'good for you' I would read 
the packaging for its detailed 
ingredients. The packaging has 
to label what it actually has in it, 
otherwise many of us who may 
have specific allergies, could 
suffer. Another requirement, is 
that what it has the most of, or 
the higher percentage of, 
needs to be first on the list, for 
example, if a packet of biscuits 
is bought, and the highest ing-
redient is flour, then that needs 
to be first on the list, then fol-

lowed by possibly sugar or ani-
mal fat, cream, whichever is the 
next most of, goes next on the 
list. So that strawberry or other 
flavouring may be near the end 
if it is just a minimal amount in 
it or just a flavouring added 
rather than many actual straw-
berries.  

  
I just feel it is not necessary 

to add sugar, to sliced chicken 
or other sliced cuts of meat, but 
sadly it so 

  
Reformed meat is not the 

same as formed meat 
  
 It is a good simple guide that 

many can follow, however, 
other writing on the package, 
that initially seen, can be very 
misleading. No added sugar 
doesn't necessarily mean that 
there is no sugar present in the 
item, it just means that they 
specifically didn't add any sugar 
themselves. So, if there is 
another form of sugar present, 
they cannot claim it to be a 
'sugar free' product. For exam-
ple, a no added sugar ice 
cream, cannot be sugar free, 

because it has naturally occur-
ring 'milk sugar' of lactose in it, 
from the creamy milk content. 

  
Another important factor to 

look out for, when reading ing-
redients on that packaging,  
is sugar added to dried fruit. 
Not all the dried fruit has it, but 
many brands do, to sweeten 
them up more and for the pre-
serving method. 

  
Sugar is often added to foods 

for flavouring or to assist, in 
adding extra sweetness to a not 
so good harvest crop, and or for 
preserving. Do you really need 
sugar added to your sliced 
chicken or packed ham or beef. 
Personally, I would rather not 
and feel it is unnecessary and 
feel discontented, they feel 
compelled to do so. 

  
 Be selective and read the 

label thoroughly. 
  
Food preservatives have 

been used for centuries, vine-
gar, and sugar were amongst 
the first to be used for preserv-
ing foods longer. However, with 

a chemical corruption of foods 
using additives to completely 
change natural flavours and 
colours, to make them last 
longer, it has become a way of 
life for so many, that it is not 
really thought about or ques-
tioned too much, as we rely on 
the choice made for us, in con-
sidering it to be safe? 

 
 In today's law on European 

food standards, every additive 
or preservative put into food, 
must be identified, and given a 
number, which is its E - number. 
All E Numbers present in the 
UK food and drinks are regu-
lated by the Food Standard 
Agency 

  
E numbers stands for Eu-

rope, and for the codes of sub-
stances used as food additives, 
included for use in the Euro-
pean Union and European Free 
Trade Association (EFTA). Most 
food additives are considered 
safe, but does that mean you 
really want to be eating or 
drinking them. 

 Castoreum is regarded as a 

"natural flavouring" it is in fact 
from the anal secretions of a 
beaver. The goo called casto-
reum, which animals use to 
mark their territory, regarded as 
safe, and is used by manufac-
turers and permitted in foods 
for over 80 years now. 

 L-Cysteine, E920 an amino 
acid found in duck, chicken 
feathers, human hair and is 
used, to prolong shelf-life and 
reduce dough mixing times, it 
was also referred to as Dough 
conditioner, and is found in pro-
ducts such as commercial 
bread.  

  
Food colouring has been 

linked to affect, memory, and 
learning, causing changes to 
the neurotransmitters in the 
brain, that can cause microsco-
pic changes in brain structure. 

Some synthetic food colours 
of yellow are now illegal in the 
UK because of links to hyperac-
tivity. 

 
Food colouring E171 has fi-

nally been banned from all 
foods at beginning of 2022.  

It was known as titanium 
oxide, the chemical used as a 
white colour in processed foods 
and used in toothpaste. It has 
been found that it may be pos-
sibly carcinogenic to humans, 
based on studies that showed 
more lung tumours in rats, as-
sociated with breathing in Tita-
nium oxide. 

 
 Although allowed by the 

FDA, yellow 5 food dye, known 
as tartrazine, has been used in 
many drinks, juices, sauces, 
frosting and was banned in 
some places, for contamination 
with carcinogens. For example, 
Austria, Finland, and Norway 
previously had already taken it 
off the market.  

  
Check everything out? 
  
You Really Are What You Eat! 
 

Love and Sparkles, 
Samsara x  

www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou 

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

It Is Just Another Ingredient

Cooking with Loulla Astin 
Kolokotes / Κολοκοτές 

Kolokotes are a Cypriot 
speciality. These savoury 
pumpkin pies are usually 

made during the fasting period 
before Christmas, however, there 
are plenty of sweet red pumpkins 
available seasonally; butternut 
squash is a very good substitute 
as it has the same texture and 
sweetness.  

 
For the filling (makes 25): 

2-3 tbsp olive oil 
2 banana shallots, finely 

chopped 
25g crumbled vermicelli 
900g sweet red pumpkin or 

butternut squash (flesh only, no 
seeds)  

1 tsp of salt, or more to taste 
Lots of freshly ground black 

pepper, to taste  
75g sultanas or golden raisins 
50g medium cracked wheat 

(Bulgur wheat) 
1-2 tsp ground cinnamon 
2-3 tbsp sugar, depending on 

the sweetness of the pumpkin 
 

For the pastry: 
450g (1lb) strong white flour 
225g (8oz) plain white flour 
1 tbsp vinegar or lemon juice  
1 tsp baking powder 
1 tsp salt  
150ml olive oil  
250ml tepid water 
 

Method: 
Make the filling first - Sauté 

the shallot gently in olive oil with 

the vermicelli until golden, and 
allow to cool. 

Chop the butternut squash or 
pumpkin into very small cubes. 
Place in a large non-metallic bowl 
and sprinkle with the salt, pepper, 
cinnamon, and the remaining 
ingredients. Stir well, taste and 
adjust seasoning.  

Cover and leave in a cool place 
for 4-6 hours, or best to leave it 
overnight.  

To make the pastry - Place the 
flour, baking powder and salt into 
a mixing bowl, then add the olive 
oil, vinegar and rub lightly with 
your fingertips into fine crumbs. 
Gradually add enough lukewarm 
water to make a firm but soft and 
elastic dough, knead well until 
smooth, cover and leave to rest 
for 30 minutes to 1 hour. 

Preheat oven to 180c / 350f / 
Gas 4. 

Divide the dough into 5-6 equal 
pieces and shape into balls, then 

cover with a cloth. Roll each ball 
on a lightly floured surface to 
about the thickness of a £1 coin. 
You can use a small cup saucer, 
upside down, as a measure to cut 
them approximately 15cm each. 
Roll the discs again to stretch the 
pastry, then place about 2 large 
tablespoons of the filling into the 
centre of each disc, fold over into 
a half-moon shape, press the 
edges and crimp together or seal 
them with a fork. 

Place the pastries on a lightly 
greased and floured baking tray, 
or lined with parchment paper, 
brush with olive oil and bake in 
for 25-30 minutes depending on 
the size of the pastries, or until 
lightly browned.  

Serve warm or cold - they make 
a great healthy snack! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook. com/groups/ 
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Cyprus secures 16th position among 72 countries 
in Commonwealth Games 2022

Cypriot football 
teams in Europe

Cyprus secures 16th position 
among 72 countries in Com-
monwealth Games 

The 2022 Commonwealth 
Games came to an end on 
Monday evening in Birming-
ham, with Cyprus securing the 
16th position among 72 coun-
tries. 

The Cypriot team will return 
home with 11 medals, 2 gold, 3 
silver and 6 bronze, an outcome 
which is deemed as very satis-
factory, given that during these 
Games there were no shooting 
sports, where Cyprus excelled 
with medals during previous 
Commonwealth Games. 

Georgios Balarjishvili won the 
gold in judo in the 66kg cate-
gory, as did Ilias Georgiou who 
won the gold medal in gymnas-
tics. Anna Sokolova secured 
two silver medals in rhythmic 
gymnastics, and Sokratis Pila-
kouris one silver in gymnastics. 
The six bronze medals were 
won by Alexandros Poursanidis 
in hammer throw, Anna Soko-
lova in rhythmic gymnastics, the 
men’s team (Marios Georgiou, 
Ilias Georgiou, Georgios Ango-
nas, Sokratis Pilakouris and Mi-
chalis Chari) in gymnastics, and 
three by Marios Georgiou in 
gymnastics. 

The Cypriot team has also 
had opportunities for more 
medals in rhythmic gymnastics, 
beach volley, and judo, while, it 
secured high rankings in events 
with many participants such as 
in cycling, it participated in the 

finals in athletics, and saw indi-
vidual performances such as in 
swimming. 

On the other hand, no one can 
claim that there have not been 
unfortunate or even negative re-
sults that brought disappoint-
ment to both the athletes and 
members of the team, as they 
were expecting better perform-
ances. 

Overall, however, the Cypriot 
mission can be described as 
successful. Head of the Cypriot 
team Giorgos Papageorgiou 
told CNA that they had set four 
targets before the Games, 
which have all been success-
fully achieved. 

Papageorgiou said that the 
first goal that was set con-
cerned the off- and on-field be-
haviour of both the athletes and 
all members of the team. As he 
said, there have been no com-
plaints on behalf of the orga-
nisers, and expressed his sat-
isfaction for the behaviour of the 
Cypriot team. 

The second goal he said, had 
to do with doping and noted that 
doping tests were carried out 
and all came out negative for 
the Cypriot medalists, so this 
goal was also a success. 

The third aim, he said, was to 
bring the members of the mis-
sion closer and added that “in-
deed, there was definitely a 
family atmosphere and we all 
cheered on the athletes’ suc-
cesses and were saddened by 
their failures.” 

Regarding the fourth target, ie 
the medals, Papageorgiou ex-
pressed great satisfaction say-
ing that “a small island of one 
million population has managed 
to take the 16th place among 
72 countries, with eleven 
medals, two gold, three silver 
and six bronze.” 

He thanked everyone who 
contributed to the success of 
the mission, the athletes and 
their coaches, the athletes’ par-
ents, the members of the Fed-
erations, the Ministry of Educa-
tion, Culture, Sports and Youth, 
the Ministry of Finance, the Cy-
prus Sports Organisation, the 
sponsors of the Cyprus Olympic 
Committee, as well as CyBC 
and CNA for covering the 
Games. 

The English organisers have 
proven that they are excellent 
in this field. The 22nd Common-
wealth Games can be de-
scribed as perfect in all sectors, 
in terms of organisation, timing, 
security, facilities for athletes, 
spectators and journalists, 
sports facilities. Birmingham 
handed over the Common-
wealth Games mantle to the 
2026 host, Melbourne. Else-
where, successes for the Cyp-
riot team were harder to find. In 
both Boxing and Badminton, the 
Cypriot athletes failed to make 
much of an impression in their 
respective events. This was 
also the case in Table Tennis 
and Triathlon. In Weightlifting, 
Antonis Martasidis failed to 
even complete his lifts and did 
not finish the event. Despite 
winning bronze in 2018, Alexios 
Kaouslidis could only finish a 
disappointing eighth in the 
Men’s -125kg Wrestling event, 
while compatriot Charalampos 
Choiras finished tenth in the 
Men’s -86kg category. In Beach 
Volleyball, both the Men’s and 
Women’s teams managed to 
qualify for the Quarter-Finals, 
and will be happy with their per-
formances. Possibly the biggest 
disappointment for the Cypriot 

team in Birmingham was the 
performance of the swimmers. 
Not one of their eleven 
swimmers progressed to a final 
in their event, let alone chal-
lenge for medals.  

Another sport in which Cyprus 
under-performed in these 
Games was in Cycling. In 
Mountain Biking, Christos Philo-
kyprou failed to finish in the 
Cross-Country event. In the 
Men’s and Women’s Road 
Races, the Cypriot cyclists both 
finished well down the field, al-
though there were respectable 
results for Antri Christoforou 
and Andreas Miltiadis in the 
Tme Trials.  

There were few positives for 
the Athletics team. Alexandros 
Poursanidis threw close to his 
personal best in the Men’s 
Hammer final to claim the 
bronze medal. This was the 
only Athletics medal won by Cy-
prus at these Games. In the 
Men’s Pole Vault, Nikandros 
Stylianou and Christos Tamanis 
narrowly missed out on medals. 
In Stylianou’s case, a finish of 
fourth place was his highest fin-
ish from four Commonwealth 
Games. This was two places 
higher than his teammate Ta-
manis. In contrast, both Discus 
throwers progressed to the 
Men’s Final but were dis-
appointing, particularly Aposto-
los Parellis, who could only fin-
ish seventh after winning 
bronze in 2018. Milan Trajkovic 
narrowly missed out on a medal 
in the Men’s 110 Hurdles in the 
2018 Games, but only finished 
sxth in Birmingham. In the 
Women’s Discus and Hammer 
events respectively, Androniki 
Lada and Chrystalla Kyriakou 
both finished well down the field 
in the finals. Natalia Christofi 
and Despoina Charalampous in 
the Women’s 100 Hurdles and 
Women’s High Jump events 
failed to even qualify for the 
final. Filippa Fotopoulou was 
eighth in the Women’s Long 
Jump final.

Prince William visits the Cyprus Gymnastics team at the Commonwealth games in Birmingham

AEK Larnaca earned a great 
2-1 home win against FK Parti-
zan Belgrade in their Europa 
League third qualifying round 
meeting on Friday morning. 

The Serbian side struck first 
after a well-worked play drew 
the goalkeeper out, allowing 
winger Queensy Menig to col-
lect the ball and aim it away 
from the desperate, diving de-
fenders (18′). 

The yellow-greens made great 
use of their corner set-pieces to 
overcome the deficit, with left 
back Angel Cabezali scoring a 
volley following a corner set-
piece (34′) before defender 
Hrvoke Milicevic also buried an 
effort from close range after a 
corner delivery (70′). 

APOEL downed FC Kyzylzhar 
SK 1-0 at home in the first 
contest of their Europa Confer-
ence League tie, thanks in large 

to a magnificent volley by Geor-
gios Efrem from outside of the 
box which looped over the goal-
keeper’s head (27′). 

Apollon Limassol suffered a 
heartbreaking 4-0 away loss to 
Maccabi Haifa in the first match 
of their Champions League third 
qualifying round tie on Thursday 
morning, all but guaranteeing a 
Europa League berth. 

The Israeli champions broke 
through 38 minutes in, thanks 
to an unfortunate deflection 
from a cross by defender Ma-
thieu Peybernes. 

The hosts took full control in 
the second half, with midfielder 
Ali Mohamed scoring twice 
through a volley into an almost-
empty net (54′) and then via a 
header from close range (62′), 
before Frantzdy Pierrot’s own 
header (79′) finished what was 
a fantastic display.

Parikiaki meets  
England womens 
Euro cup hero 

Our Michael Yiakoumi had 
the opportunity to catch up with 
England womens UEFA Euro-
pean cup winning hero Lucy 
Bronze who won the   ball from 
a corner to create England's 
winning goal by Chloë Kelly 
with 10 minutes left of extra 
time in the Final against Ger-
many.[ Lucy, who recently 
signed a two-year deal with 
Barcelona, is calling for more 
access to football for girls she 
says the tournament has been 
a fairy-tale from start to finish 

It’s a lasting legacy that Lucy 
hopes will remain following 
their historic success. 

She is calling for access to 
football for all girls in schools 
after the team revealed most 

players were forced to play on 
boys’ teams in their younger 
years. Lucy Bronze has al-
ready set her sights on adding 
another honour to England’s 
list, with focus now shifting to 
next year’s Women’s World 
Cup. The Lionesses will be 
back in action next month 
when they play their final two 
games of the European Qual-
ifiers, with the table-toppers 
facing a trip to Austria on Friday 
3 September before Luxem-
bourg are the visitors to Stoke 
on Tuesday 6 September. 

“I’d love to get my hands on 
the World Cup, but we know 
there are plenty of teams out-
side of Europe who want to 
compete for that World Cup. 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 11th August 2022 
Europa League 
Partisan Belgrade v AEK 
Slovan Bratislava v Olympiakos 
Europa Conference 
Kyzyl Zhar v Apoel 
Aris v Maccabi Tel Aviv 
Panathinaikos v Slavia Prague 
Saturday 13th August 2022 
Premier League 
Aston Villa v Everton 12.30pm BT Sport 
Arsenal v Leicester City 15.00pm  
Brighton v Newcastle 15.00pm 
Manchester City v Bournemouth 15.00pm 
Southampton v Leeds United 15.00pm 
Wolves v Fulham 15.00pm 
Brentford v Manchester United 17.30pm Sky Sports 

League Two 
Leyton Orient v Mansfield 15.00pm 
Vanarama National League 
Gateshead v Barnet 15.00pm 
Isthmian League Premier 
Bishops Stortford v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League Division One 
Gorleston v New Salamis 15.00pm 
Spartan South Midlands League Premier 
Shefford & Campton v St Panteleimon 15.00pm  
Sunday 14 August 2022 
Premier League 
Nottingham Forest v West Ham United 14.00pm Sky Sports 
Chelsea v Tottenham Hotspur 16.30pm Sky Sports 
Monday 15th August 2022 
Premier League 
Liverpool v Crystal Palace 20.00pm Sky Sports 

Tuesday 16th August 2022 
League Two 
Swindon v Leyton Orient 19.45pm 
Vanarama National League 
Yeovil v Barnet 19.45pm 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Herne Bay 
19.45pm, Haringey Boriugh, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Wednesday 17th August 2022 
Isthmian League 
Division One 
New Salamis v Brentwood  
19.45pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands  
Premier  
St Panteleimon v Hoddesdon  
19.45pm Hertingfordbury Park, West Street, Hertford, SG13 8EZ
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Arsenal battled to beat Crystal 
Palace 2-0 on Friday as the 
new Premier League season 
got underway, with Gabriel Mar-
tinelli scoring the first goal be-
fore home defender Marc Guehi 
turned the ball into his own net 
late on at Selhurst Park. 

Arsenal striker Gabriel Jesus 
(photo above), who arrived from 
Manchester City in the close 
season, looked set to get off to 
a flying start by dancing through 
the Palace defence only to see 
his shot blocked, with Martinelli 
dragging the rebound wide of 
the post. 

Bukayo Saka’s inswinger 
found Zinchenko in acres of 
space and he headed the ball 
back across goal where Marti-
nelli was on hand t nod it into 
the net. 

 Arsenal doubled ttheir lead 
when Saka’s cross was de-
flected into his own goal by 
Guehi in the 85th to seal the 
points for the away side. 

Title contenders Liverpool 
could only manage a draw at 
Fulham on the opening Sat-
urday of the Premier League 
season while Chelsea and Tot-
tenham Hotspur made winning 
starts to the new campaign. 

Liverpool had to come from 
behind twice to cancel out goals 
from Fulham’s Serbian striker 

Aleksandar Mitrovic with new 
signing Darwin Nunez and Mo-
hamed Salah on target in the 2-
2 draw for Juergen Klopp’s side. 

A penalty on the stroke of half-
time from Jorginho was enough 
to give Chelsea a hard-fought 
1-0 win at former favourite  

Mitrovic scored 43 goals in 44 
games as Fulham won promo-
tion from the second-tier Cham-
pionship last season and con-
tinued that form as he put the 
London side ahead in the 32nd 
minute. 

Tottenham fell behind to a 
James Ward-Prowse volley in 
the 12th minute but dominated 
throughout with goals by Ryan 
Sessegnon, Eric Dier and Dejan 
Kulusevski sealing the win. 

Nottingham Forest’s return to 
the top flight after a 23-year ab-
sence ended in a 2-0 loss at 
Newcastle United with Fabian 
Schar scoring a screamer be-
fore Callum Wilson sealed the 
win. 

There was a better start for 
another promoted side, Bourne-
mouth, who beat Steven Ger-
rard’s Aston Villa 2-0 with goals 
from Jefferson Lerma and ieffer 
Moore. 

Leeds United, who battled 
against relegation last season, 
had a new look with four debu-
tants and enjoyed a 2-0 win at 

home to Wolverhampton Wan-
derers. 

New Manchester City signing 
Erling Haaland marked a fine 
Premier League debut by scor-
ing in each half as the cham-
pions began their title defence 
by strolling to a 2-0 victory over 
West Ham United at the London 
Stadium on Sunday. 

Haaland converted a penalty 
after 36 minutes and wrapped 
up the points with a composed 
finish in the second period to 
cap an impressive display, with 
his father and former City player 
Alfie celebrating in the stands. 

New manager Erik ten Hag 
saw the depth of the crisis at 
Manchester United when his 
side fell to a 2-1 Premier 
League defeat by Brighton & 
Hove Albion at Old Trafford on 
Sunday, with German Pascal 
Gross scoring twice. 

Brighton took the lead on the 
half-hour with Leandro Trossard 
finding former United forward 
Danny Welbeck who squared 
the ball to the back post for 
Gross to slot home. Man Utd 
scored in the 68th minute when 
a goalmouth scramble ended 
with Alexis Mac Allister turning 
the ball into his own net but 
Brighton held on for for their first 
ever at Old Trafford. Substitute 
Josh Dasilva scored a superb 
equaliser with four minutes re-
maining as Brentford came from 
two goals down to draw 2-2 with 
Leicester City in their Premier 
League clash at the King Power 
Stadium on Sunday.Timothy 
Castagne and Kiernan Dews-
bury-Hall had scored in either 
half to put Leicester into a dom-
inant position early in the sec-
ond period, but Ivan Toney 
netted to halve the deficit  in 
Brentford’s favour. 

North London rivals Spurs and 
Arsenal hold top Premier spots

St Panteleimon victorious in 
Emirates FA Cup tie 

A glorious summer’s day 
greeted St Panteleimon for 
what would prove to be a mem-
orable, historic day for the foot-
ball club in the world’s most fa-
mous cup competition – the 
Emirates FA Cup! 
This Extra Preliminary round 
saw the Saints drawn away 
against White Ensign in South-
end, a seasoned FA Cup team 
who had never failed to pro-
gress through this round. From 
the line up it’s clear St Pante-
leimon have been very busy 
strengthening and this ‘new 
look’ team did not disappoint in 
front of a large crowd. 
The early moments of this 
match saw both teams play 
some excellent football but it 
was St Panteleimon who en-
joyed a large share of the pos-
session as the half developed 

and their high tempo passing 
game saw them create some 
very good openings to take the 
lead. It was not to be and the 
half ended goaless. 
The Saints started strongly in 
the second half settling into their 
stride and looking the most 
likely to score. The introduction 
of Ayub Albadri on 60 minutes 
was to prove significant, he 
made an instant impact on the 
right wing and his incredible 
pace saw him beat two de-
fenders on the half way line and 
run through to slot home to give 
St Panteleimon a very well de-
served lead on 65 minutes. 
The game became stretched as 
White Ensign continued to play 
the long ball from the back but 
Michael Frangeskou and his 
back line were faultless 
throughout and dominated de-

fensively. The impressive Brad 
Gilmaney forced a mistake fol-
lowing some terrific pressing on 
the left that saw the ball break 
to Guilherme Monti. There ap-
peared no immediate danger 
but Monti is no ordinary player, 
in an instant he noticed the 
goalkeeper off his line and shot 
from 35 yards out scoring a goal 
worthy of winning any match 
and making it 2-0 to the Saints. 
White Ensign scored in added 
time from a well struck free kick 
making the final score 2-1 to St 
Panteleimon and making club 
history with their first FA Cup tie 
win. St Panteleimon have 
another very difficult away tie v 
Leverstock Green in the next 
round but absolutely sure they’ll 
be looking forward to it – let’s 
all get behind them and cheer 
them on!!

New Salamis kicked off their 
season with an FA Cup match 
against Harpenden and it 
looked like a good beginning 
when they took the lead in the 
43rd minute when Junior Luke 
scored through a powerful half 

volley inside the box. 
New Salamis had the opportu-
nity to increase their lead two 
minutes into the second half 
when they got a penalty but it 
was saved by the opposing 
keeper  

Harpenden equalised after 67 
minutes through a Josh Rodri-
gues header and then two mi-
nutes later they took the lead 
when Jake Tabor scored from 
the edge of the box. Harpender 
now play Maldon Tiptree..

FA Cup knock out for New Salamis
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† DEATH ANNOUNCEMENT - ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Nina Stylianou

It is with deepest sadness that we announce the passing of our wonderful wife, mum, yiayia,  
sister and aunty Nina Stylianou on Sunday 7th August 2022. Nina was born in Anavargos, Paphos in 1936  

and leaves behind her husband Christodoulos, daughters Eleni and Maria, sons-in-law Ed and Karl,  
grandsons Christos and Matthaios, and siblings Kokos, Eric, Takis, and Yiannoula.  

 
She dedicated her life to her family, friends, and the Cypriot community. Since the 1950s,  

Nina was a committed campaigner for gender equality, women’s rights, and justice for Cyprus. 
 

Information about the funeral will follow.

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδερφής και 
θείας Νίνας Στυλιανού την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022. Η Νίνα γεννήθηκε στο Αναβαργός, Πάφος το 1936  
και αφήνει πίσω της τον σύζυγό της Χριστόδουλο, τις κόρες της Ελένη και Μαρία, τους γαμπρούς της Εντ  
και Καρλ, τους εγγονούς της Χρήστο και Ματθαίο, και τα αδέρφια της Κόκο, Ερικ, Τάκη, και Γιαννούλλα.  

 
Αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά της, στους φίλους της και στην κυπριακή παροικία.  

Από τη δεκαετία του 1950, η Νίνα ήταν αφοσιωμένη ακτιβίστρια για την ισότητα των φύλων,  
τα δικαιώματα των γυναικών και για δικαιοσύνη στην Κύπρο. 

 
Θα ακολουθήσουν πληροφορίες για την κηδεία.

10.09.1936 -  07.08.2022
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Michael Themistocleous
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Μαίκολ Θεμιστοκλέους 

09.06.1966 - 27.07.2022

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the sudden passing  
of Michael Themistocleous, on 27th July 2022, at the age of 56. 

He leaves behind his beloved mother Mary, sister Elena, brother Andrew,  
brother-in-law Tim, niece Chrissie, nephews Alex, Christopher, Thomas and Michael, 

Godfather Anikitos, family and many friends.  
The funeral will take place on Friday 19th August 2022, at 1:00pm, at St. Mary’s Greek 

Orthodox Church, Trinity Road, Wood Green N22 8LB. He will be laid to rest 
 at 2:30pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. Followed  

the wake at Babinondas Greek Restaurant 598 Green Lanes N13 5RY. Flowers  
are welcome and there will be a donation box for the British Heart Foundation.  

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον ξαφνικό  
θάνατο του Μαίκολ Θεμιστοκλέους, στις 27 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 

56 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη του μητέρα Μαίρη,  
την αδερφή του Έλενα, τον αδερφό του Άντρο, τον κουνιάδο του Τίμ,  
τα αδελφοτέχνια του Χριστίνα, Άλεξ, Χριστόφορος, Θωμάς, Μαίκολ, 
τον νονό του Ανίκητος, οικογένεια και φίλοι. Η κηδεία θα τελεσθεί  
την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, στη 1:00 μ.μ. στην εκκλησία  
της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green N22 8LB και ακολουθεί 

 η ταφή στις 14:30 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 
Park Road, N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο εστιατόριο του  

Babinondas Greek Restaurant 598 Green Lanes N13 5RY.  
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και ένα κουτί δωρεών θα  
βρίσκεται στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν  

στο British Heart Foundation.

(from London) (από το Λονδίνο)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Metropolitan Police  
Sevice Greek and Cypriot 

Association  
εκφράζει τα ειλικρήνα του 

 συλλυπητήρια  
στους οικείους της 

Νίνας Στυλιανού που  
απεβίωσε πρόσφατα.  

Η αγγελία θανάτου του Κύπρου Νίκολα,  
φίλου και συμπαραστάτη της Κοινότητάς μας,  

μας προξένησε λύπη. 
Μέσω της εφιμερίδας «Παροικιακή» εκφράζουμε τα θερμά μας 

 συλλυπητήρια στην αγαπητή του οικογένεια και ευχόμαστε  
η Μνήμη του να είναι Αιωνία.  

Είθε το χώμα που θα τον καλύπτει να είναι ελαφρύ  
 

Νίκη Beales  
Για την Κοινότητα Αγίων Αμβροσίου και Στυλιανού,  

Παρεκκλησίου Της Παναγίας Των Βλαχερνών 
Milton Keynes & Περιχώρων

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

My Son in Heaven  
They say there is a reason, they say time will heal, neither time or reason  

will change the way I feel. Gone are the days we used to share, but in my heart you're 
always there. The gates of memories will never close, I will miss you more than  

anybody knows, Love and miss you every day till we meet again always and forever.  
Mum xxx 

Άννα (Αγαθοκλέους) Πάκκος 

(Λονδίνο - καταγωγή γονέων 
 Άγιον Αθανάσιο και Μονή Λεμεσού) 

 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 14.08.2022,  

στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  
Town Road/Logan Road, London N9 0LP,  

το 4ov ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 
αξέχαστής μας μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και θείας 
Άννας (Αγαθοκλέους) Πάκκος και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

 
Παιδιά: Daniella και Stefan, μητέρα Έλλη,  

αδελφή Ζωή - σύζυγος Παύλος, 
αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.

         Το 6-μηνο μνημόσυνο του αγαπημένου μας  

Nicos Christodoulou Souidhos, 
 (από το Λεονάρισο, γεννημένος στη Λευκωσία  
της Κύπρου) θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  

14 Αυγούστου 2022, στην Ελληνορθόδοξος Κοινότης 
Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, Enfield,  

Durants Park, Hertford Road Cemetery, Hertford Road, 
EN3 5JE και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη 

του όπως παραβρεθούν. 

† MEMORIAL

The 6-month memorial service of our beloved  

Nicos Christodoulou Souidhos, 
 (from Leonarisso, born in Nicosia, Cyprus)  
will take place on Sunday 14th August 2022,  
at Ss. Raphael, Nicholas and Irene, Enfield,  

Durants Park, Hertford Road Cemetery,  
Hertford Road, EN3 5JE and we invite 

 anyone who honours his memory. 



He Only Takes the Best 
 

God saw that he was getting tired,  
A cure was not to be.  

So He put His arms around him,  
and whispered, “Come With Me.’’ 
With tearful eyes, we watched him,  

suffer,  
And saw him fade away.  

Although we loved him dearly, 
We could not make him stay.  

A golden heart stopped beating, 
Hard working hands to rest.  

God broke our hearts to prove to us  
He only takes “the best’’.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Μάρκου Ομπάση

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Μάρκου Ομπάση στις 5 Ιουλίου 
2022. Ο Ανδρέας μετακόμισε στην Αγγλία το 1955. Γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγό 

του Κατίνα από την Καλογραία Κύπρου το 1961. Ο Ανδρέας θα λείψει πολύ  
στην αγαπημένη του σύζυγο Κατίνα, στους γιούς του Γιώργο, Δάκη,  

Μιχαήλ και στον εγγονό του Ανδρέα. 
Ο Ανδρέας θα αναπολείτε με αγάπη, από την οικογένεια και τους φίλους τόσο για την 

 αίσθηση του χιούμορ του, την αγάπη για τον κήπο του, τους Σπιζίδες του  
αλλά και για  την αγάπη που είχε για την οικογένειά του. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12 μ.μ., στις 17 Αυγούστου 2022, στην Ελληνική Ορθόδοξη  
εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης, 69A Westow Street, SE19 3RW. 
Ακολουθεί η ταφή στις 14.00μ.μ., στο κοιμητήριο του Bandon Hill Cemetery, Plough 

Lane Wallington SM6 8JQ. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών  
του Rowland Brothers Funeral Directors 15, The Broadway, Plough Lane Beddington  
Croydon CRO 4QR. Εναλλακτικά και στο 47, Collyer Avenue Croydon CRO 4QY.

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Marcou  
Ombashi on the 5th of July 2022. Andreas moved to England in 1955.  
He met and married his wife Katina from Kalogrea Cyprus in 1961.  

Andreas will be greatly missed by his loving wife Katina,  
his son’s George, Dakis, and Michael, and grandson Andrew.  

Andreas will be remembered fondly, by family and friends, for his sense of humour, 
love of his garden, his finches, and most of the love for his family.  

The funeral will take place at 12pm, on 17th August 2022, at The Greek Orthodox 
Church  Of Saint Constantine and St Helen, 69A Westow Street, SE19 3RW.  

Followed by internment at 14.00pm, at Bandon Hill Cemetery,  
Plough Lane Wallington SM6 8JQ.  Flowers to be sent to Rowland Brothers  

Funeral Directors 15, The Broadway, Plough Lane Beddington Croydon CRO 4QR. 
Alternatively 47, Collyer Avenue Croydon CRO 4QY. 

(από το Γύψο της Αμμοχώστου, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Marcou Ombashi
(from Gypso Famagusta, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas  (Andrekis) Loizou
(from Aradippou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας (Andrekis) Λοΐζου
(από την Αραδίππου της Κύπρου)

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε 
τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα και παππού Ανδρέας (Andrekis) Λοΐζου,  

στις 23 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 76 ετών. 
Αφήνει πίσω τη γυναίκα του Ρίτα, τα παιδιά του Δέσπω και  
Χρήστος, τα εγγόνια  του Άντρη, Σοφία, Χάρης, Χρήστος, 

5 αδερφές και έναν αδερφό. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022, 

  στις 11.30, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 
  Town Rd, Λονδίνο N9 0LP 

  και η ταφή στο κοιμητήριο του Chingford, 121 Old Church Rd, 
Λονδίνο E4 6ST, στις 13.30 μ.μ. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια 

ζητά δωρεές στο Macmillan cancer την ημέρα της κηδείας.

It is with great sadness and broken hearts that we announce  
the sudden death of our beloved husband, father, and grandfather  

Andreas (Andrekis) Loizou, on the 23rd of July 2022,  
at the age of 76.  

He leaves behind his wife Rita and children Despo,  
Christos, grandchildren Andri, Sophia, Harry, Christos,  

5 sisters and one brother.  
The funeral will take place on Thursday the 18th of August 2022, 

 at 11.30, at St Demetrios Greek Orthodox Church, 
 Town Rd, London N9 0LP 

 and the burial at Chingford Cemetery, 121 Old Church Rd,  
London E4 6ST, at 13.30pm. Instead of flowers the family 

 request donations to Macmillan cancer research on the day.

31.05.1936 - 05.07.2022

14.03.1946 – 23.07.2022

Παίρνει μόνο το καλύτερο 
 

Ο Θεός είδε ότι κουραζόταν, 
Δεν επρόκειτο να γίνει θεραπεία. 
Έτσι έβαλε τα χέρια του γύρω του, 
και ψιθύρισε, «Έλα μαζί μου». 

Με δακρυσμένα μάτια τον παρακολουθούσαμε, 
 να υποφέρει, 

Και τον είδαμε να σβήνει. 
Αν και τον αγαπούσαμε πολύ, 

Δεν μπορέσαμε να τον κάνουμε να μείνει. 
Μια χρυσή καρδιά σταμάτησε να χτυπά. 
Σκληρά χέρια για να ξεκουραστούν. 

Ο Θεός έσπασε τις καρδιές μας για να μας αποδείξει 
ότι εκείνος παίρνει μόνο «το καλύτερο».
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Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της όμορφης μαμάς μας  
Πολυξένης, γνωστής και ως Ξένια, σε ηλικία των 92 ετών.  

Η Θεία και Γιαγιά μας ολοκλήρωσε το ταξίδι της ζωής της μαζί μας και ενώθηκε 
με τους αγαπημένους της στον παράδεισο. Η μαμά αγαπήθηκε πολύ από όλους 
όσοι τη γνώριζαν και θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της. 
Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά. Το πνεύμα σου ζει και θα σε θυμούνται με πολλή 

αγάπη και στοργή. Σ'αγαπώ. 
 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Αυγούστου, στις 12.30 μ.μ., στον Ελληνικό 
Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Harrow και η ταφή θα γίνει στις 
14.00μμ, στο κοιμητήριο του Pinner New Cemetery. Αναψυκτικά θα δοθούν 

μετά την ταφή στην αίθουσα της εκκλησίας του Άγιο Παντελεήμονα. 
Το φιλανθρωπικό ίδρυμά που επιλέξαμε είναι το Dementia UK όπου έχει  
δημιουργηθεί σελίδα εις μνήμη της Πολυξένης μας μπορείτε να συνδεθείτε  

μέσω του συνδέσμου: polyxeniconstantinou.muchloved.com 
Αν επιθυμείτε, να στείλετε λουλούδια μέσω του WWW.BURGEON.CO.UK

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Πολυξένη Νικόλα Κωνσταντίνου

25.12.1929 – 31.07.2022

(από τον Καραβά της Κύπρου)

It is with great sadness that we announce the passing of our beautiful mum 
Polyxeni, also known as Xenia, at the age of 92. Our Thia and Little Yiayia  

has completed her life’s journey with us and has joined her loved ones in heaven.  
Mum was much loved by all who knew her and will be greatly missed  

by all her devoted family and friends. Rest in Eternal Peace Mum.  
Your spirit lives on and you will be remembered with much love and affection. 

Love You.   
The funeral will be held on Thursday 18th August, at 12.30pm,  

at St. Panteleimon Greek Orthodox Church in Harrow,  
and the burial will be at 2pm, at Pinner New Cemetery. 

Refreshments after the burial will be held in the church hall at St. Panteleimon 
Our chosen charity will be Dementia UK where a tribute and donation page  

has been set up and accessed through this link:  
polyxeniconstantinou.muchloved.com 

Floral tributes if preferred through WWW.BURGEON.CO.UK  

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Polyxeni Nicolas Constantinou 
(from Karavas, Cyprus)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 14.08.2022, 

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Town Road/Logan Road, London N9 0LP,  

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο  

του πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας 

υιού, αδελφού, θείου, αδελφότεκνου   

Κωνσταντίνου Πανίκου Κωστή  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παραβρεθούν.  

 

Οι γονείς του Πανίκος και Χαρούλλα,  

αδέλφια: Αντρη και Μαρίνο, νύφη Geisy, 

αδελφότεκνα Εμίλια, Νατάλια, θείες, θείοι, 

ξαδέλφια και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Νάχεν πόρτα ο ουράνος να΄ρθω να στην κτυπήσω  
και να σε πάρω αγγαλιά να σε γυρίσω πίσω  

όσο μας λείπεις να ξέρεις εσύ χρυσόν παιδί μας  
εν οφκαιρει η θέσης σου εσσο και στην ψυχή μας 
ετσι υα μείνει παν΄τοτε γλυκύτατο παιδί μου. 

Τον παραδεισον τις χαρές να αναπαυτεί ψυχή σου. 
Στην θέση που σου φύλαξαν οι πράξεις τις ζωής σου.  
Ο πόνος είναι αβάσταχτος η λύπη μας μεγάλη  
τέτοιο καημό εύχομαι να μη τον νιώσουν άλλοι. 
Δεν έχω λόγια για να πω, μεγάλη αδικία,  
να φεύγουν νέα πλάσματα σε τέτοιαν ηλικία. 

Θλίψη και πόνος σμίγουνε και καίνε την καρδιά μας 
τα δάκρυα στα μάτια μας είναι η παρηγοριά μας. 
Μα ο Θεός θέλησε κοντά του να σε πάρει μαζί με 

τους αγγέλους του εσένα για να βάλει. 
Άγγελοι από τους ουρανούς θα είναι πάντα μαζί σου 
και να μυρίζει ο τάφος σου που βάλαν το κορμί σου 
Στους τοίχους του Παράδεισου στα κρίνα τα  

ανθισμένα κι άλλους αγγέλους ήθελε και διάλεξε 
εσένα. Σαν τη δική σου την καρδιά δεν θα υπάρξει 
άλλη τόσο αγνή, τόσο γλυκεία, τόσο πολύ μεγάλη.  

Αυτός έχει τη δύναμη να μας παρηγορήσει 
και όπως δίνει τον καημό για έναν πρόωρο χαμό  

να μας ανακουφίσει. 
Η οικογένειά σου.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωνσταντίνος Πανίκου Κωστή
(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Λεονάρισσο και Πέτρα Σολέας)

20.07.1981 – 18.08.2017

Έφυγες από κοντά μας αλλά όχι από την 
καρδιά μας. ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 
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