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Με λαμπρότητα γιόρτασε η κυ-
πριακή παροικία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου τη μεγάλη γιορτή της Χρι-
στιανοσύνης, την Κοίμηση της 
Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου. 
Όπως συμβαίνει... 

Σελ. 10

Εnglish Section 17-25

ΣΤΟ 10.1% ΕΚΤΟΞΕΥΘΗΚΕ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ 1982

ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΞΙΩΝΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΒ

Νέο χαστούκι για την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη όσον αφορά στο σκάν-
δαλο των υποκλοπών αποτελεί η 
δήλωση του εκπροσώπου της προ-
έδρου του Ευρωκοινοβουλίου στο 
Politico... 

Σελ. 7                    

Αντιδράσεις από οδηγούς που 
χρησιμοποιούσαν μέχρι πρόσφατα 
τους δρόμους που διασχίζουν πολ-
λές συνοικίες του Haringey στην 
ευρύτερη περιοχή του Κυπριακού 
Κοινοτικού Κέντρου... 
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Αντιδράσεις οδηγών

Γιατί η Τουρκία 
απέφυγε 
τις προκλήσεις 
με το νέο 
γεωτρύπανο

Σελ. 2Σελ. 5 & 6

Η μεγάλη γιορτή Σφίγγει ο κλοιός

Σελ. 3, 4, 8, 9 , 17 & 21

Δέσμευση για ΔΔΟ
Τη δέσμευσή τους για μια λύση του 

Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ, αλλά και τη στήριξή τους στην 
κυπριακή κοινότητα του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, εκφράζουν σε απαντητικές τους 
επιστολές στον Πρόεδρο της Οργάνω-
σης «Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου» 
Τζέισον Χαραλάμπους, οι Ρίσι Σουνάκ 
και Λιζ Τρας που διεκδικούν την πρω-
θυπουργία και την ηγεσία του κόμματος 
των Συντηρητικών στη Βρετανία. 

Στην επιστολή της, η κ. Τρας αναφέρει 
ότι ως Υπουργός Εξωτερικών αναγνω-
ρίζει την αξία που έχει η Κύπρος ως πυ-
λώνας σταθερότητας στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τη θετική της δέσμευση με 
χώρες της περιοχής...

«ΧΑΣΤΟΥΚΙ» ΣΤΟΥΣ ΤΟΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΝ ΣΤΑΡΜΕΡ ΓΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

Καλπάζει 
η ακρίβεια
Καλπάζει 
η ακρίβεια

Γιατί η Τουρκία 
απέφυγε 
τις προκλήσεις 
με το νέο 
γεωτρύπανο



Τη δέσμευσή τους για μια λύση του Κυπριακού, στη βάση των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αλλά και τη στήριξή τους στην κυπριακή 
κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράζουν σε απαντητικές 
τους επιστολές στον Πρόεδρο της Οργάνωσης «Συντηρητικοί 
Φίλοι της Κύπρου» Τζέισον Χαραλάμπους, οι Ρίσι Σουνάκ και 
Λιζ Τρας που διεκδικούν την πρωθυπουργία και την ηγεσία του 
κόμματος των Συντηρητικών στη Βρετανία. 

 
Λιζ Τρας: Ανάγκη για αποφυγή ενεργειών που παραβιά-

ζουν το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο ή ευρύτερη περιοχή 
 
Στην επιστολή της, η κ. Τρας αναφέρει ότι ως Υπουργός Εξω-

τερικών αναγνωρίζει την αξία που έχει η Κύπρος ως πυλώνας 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη θετική της  
δέσμευση με χώρες της περιοχής. Αναφορά κάνει και "στον δυ-
ναμισμό και την επιτυχία της βρετανοκυπριακής κοινότητας, η 
οποία συνεισφέρει πολύ σε όλους τους τομείς της οικονομίας, 
της κοινωνίας και της δημόσιας ζωής μας - και αποτελεί ένα εξαι-
ρετικά πολύτιμο μέρος του κοινωνικού ιστού αυτής της χώρας". 
Τονίζει ότι ως Πρωθυπουργός θα επιδιώξει να επεκτείνει  

περαιτέρω και να ενισχύσει τις στενές διμερείς σχέσεις και το 
Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει "να συμβάλλει με θετικό και εποι-
κοδομητικό τρόπο στις προσπάθειες για μια λύση μέσω διαπρα-
γματεύσεων για την επανένωση του νησιού εντός του καθιερω-
μένου πλαισίου του ΟΗΕ για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία 
- η οποία παραμένει η ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης του Ηνω-
μένου Βασιλείου". Υπογραμμίζει την ανάγκη "αποφυγής περαι-
τέρω ενεργειών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είτε στην Κύπρο είτε 
στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο". 

"Ως Πρωθυπουργός, θα συνέχιζα να στηρίζω την Κύπρο στις 
προσπάθειές της για επανένωση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και στην εξεύρεση μιας ειρηνικής και διαρκούς λύσης", αναφέρει. 

 
Ρίσι Σουνάκ:  

Η τουρκική πλευρά να σέβεται την ΑΟΖ και να διακόψει  
δραστηριότητες εκεί 
 
Στην δική του επιστολή, ο κ. Σουνάκ αναφέρει ότι γνωρίζει "τον 

πόνο  που προκάλεσε η εισβολή το 1974 όταν  πολλοί Κύπριοι 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και δεν τους επε-
τράπη ποτέ να επιστρέψουν, ενώ άλλοι υπέστησαν την απώλεια 
αγαπημένων προσώπων, μερικά από τα οποία εξακολουθούν 
να αγνοούνται και τους αξίζουν απαντήσεις. Όλες οι πλευρές θα 
πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να διαπιστωθεί η μοίρα 
των αγνοουμένων". Δεύτερον, σημειώνει, η βρετανική κυβέρνηση 
πρέπει να στηρίξει τους Κύπριους στις προσπάθειές τους να 
επανενώσουν το νησί τους. 

"Θέλω να δω μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων, που 
να αντικατοπτρίζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και να οδηγεί σε ένα 
διζωνικό, δικοινοτικό ομοσπονδιακό κράτος με μια ιθαγένεια και 
διεθνή νομική προσωπικότητα", επισημαίνει. 
Παράλληλα, χαιρετίζει "την προθυμία του Προέδρου της Κύ-

πρου, Νίκου Αναστασιάδη, να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις" και εκφράζει την ελπίδα ότι " η τουρκοκυπριακή πλευρά θα 
συμφωνήσει σε αυτό. Γνωρίζω ότι η Κυβέρνησή μας επιδίωξε 
να προχωρήσει το θέμα μέσω της συμμετοχής στις συνομιλίες 
μεταξύ των δύο πλευρών το 2020 και το 2021, και υπό την ηγεσία 
μου θα ξαναγίνει εάν προέκυπτε η κατάλληλη ευκαιρία". 

 
Ο κ. Σουνάκ αναφέρεται και στις τουρκικές προκλήσεις, λέγο-

ντας ότι "η τουρκοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να απέχει από 
προκλητικές ενέργειες που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και 
την καλή θέληση και καθιστούν τις διαπραγματεύσεις πιο δύσκο-
λες - για παράδειγμα, στο Βαρώσι και στα ύδατα της Αποκλειστι-
κής Οικονομικής Ζώνης, την οποία η τουρκική πλευρά θα έπρεπε 
να σέβεται και όπου θα πρέπει να διακόψει τις δραστηριότητες 
γεώτρησης".

Σε ανακοίνωσή της, η Συντηρητική βουλευτής του Chip-
ping Barnet αναφέρει ότι «ζητώ την απελευθέρωση και 
τη δικαιοσύνη για την Αμμόχωστο. Είναι βαθύτατα 
άδικο η Αμμόχωστος και το ένα τρίτο της Κύπρου να 
παραμένουν κατεχόμενα από τα τουρκικά στρατεύ-
ματα». 

 
Σημειώνει ότι πριν από 48 χρόνια, στη δεύτερη φάση 

της εισβολής της στην Κύπρο, η Τουρκία έλαβε τον έλεγχο 
του 38% του νησιού και υπογραμμίζει ότι  "είναι εντελώς 
απαράδεκτο το γεγονός ότι τα στρατεύματά της πα-

ραμένουν ακόμη εκεί"."Πολλές φορές έχω συναντη-
θεί με ψηφοφόρους που αναγκάστηκαν να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους στην Αμμόχωστο το 1974.  
Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι σχεδόν μισό  
αιώνα αργότερα, εξακολουθούν να στερούνται τα  
δικαιώματα ιδιοκτησίας τους και να τους εμποδίζουν 
να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Γνωρίζω ότι το γε-
γονός αυτό προκαλεί μεγάλο πόνο" αναφέρει. 

 
Στην ανακοίνωσή της, η κ. Βίλιερς εκφράζει ανησυχία 

λέγοντας ότι αυτή εντείνεται από τις πρόσφατες αποφά-

σεις του Τούρκου Προέδρου να ανοίξει περιοχές στην 
Αμμόχωστο, συμπεριλαμβανομένου τμήματος της πα-
ραλίας. Αυτό, επισημαίνει, είναι αντίθετο με τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ και θα καταστήσει την αναζήτηση μιας διευθέ-
τησης μέσω διαπραγματεύσεων ακόμη πιο δύσκολη. 

 
Καταλήγοντας, η Βρετανίδα βουλευτής λέει ότι καταδί-

κασε όσα συνέβησαν και εκφράζει αλληλεγγύη στους 
ψηφοφόρους της περιοχής της που κατάγονται από την 
Αμμόχωστο και αγωνίζονται για την ελευθερία της πόλης 
τους.
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Με αφορμή τη μαύρη επέτειο της δεύτερης εισβολής 
της 14ης Αυγούστου και με στόχο να προβληματίσει τόσο 
τους Βρετανούς όσο και την βρετανική κυβέρνηση σχετικά 
με την εισβολή στην Κύπρο, η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ηνωμένου Βασιλείου ανάρτησε φωτογραφία 
στα social media υπενθυμίζοντας ότι, 48 χρόνια αργό-
τερα, το 36% των εδαφών της Κύπρου παραμένει κατε-
χόμενο. 
Σε σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της 

ΕΚΟ στα social media γίνεται παραλληλισμός μεταξύ 
των χαρτών Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, χαρτο-

γραφώντας τις αμφότερες, με κατεχόμενο το 36% της 
έκτασης τους, θέτοντας το ερώτημα: «Θα επέτρεπε η 
διεθνής κοινότητα, για 48 χρόνια να παραμένει κατεχό-
μενο το 36% του Ηνωμένου Βασιλείου;».  

 
Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο μήνα και με 

αφορμή την πρώτη φάση της τουρκικής εισβολής, ο πρό-
εδρος της ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, με επιστολή του 
προς τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, είχε τονίσει 
για άλλη μια φορά την επιθετική και αυταρχική συμπερι-
φορά του Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή, απευθύνο-

ντας ταυτόχρονα έκκληση για συμβολή της χώρας σε μία 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Στην επιστολή, ο κ. Καρα-
ολής επικαλείται την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, 
προς την οποία ο κ. Τζόνσον εκφράζει συνεχώς την υπο-
στήριξή του. 

 
Ο κ. Καραολής συγκρίνει τις θηριωδίες του 1974 με τα 

γεγονότα που διαδραματίζονται σήμερα στην Ουκρανία 
και ζητά από τον πρωθυπουργό, όπως, τις ίδιες διπλω-
ματικές πιέσεις που άσκησε προς τη Ρωσία να ασκήσει 
και προς την κατεύθυνση της Τουρκίας.

Θα επέτρεπε η διεθνής κοινότητα, την κατοχή του ΗΒ για 48 ολόκληρα χρόνια;
ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ

Bίλιερς: Απαράδεκτο τα τουρκικά στρατεύματα να είναι ακόμη στην Κύπρο
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Η ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ CHIPPING BARNET ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΙΕΡΣ

Λιζ Τρας και Ρίσι Σουνάκ δεσμεύονται για λύση ΔΔΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΡΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»



«Διασώστης η Ryanair» είναι ο τίτλος της Metro 
την Τετάρτη 17/8. Οι συντάκτες της εφημερίδας 
αναφέρουν ότι ο διευθύνων σύμβουλός της Rya-
nair, Μάικλ Ο' Λίρι, ετοιμάζει επιπλέον 500 πτήσεις 
από και προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λον-
δίνου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το 
χάος και να βελτιωθεί η κατάσταση που επικρατεί 
σήμερα στις αερομεταφορές. 

Μια εξέλιξη που έρχεται λίγες ώρες μετά την 

ανακοίνωση του αεροδρομίου Χίθροου, ότι θα 
επεκτείνει την περίοδο ισχύος του μέτρου, το 
οποίο θέτει ανώτατο όριο στον αριθμό εξυπηρέ-
τησης επιβατών στο αεροδρόμιο, μέχρι και τα 
τέλη Οκτωβρίου. Ο CEO της Ryanair επέκρινε 
σφόδρα τους υπευθύνους του Χίθροου για αυτή 
την απόφαση. 

Το θέμα της απόφασης των υπευθύνων του 
Heathrow να παρατείνουν το μέτρο, σχολιάστηκε 

έντονα από τις εφημερίδες της Τρίτης 16/8. Υπό 
τον τίτλο «Το χάος στα αεροδρόμια θα διαρκέσει 
έξι μήνες» η Daily Mail αναφέρθηκε εκτενώς στο 
θέμα. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο περιορισμός 
θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, εξαιτίας 
της έλλειψης προσωπικού. 

Η χρονική επέκταση του μέτρου, έχει ως απο-
τέλεσμα τη στέρηση ενός εκατομμυρίου θέσεων 
από τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών.  
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Τα θέματα της οικονομίας κυριαρχούν στα πρω-
τοσέλιδα του βρετανικού Τύπου της Τετάρτης 17 
Αυγούστου. 

Οι Financial Times γράφουν στον κύριο άρθρο 
τους ότι «Οι μισθοί μειώθηκαν με τον ταχύτερο 
ρυθμό εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια κατά το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2022». Τα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας ΗΒ καταδεικνύουν πτώση 
ύψους 3%, που θεωρείται ως η πιο «απότομη» 
πτώση από τότε που ξεκίνησαν να καταγράφονται 
συγκρίσιμα στοιχεία. Η εφημερίδα αναφέρει ότι τα 
στοιχεία «αναδεικνύουν τη δύσκολη οικονομική 
θέση στην οποία βρίσκονται τα βρετανικά νοικοκυ-
ριά, ιδιαίτερα ενόψει των δραματικών αυξήσεων 
στους λογαριασμούς ενέργειας». 

Ο Guardian αποκαλύπτει ηχητικό ντοκουμέντο 
στο οποίο ακούγεται η Υπουργός Εξωτερικών και 
υποψήφια για την ηγεσία των Συντηρητικών, Λιζ 
Τρας, να μιλά με υποτιμητικό τρόπο για τους βρε-
τανούς εργάτες. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, 
η Τρας καταφέρεται εναντίον τους, διότι κατά την 
ίδια «δεν είναι αποδοτικοί», παραμένουν «αδρα-
νείς» σε ό,τι αφορά την εργασία και ότι «δεν έχουν 
τις ικανότητες και τις δεξιότητες των ξένων εργαζο-
μένων». O Guardian σημειώνει ότι τα σχόλια της 
υποψήφιας πρωθυπουργού ηχογραφήθηκαν την 
περίοδο κατά την οποία ήταν γενική γραμματέας 
του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ 2017 και 
2019. Πηγή από το εκλογικό της επιτελείο φέρεται 
να ανέφερε ότι ήταν σχόλια μιας άλλης εποχής, 
πριν από… «μισή δεκαετία» κατά την έκφρασή του 
και ότι απλά η Τρας, ήθελε να υπογραμμίσει ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο χρειαζόταν τότε «να ενισχύσει 
την παραγωγικότητα». Η ίδια η Τρας, δεν αρνήθηκε 
ότι έκανε τα εν λόγω σχόλια, και σημείωσε ότι πά-
ντοτε ήταν θέση της ότι ως χώρα «χρειαζόμαστε 
περισσότερη οικονομική ανάπτυξη». 

Οι Times γράφουν στο κύριο θέμα τους, ότι ο 
Ρίσι Σουνάκ επιτέθηκε στην ανθυποψήφιά του Λιζ 
Τρας, τονίζοντας ότι οι σχεδιασμοί της για την αντι-
μετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής «θα οδη-
γήσουν εκατομμύρια ανθρώπους στην εξαθλίωση». 
Ο Σουνάκ έκανε λόγο για αποτυχία της Τρας να 
προτείνει μια πιο άμεση βοήθεια για τους λογαρια-
σμούς ενέργειας. Κάτι, που κατά τον ίδιο, μεταφρά-
ζεται και ως «ηθική αποτυχία», την οποία οι πολίτες 
δεν θα συγχωρήσουν ποτέ. «Απλά επιδιώκει να 
του δώσουμε σημασία» φέρονται να απάντησαν 

οι υποστηρικτές της Τρας. 
Η εφημερίδα i στο κύριο άρθρο της γράφει ότι ο 

πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ απηύθυνε έκ-
κληση προς όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν 
με ενισχυτική δόση, ώστε να αποφευχθεί η «κα-
τάρρευση του NHS». Το Ινστιτούτο Tony Blair, κά-
λεσε επίσης την κυβέρνηση να είναι έτοιμη να επα-
ναφέρει τις υποχρεωτικές μάσκες στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς για να αποφευχθεί ένα νέο 
κύμα μετάδοσης της Covid-19 ενόψει φθινοπώρου 
και χειμώνα. 

Ο Νόμος για την Καταπολέμηση της Σύγχρονης 
Δουλείας έχει μετατραπεί σε ένα από τα «μεγαλύ-
τερα παραθυράκια» που επιτρέπει σε παράνομους 
μετανάστες να αποφεύγουν την απέλαση, δήλωσε 
ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, Chris Philp, 
στην Telegraph. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο κ. 
Philp, ο οποίος διετέλεσε 
υπουργός την περίοδο 
μεταξύ 2019 και 2021, 
ισχυρίστηκε ότι οι δικη-
γόροι που ειδικεύονται 
στα θέματα Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εκμεταλ-
λεύονται τα κενά στη νο-
μοθεσία για να κρατή-
σουν «παράνομους 

μετανάστες και αλλοδαπούς εγκληματίες, όπως δο-
λοφόνους και βιαστές, στο Ηνωμένο Βασίλειο». Η 
εφημερίδα επικαλείται μάλιστα και πηγή του Υπ. 
Εσωτερικών, που φέρεται να λέει ότι η πολιτική 
προϊστάμενη του ΥΠΕΣ, Πρίτι Πατέλ, θα επανεξε-
τάσει το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. 

Στο κύριο άρθρο της Daily Express, γράφει ότι η 
Λιζ Τρας είναι «έξω φρενών» με αρμόδιους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους χαρακτηρίζει 
μάλιστα ως «μικρούς». Τους κατηγορεί ότι έχουν 
παραβιάσει τη Συμφωνία για το Brexit αναφορικά 
με το δικαίωμα βρετανών επιστημόνων να έχουν 
πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα, όπως εί-
ναι και το ‘Horizon Europe’, το οποίο συγκεντρώνει 
ερευνητές από διάφορα κράτη - μέλη, αναφέρει η 
εφημερίδα. Οι Βρυξέλλες είχαν συμφωνήσει αρχικά 
στη συνέχιση της συμμετοχής των Βρετανών στα 

προγράμματα και μετά το 
Brexit, αλλά, πέρσι άλλα-
ξαν γνώμη μετά τη δια-
μάχη για τη Βόρεια Ιρ-
λανδία. 

«Τα ποδήλατα ενδέχε-
ται να φέρουν πινακίδες 
εγγραφής» τιτλοφορεί το 
κύριο άρθρο της η Daily 
Mail καθώς, όπως γρά-
φει, είναι «πεποίθηση 
των υπουργών» ότι οι 
ποδηλατιστές πρέπει να 
τηρούν τους ίδιους κανο-
νισμούς με τους οδηγούς 
μοτοσυκλετών σε ό,τι 
αφορά το όριο ταχύτη-

τας, μετά μάλιστα και τη διαπίστωση ότι αυξάνεται 
συνεχώς ο αριθμός των ποδηλάτων στους δρό-
μους. Γράφει ακόμη ότι οι ποδηλατιστές ενδέχεται 
να χρειαστούν οδική ασφάλεια, ενώ θα πρέπει να 
εξευρεθούν τρόποι σωστής επιτήρησης της κυκλο-
φορίας τους. Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ 
Σαπς είπε στη Daily Mail ότι πρότεινε ήδη την ανα-
θεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης με στόχο 
να σταματήσει το φαινόμενο ορισμένοι ποδηλάτες 
να περνούν με κόκκινο στα φώτα τροχαίας και κα-
νείς να μην κάνει τίποτα γι’ αυτό. 

Η νέα εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid, 
οι πιέσεις που δέχεται το NHS και η έγκριση του 
εμβολίου της Moderna, ήταν τα κυριότερα θέματα 
του βρετανικού Τύπου της Τρίτης 16 Αυγούστου.  

Η εφημερίδα i γράφει στο πρωτοσέλιδό της, ότι 
το ΗΒ έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που εγκρίνει 
το νέο εμβόλιο κατά της Covid, το οποίο θεωρείται 
αποτελεσματικό, τόσο σε ό,τι αφορά στην αρχική 
μορφή του ιού, όσο και στη νεότερη παραλλαγή 
του, την Omicron. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η 
έγκριση του εμβολίου έρχεται μετά τις ανησυχίες 
ότι ένα «επιζήμιο κύμα Covid» θα μπορούσε να 
εξελιχθεί το φθινόπωρο, δημιουργώντας νέα εμπό-
δια στις προσπάθειες του NHS να μειώσει τις λίστες 
αναμονής των ασθενών. 

Με το θέμα του εμβολίου της Moderna, ασχολού-
νται και οι Times. Όπως γράφει η εφημερίδα, το 
εμβόλιο θα χορηγηθεί σε όλους τους πολίτες άνω 
των 50 ετών. Η εκστρατεία αναμένεται να ξεκινήσει 
τις αμέσως επόμενες εβδομαδές. Όπως σημειώνει 
η εφημερίδα, η ενισχυτική αυτή δόση, σημαίνει ότι 
περίπου ο μισός πληθυσμός της χώρας θα εμβο-
λιαστεί για τέταρτη φορά. Μάλιστα, οι αρμόδιοι του 
NHS θεωρούν ότι οι εμβολιασμοί, είναι ζωτικής ση-
μασίας, καθώς θα ελαχιστοποιήσουν την πίεση 
που αντιμετωπίζουν εκ νέου τα νοσοκομεία. 

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση, στην 
προσπάθειά της να εξοικονομήσει χρήματα και βα-
σισμένη στο συμπέρασμα μελέτης, εξετάζει το εν-
δεχόμενο «κουρέματος» του ποσού που θα λάβουν 
ως αποζημίωση οι δημόσιοι υπάλληλοι που απο-
λύονται από την Whitehall Street, στο πλαίσιο των 
περικοπών 91 χιλιάδων θέσεων εργασίας του Δη-
μοσίου. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή 
ανοίγει νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τα εργατικά 
συνδικάτα, τα οποία προειδοποιούν με νέες, γενι-
κευμένες απεργίες.

Στη μέγγενη οι μισθοί την ώρα που αναμένονται αυξήσεις «φωτιά»

«Από μηχανής θεός» η Ryanair που ξεκινά 500 επιπλέον πτήσεις στο Στάνστεντ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ GUARDIAN

Ο Guardian αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι οι Ινδο-
νήσιοι εργάτες που εργάζονται σε αγροκτήματα και 
φάρμες του Ηνωμένου Βασιλείου, έχουν καταστεί 
«δούλοι του χρέους» αφού, οι μεσίτες που τους 
έχουν εξασφαλίσει άδεια και θέσεις εργασίας στη 
χώρα, υποχρεώνουν παράνομα τους χαμηλά αμει-
βόμενους εργάτες, να καταβάλλουν υπερβολικά 
ποσά για τις ‘υπηρεσίες’ τους. Με λίγα λόγια τους 
φέρνουν για εργασία και μετά τους πίνουν το αίμα, 
θησαυρίζοντας στην πλάτη τους. 

Ινδονήσιοι εργάτες που μαζεύουν μούρα σε ένα 
αγρόκτημα που προμηθεύει τις μεγάλες υπεραγο-
ρές Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury's και 
Tesco λένε ότι έχουν επιβαρυνθεί με χρέη έως και 
5.000 λιρών από ξένους μεσίτες για να εργαστούν 
στη Βρετανία για μία μόνο σεζόν. 

Επίσης, σε αγρότες που μεταφέρθηκαν σε αγρό-
κτημα στο Κεντ, επιβλήθηκαν δυσβάστακτα ποσά 
ως έξοδα που έπρεπε να αποπληρώνουν για τη 
διαμονή τους σε τροχόσπιτα, με αποτέλεσμα να 
πληρώνονται με εξευτελιστικά ποσά. 

Η εφημερίδα εξασφάλισε επίσης συμβόλαια και 
δελτία πληρωμής στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής 
έρευνας, τα οποία καταδεικνύουν ότι τα χρέη που 
καλούνται να πληρώσουν οι εργάτες για να εξα-
σφαλίσουν θέσεις εργασίας περιλαμβάνουν πτή-
σεις και βίζες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εργάτες, 
άλλα τους είχαν υποσχεθεί σε ό,τι αφορά τη μι-
σθοδοσία τους, ενώ πολύ περισσότερα ήταν αυτα 
που κλήθηκαν να πληρώσουν.

«Δούλοι του χρέους» ινδονήσιοι εργάτες στη Βρετανία
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Η Liz Truss μπορεί να φαντάζει το αδιαφιλονίκητο 
φαβορί για να είναι εκείνη που θα ορκιστεί πρωθυ-
πουργός, ωστόσο δεν αποκλείεται να μπει σε πε-
ριπέτειες που θα μπορούσαν ακόμα και να της 
ανακόψουν το δρόμο για την Downing Street. 
Και αυτό διότι σε ηχητικό ντοκουμέντο που φέρνει 

στη δημοσιότητα ο Guardian, η Liz Truss ακούγεται 
να μιλάει απαξιωτικά για τους Βρετανούς και να 
λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν «περισ-
σότερη σκληρή δουλειά». Η καταγραφή έχει γίνει 
την περίοδο που η Truss ήταν το Νο2 του υπουρ-
γείου Οικονομικών. 
Η Truss, η οποία προηγείται με 22 μονάδες δια-

φορά του Rishi Sunak, στο ηχητικό ντοκουμέντο 
άφηνε να εννοηθεί ότι δεν φαινόταν να υπάρχει με-
γάλη επιθυμία να αλλάξει η εργασιακή κουλτούρα, 
ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει πιο ευημερού-

μενο, ενώ δεν είχε διστάσει να επιτεθεί κατά των 
Βρετανών εργαζομένων λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «χρειάζονται περισσότερο σπρώξιμο», αφήνο-
ντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι δεν έχουν την «ικα-
νότητα» των ξένων ανταγωνιστών. 

 
Τι φέρεται να λέει 
«Οι Βρετανοί εργαζόμενοι παράγουν λιγότερα 

ανά ώρα από ό,τι … και αυτό είναι ένας συνδυα-
σμός δεξιοτήτων και εφαρμογών». Και συνεχίζει: 
«Αν κοιτάξετε την παραγωγικότητα, είναι πολύ, 
πολύ διαφορετική στο Λονδίνο από την υπόλοιπη 
χώρα. Αλλά βασικά… αυτό συμβαίνει εδώ και δε-
καετίες. Ουσιαστικά είναι εν μέρει θέμα νοοτροπίας 
και συμπεριφοράς, νομίζω. Είναι η εργασιακή κουλ-
τούρα, βασικά. Αν πάτε στην Κίνα είναι αρκετά δια-
φορετικά, μπορώ να σας διαβεβαιώσω», ακούγεται 

να λέει η υποψήφια για την πρωθυπουργία. 
«Υπάρχει ένα θεμελιώδες ζήτημα της βρετανικής 

εργασιακής κουλτούρας. Ουσιαστικά, αν πρόκειται 
να γίνουμε μια πλουσιότερη και πιο ευημερούσα 
χώρα, αυτό πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν νομίζω 
ότι οι άνθρωποι είναι τόσο πρόθυμοι να το αλλά-
ξουν αυτό», επεσήμανε ακόμη. 

«Στη Βρετανία υπάρχει ένα μικρό θέμα σχετικά 
με την επιθυμία για εύκολες απαντήσεις. Αυτός 
είναι ο προβληματισμός μου σχετικά με τις εκλογές 
και ό,τι προηγήθηκε και το δημοψήφισμα – λέμε 
ότι όλη η Ευρώπη είναι αυτή που προκαλεί αυτά 
τα τεράστια προβλήματα… όλοι αυτοί οι μετανάστες 
προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Αλλά στην πρα-
γματικότητα αυτό που πρέπει να συμβεί είναι πε-
ρισσότερο… περισσότερο σπρώξιμο. Δεν είναι ένα 
δημοφιλές μήνυμα», κατέληξε.

Η LIZ TRUSS ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΤΟ ΑΔΙΑΦΙΛΟΝΙΚΗΤΟ ΦΑΒΟΡΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Σοκ με το ηχητικό που «καίει» την Τρας λίγο πριν την ολοκλήρωση των εκλογών

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι πολίτες εντείνουν τις διαμαρτυρίες κατά του 
αυξανόμενου κόστους ζωής και των αυξανόμενων 
λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών που προ-
βλέπεται να φτάσουν τις 5.000 λίρες, το επόμενο 
έτος. Αριθμοί, πρωτόγνωροι και απρόσιτοι για τους 
περισσότερους. 
Μια πλατφόρμα με τίτλο "Power To The People 

Glasgow" πραγματοποίησε διαμαρτυρία την Πα-
ρασκευή στα κεντρικά γραφεία της Scottish Power, 
η οποία ανήκει στον ισπανικό ενεργειακό κολοσσό 
Iberdrola SA. Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε από 
τον τοπικό εργατικό σύμβουλο Matt Kerr και τη 
συνδικαλίστρια Frances Curran, ζητά το πάγωμα 
των τιμών της ενέργειας και ευνοϊκότερες συνθήκες 
αποπληρωμής για τα φτωχότερα νοικοκυριά. 
Μια άλλη οργάνωση, η "Enough is Enough", σχε-

διάζει ξεκίνησε μια σειρά από 50 συγκεντρώσεις 
σε όλη τη χώρα. Η αριστερή ομάδα, υποστηριζό-
μενη από τη βουλευτή των Εργατικών Ζάρα Σουλ-

τάνα και αφεντικά συνδικάτων όπως ο Μικ Λιντς, 
αξιώνει τη στήριξη των πολιτών, την αύξηση μι-
σθών, τη μείωση των τιμών για την ενέργεια, δι-
καίωμα στη στέγασης και υψηλότερους φόρους για 
τους πλούσιους και τις εταιρείες - κολοσσούς.  
Παράλληλα, η πρωτοβουλία «Δεν πληρώνω», 

προτρέπει τους καταναλωτές να σταματήσουν να 
πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας, με σχεδόν 
170.000 πολίτες να συμμετέχουν.

Μεγαλώνει το κίνημα κατά της ακρίβειας

Γερό πλήγμα δέχθηκαν οι Λιζ Τρας και Ρίσι Σούνακ από μια 
νέα δημοσκόπηση στη Βρετανία, που δείχνει ότι ουδείς εκ των 
δύο διεκδικητών της ηγεσίας των Τόρηδων είναι δημοφιλέστερος 
σε σύγκριση με τον Μπόρις Τζόνσον εφόσον βρεθούν αντιμέτω-
ποι με τον ηγέτη των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με 
τη σφυγμομέτρηση της YouGov για λογαριασμό της εφημερίδας 
The Times, το 28% θεωρεί καλύτερο πρωθυπουργό τον Μπόρις 
Τζόνσον σε σύγκριση με τον επικεφαλής των Εργατικών, ενώ το 
φαβορί για τη διαδοχή του, η Τρας, δεν καταφέρνει να ενισχύσει 
τα ποσοστά του κόμματος, αφού εξασφαλίζει επίσης ποσοστό 
28% έναντι 31% που δηλώνουν ότι προτιμούν τον Στάρμερ στη 
Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Σούνακ τα πάει ελαφρώς χειρότερα απέναντι 
στον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μόνον 
το 27% υπέδειξε ότι ο πρώην υπ. Οικονομικών θα ήταν καλύτερος 
πρωθυπουργός, έναντι 31% που τάσσονται υπέρ του σερ Κιρ 
Στάρμερ. Η δημοσκόπηση της YouGov, που διενεργήθηκε σε δεί-
γμα 1.968 ατόμων στις 4 και 5 Αυγούστου, ήρθε να τους υπενθυ-

μίσει ότι όποιος κι αν νικήσει, θα πρέπει να δώσει σκληρή μάχη 
για να πείσει το εκλογικό σώμα ότι είναι καλύτερος από τον Τζόν-
σον. Στην ίδια σφυγμομέτρηση το 62% εκείνων των ψηφοφόρων 
που άλλαξαν στρατόπεδο προ τριετίας και ψήφισαν τους Συντη-
ρητικούς εξακολουθεί να υποστηρίζει τον Τζόνσον έναντι του 
Στάρμερ, ενώ το 59% την Τρας και το 55% τον Σούνακ. Αλλά η 
επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας εμφανίζεται δημοφιλέ-
στερη μεταξύ των συντηρητικών ψηφοφόρων έναντι του Σούνακ, 
αφού το 41% όσων ψήφισαν Τόριδες το 2019 είπαν ότι η Τρας θα 
ήταν καλύτερη πρωθυπουργός από τους άλλους υποψηφίους 
του κόμματος έναντι 26% του Σούνακ. Ωστόσο, στο σύνολο των 
ψηφοφόρων, Τρας και Σούνακ ισοψηφούν με 24%, ενώ σχεδόν 
ένας στους δύο (49%) δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι ποιος θα 
ήταν καλύτερος. Πάντως δύο στους τρεις (64%) είπαν ότι ο πλη-
θωρισμός θα πρέπει να είναι η βασική προτεραιότητα του νέου 
πρωθυπουργού και μόνον το 17% θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερο βάρος στις περικοπές φόρων.

Δημοσκόπηση «χαστούκι» για Λιζ Τρας και Ρίσι Σουνάκ

ΕΝΩ ΕΠΙΚΕΙΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για ακόμη 
ένα… χάος στις συγκοινωνίες, καθώς σήμερα ξε-
κινά νέο κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων. 
Αναμένεται να επηρεαστούν τα δρομολόγια λε-

ωφορείων, τρένων και μετρό λόγω των χωριστών, 
προγραμματισμένων απεργιών από τα συνδικάτα. 
Περισσότεροι από 1.600 οδηγοί λεωφορείων, μέλη 
της συντεχνίας ‘Unite’, θα σηκώσουν… «χειρό-
φρενο» στις 19 και 20 Αυγούστου διεκδικώντας 

καλύτερες αμοιβές, αφού, όπως λένε, η κατάσταση 
δεν πάει άλλο με τις περικοπές και το αυξανόμενο 
κόστος ζωής. Απεργίες έχουν εξαγγείλει και οι τα-
χυδρομικού υπάλληλοι, ενώ, στο «χορό» των κι-
νητοποιήσεων μπαίνουν και οι λιμενεργάτες. 
Οι ημερομηνίες για τις εξαγγελθείσεις απεργείες 

στους σιδηροδρόμους, λεωφορεία, τηλεπικοινωνίες 
και ταχυδρομεία είναι οι ακόλουθες:  

18 Αυγούστου - σιδηρόδρομοι  
19 Αυγούστου - λεωφορεία στο Λονδίνο 
20 Αυγούστου - λεωφορεία και τρένα 
26 Αυγούστου - Royal Mail. 
30 Αυγούστου - BT και OPENREACH 
31 Αυγούστου - Royal Mail και BT 
8 Σεπτεμβρίου - Royal Mail 
9 Σεπτεμβρίου - Royal Mail.  
Απεργία έχουν εξαγγείλει επίσης και οι λιμενερ-

γάτες στο λιμάνι του Λίβερπουλ.

«Παραλύουν» τρένα, λεωφορεία, λιμάνια...
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΑΦΟΥ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΗΤΑΝ ΑΛΛΑ 

 
Σχεδόν απογοητεύτηκαν οι κυβερνήσεις της Κύ-

πρου και της Ελλάδας από την απόφαση της 
Άγκυρα να κρατήσει το νέο πλωτό γεωτρύπανο 
της Τουρκίας, «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν», που ξεκί-
νησε το ταξίδι του στην Ανατολική Μεσόγειο στις 9 
Αυγούστου, σε μη αμφισβητούμενα χωρικά ύδατα. 
Όλο το προηγούμενο διάστημα και πιο έντονα τις 
τελευταίες μέρες πριν από τον απόπλουν του 
πλοίου οι δυο κυβερνήσεις η καθεμιά για τους δι-
κούς της εσωτερικούς, επικοινωνιακούς λόγους, 
προέβλεπαν «θερμό καλοκαίρι» και τουρκικές προ-
κλήσεις στην  Ανατολική Μεσόγειο. 
Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ στην 

Κύπρο και Κυριάκου Μητσοτάκη – Νέας Δημοκρα-
τίας στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν τη ρήση σύμ-
φωνα με την οποία «ο ψευτοπατριωτισμός είναι το 
καταφύγιο του κάθε απατεώνα». Στην προκειμένη 
περίπτωση ανέβασαν τους τόνους στη Λευκωσία 
ελέω προεδρικών εκλογών για να γαργαλίσουν τ’ 
αυτιά των φουστανελάδων της παράταξης και στην 
Αθήνα για να στρέψουν αλλού την προσοχή της 
κοινής γνώμης σε μια συγκυρία κατά την οποία η 
κυβέρνηση δεχόταν και δέχεται ομαδικά πυρά για 
το σκάνδαλο κατασκοπείας, τα πλοκάμια του 
οποίου φτάνουν στην Κύπρο μέσω της ισραηλινής 
εταιρείες προμήθειας κακόβουλων λογισμικών πα-
ρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. 
Με το τελικό πρόγραμμα του γεωτρύπανου 

«Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» ο Τούρκος Πρόεδρος Τα-
γίπ Ερντογάν «έπαιξε» σε πολλά διπλωματικά τα-
μπλό. Κατ’ αρχήν έδωσε μηνύματα για την ισχύ 
της χώρας του στον τομέα των εξορύξεων φυσικού 
αερίου δηλώνοντας πως «για χρόνια δεν μπορού-
σαμε να νοικιάσουμε πλοίο με τα χρήματά μας για 
να τρυπήσουμε. Τώρα όμως έχουμε τέσσερα πλοία 
γεωτρήσεων, έχουμε δύο ερευνητικά πλοία. Τώρα 
είμαστε δυνατοί, είμαστε δυνατοί!» Διπλωματικές 
πηγές βλέπουν στην κίνηση του Ταγίπ Ερντογάν 
να κρατήσει στα τουρκικά χωρικά ύδατα το γεω-
τρύπανο και μια εκδικητική έναντι του Κυριάκου 
Μητσοτάκη ενέργεια. Είναι νωπά ακόμα τα γεγο-
νότα με την εμφάνιση του Πρωθυπουργού της Ελ-
λάδας στην Αμερικανική Γερουσία και την προ-
τροπή του να μην προχωρήσουν οι ΗΠΑ στην 
πώληση στην Τουρκία των μαχητικών F16, γεγονός 

που ενόχλησε έντονα την τουρκική κυβέρνηση και 
προσωπικά τον Ερντογάν. «Παρά το γεγονός ότι  
στη συνάντησή του (ο Μητσοτάκης) μαζί μου, συμ-
φώνησε να μην φέρουμε τρίτους αναμεσά μας, να 
συνεννοηθούμε, οι δυο μας, παρόλα αυτά μετά 
από 2-3 εβδομάδες πήγε στη Γερουσία των ΗΠΑ, 
σαν να μην κάναμε αυτές τις συναντήσεις, δυστυ-
χώς, μίλησε και κατηγόρησε την Τουρκία, έκανε το 
ίδιο και στο Νταβός», είχε αναφέρει ο Ερντογάν. 
Θα ήταν αφέλεια για την τουρκική διπλωματία να 
«δικαίωνε» τον Μητσοτάκη με μια πρόκληση λίγες 
βδομάδες μετά την ένταση που δημιουργήθηκε με-

ταξύ των δυο χωρών. Και καθώς «η εκδίκηση είναι 
πιάτο που προσφέρεται κρύο», ο Ταγίπ Ερντογάν 
φρόντισε να ακολουθήσει τη ρήση με την αποφυγή 
εντάσεων, αυτή την περίοδο, στην Ανατολική Με-
σόγειο. 

• Κατά παράφραση μιας άλλης λαϊκής ρήσης  
θάλεγε κανείς για τον Τούρκο Πρόεδρο ότι «ο στρίγ-
γλος έγινε αρνάκι»;  Όχι ασφαλώς. Όσο κι αν όπως 
ανέμενε, δέχτηκε και επιθέσεις από την αντιπολί-
τευση στην Τουρκία γιατί δεν έστειλε το νέο πλωτό 
γεωτρύπανο «Αμπντούλ Χαμίντ Χαν» σε διεκδι-
κούμενα τεμάχια ή σε «αδειοδοτημένα» από το πα-
ράνομο και υποτελές στην ίδια καθεστώς στο κα-
τεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ο Ταγίπ Ερντογάν  
είχε άλλα πλάνα γι’ αυτή την περίοδο. Διπλωματικοί 
παρατηρητές σημειώνουν μια σειρά άλλα γεγονότα 
στο διπλωματικό πεδίο τα οποία τα οποία προ-
σβλέπει να επαυξήσουν το κύρος του το οποίο το 
τελευταίο διάστημα  έχει τρωθεί στο εσωτερικό της 
χώρας.Ψηλά στην ατζέντα της τουρκικής διπλω-
ματίας είναι οι συναντήσεις του Ταγίπ Ερντογάν με 
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες ο οποίος ανα-
μένεται στην περιοχή για εποπτεία της εξαγωγής 
σιτηρών από την Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα η 
προσοχή της ́ Αγκυρας είναι στραμμένη στις εξελί-
ξεις στη  Συρία, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ανακοι-

νώνεται η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων της 
Τουρκίας με το Ισραήλ. Ειδικότερα, το Ισραήλ και η 
Τουρκία ανακοίνωσαν ότι αποκαθιστούν πλήρως 
τις διπλωματικές τους σχέσεις και ότι οι πρέσβεις 
και οι προξενικοί ακόλουθοι των δύο χωρών θα 
επανατοποθετηθούν σε Άγκυρα και Τελ Αβίβ αντί-
στοιχα εντός του αμέσως προσεχούς χρονικού δια-
στήματος. Όπως δημοσίευσε νωρίτερα την Τετάρτη 
η εφημερίδα Haaretz, προηγήθηκε των επισήμων 
ανακοινώσεων τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του 
ισραηλινού Πρωθυπουργού Γιαΐρ Λαπίντ και του 
Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
Όπως μεταδίδει η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, η 
σημερινή εξέλιξη έρχεται να συμπληρώσει τις δια-
βουλεύσεις που πραγματοποίησε σε μονοήμερη 
επίσκεψή του στην Άγκυρα ο Λαπίντ τον περα-
σμένο Ιούνιο, στα πλαίσια των καθηκόντων του ως 
Υπουργός Εξωτερικών με τον τότε Τούρκο ομόλογό 
του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Επικαλούμενη δι-
πλωματικές πηγές, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση 
αναφέρει ότι οι τελευταίες λεπτομέρειες συζητήθη-
καν χθες βράδυ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας του γενικού διευθυντή του ισραηλινού 
Υπουργείου Εξωτερικών Άλον Ούσπιζ με τον 
Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ. 
Με ανάρτησή του στο twitter ο Πρωθυπουργός 

του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ, ανέφερε ότι «η ανανέωση 
των σχέσεων με την Τουρκία αποτελεί σημαντικό 
απόκτημα για την περιφερειακή ασφάλεια και πολύ 
σημαντική οικονομική εξέλιξη για τους ισραηλινούς 
πολίτες. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την 
ενίσχυση της θέσης που κατέχει το Ισραήλ σε διε-
θνές διπλωματικό επίπεδο». Ο ισραηλινός Πρό-
εδρος Ιτσχάκ Χέρτσογκ, αναφερόμενος σ’ αυτή την 
εξέλιξη εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Χαιρετίζω 
την πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέ-
σεων με την Τουρκία. Πρόκειται για μία διαδικασία 
που διεξάγουμε κατά το τελευταίο έτος, η οποία θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέ-
σεων, του τουρισμού και των φιλικών σχέσεων με-
ταξύ των δύο κρατών. Η συνεργασία και η καλή 
γειτονία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ ση-
μαντικές για όλους μας. Οι πιστοί όλων των θρη-
σκειών, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί, 
μπορούν και πρέπει να ζήσουν ειρηνικά». Δεν έχει 
ανακοινωθεί πότε ακριβώς θα επανατοποθετηθούν 
οι πρέσβεις οι προξενικοί ακόλουθοι και ποιοι θα 
είναι οι διπλωμάτες που θα ορισθούν 

 
ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ «ΚΑΤΑΠΙΕΙ» ΚΟΥΡΔΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
Με τον «αέρα» της «υπερδύναμης» στην πε-

ριοχή, την ίδια στιγμή που εμφανίζεται ως… «ειρη-

νοποιός», ο Ταγίπ  Ερντογάν κλιμακώνει τις επιθέ-
σεις στη  Συρία. Από τη μια «πουλά» τους Παλαι-
στίνιους με τις συμφωνίες του με το φιλοαμερικανικό 
Ισραήλ και από την άλλη τα τουρκικά στρατεύματα 
κτυπούν τους Κούρδους μαχητές που υποστηρί-
ζονται από τις ΗΠΑ, στη συνοριακή πόλη Κομπάνι 
στη βόρεια Συρία. 
Τα πυρά πυροβολικού έπληξαν σημεία μέσα 

στην πόλη και στις άκρες της, αρχής γενομένης τη 
νύχτα και εντεινόμενα στη διάρκεια της ημέρας, 
σύμφωνα με κατοίκους και την ημιαυτόνομη τοπική 
διοίκηση της πόλης. Η διοίκηση ανέφερε σε ανα-
κοίνωση που ανέβασε στο διαδίκτυο πως τουλάχι-
στον ένα παιδί σκοτώθηκε από τους βομβαρδι-
σμούς και άλλοι τραυματίστηκαν. 
Επιπλέον, οι τουρκικές δυνάμεις βομβάρδισαν 

περιοχές στο Jabal Mushtanur κοντά στην πόλη 
Κομπάνι, όπου φιλοξενείται ρωσική στρατιωτική 
βάση. Η Άγκυρα θεωρεί πως το ημιαυτόνομο σύ-
στημα –με επικεφαλής κουρδικές παρατάξεις που 
ασκεί τη διοίκηση σε τμήματα της βόρειας και ανα-
τολικής Συρίας– συνιστά απειλή για την εθνική της 
ασφάλεια στα σύνορα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρε-
τζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει πει ότι θα εξαπολύσει 
μια νέα επίθεση για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας 
30 χιλιομέτρων στη βόρεια Συρία, ‘καταπίνοντας’ 
το Κομπάνι και άλλες πόλεις που τελούν υπό τον 
έλεγχο των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συρια-
κών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF). Το Κομπάνι 
απολάμβανε μια σχετική ηρεμία αφότου υποστη-
ριζόμενοι από τις ΗΠΑ Κούρδοι μαχητές απώθησαν 
μαχητές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος από την 
πόλη το 2015. Όμως οι βομβαρδισμοί και οι επιθέ-
σεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντεί-
νονται σε πολλές συνοριακές πόλεις. Τουλάχιστον 
τρεις Κούρδοι διοικητές σκοτώθηκαν τον περα-
σμένο μήνα, με τις SDF να επιρρίπτουν την ευθύνη 
στην Άγκυρα. Η Ντιλβίν, ιδιοκτήτρια καταστήματος 
και μητέρα ενός παιδιού, είπε πως εκτυλίχθηκαν 
σκηνές χάους στο Κομπάνι όταν οι βομβαρδισμοί 
εντάθηκαν σήμερα. «Ο κόσμος άρχισε να τρέχει 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αυτοκίνητα παντού, 
κόσμος να ρωτάει για τους φίλους και την οικογένειά 
του. Τότε άρχισαν να αυξάνονται οι κρότοι, οι κρότοι 
ήταν παντού» δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικώς 
από το Κομπάνι. «Τόσες κραυγές. Τόσος πολύς 
φόβος. Τώρα όλοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους», 
είπε η Ντιλβίν που προτίμησε να αναφέρει μόνο το 
μικρό της όνομα για λόγους ασφαλείας.

ΤΟ ΜΗ�ΝΥΜΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗ�Σ

Η Αμμόχωστος να αποτελέσει τη λυδία λίθο για λύση και επανένωση

ΓΙΑΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΕΦΥΓΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ  «ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΧΑΜΙΝΤ ΧΑΝ» ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Σχεδόν απογοητεύτηκαν οι κυβερνώντες σε Κύπρο και Ελλάδα…

Η Αμμόχωστος πρέπει να αποτελέσει τη λυδία λίθο για τη λύση και την 
επανένωση, είναι το μήνυμα του Ανδρέα Μαυρογιάννη για την επέτειο της 
δεύτερης φάσης της εισβολής. Σε δήλωση του ο υποψήφιος για την Προ-
εδρία ανέφερε ότι πέρασαν 48 χρόνια από τότε που το μαύρο σύννεφο 
της κατοχής έφτασε και σκέπασε και την Αμμόχωστο και σκόρπισε θλίψη, 

τραγωδία, και απόγνωση. «’Ανθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν και μέχρι 
σήμερα ζουν με την προσδοκία της επιστροφής», είπε χαρακτηριστικά. 
Επισήμανε ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την επι-
στροφή και για να βρεθούν ξανά τα νήματα της διαπραγμάτευσης και της 
προσπάθειας για λύση του Κυπριακού.
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Γιώργος Γεωργίου: «Το Pegasus είναι στην Κύπρο - Στην Αθήνα είναι τα απόνερα»
Χείμαρρος ήταν ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου 

μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, για το 
σκάνδαλο παρακολουθήσεων στην Ελλάδα που διασυν-
δέεται –βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων– με την Κύ-
προ και τον Ταλ Ντίλιαν. 

Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου έκανε λόγο 
για πληροφορίες και ενδείξεις ότι το Pegasus χρησιμο-
ποιείται στο νησί μας. Και δεν έμεινε μέχρι εκεί. Λίγες στι-
γμές αργότερα μίλησε για τη βεβαιότητά του ότι σε Ελ-
λάδα και Κύπρο, μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις, 
διαγράφονται αρχεία και δεδομένα από τους χειριστές 
λογισμικών παρακολούθησης. 

Μάλιστα, το υπερτόνισε. «Είμαι απόλυτα βέβαιος» είπε 
ο Κύπριος ευρωβουλευτής, ενώ στην καταληκτική του 
τοποθέτηση γι΄ αυτή την παράμετρο, επανέλαβε: «Είμαι 
απόλυτα βέβαιος γι΄ αυτό που σας λέω». 

Ο κ. Γεωργίου αναφέρθηκε και στην απροθυμία της 
κυπριακής Κυβέρνησης να απαντηθεί το ερώτημα κατά 
πόσον παράγονται και πωλούνται τέτοια λογισμικά το 
νησί μας.  

Στις αρχικές του τοποθετήσεις κατά τη ζωντανή συνέ-
ντευξή του -διάρκειας επτά λεπτών- που μεταδόθηκε την 
περασμένη Πέμπτη στον ελλαδικό ραδιοσταθμό, κι απα-
ντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου, είπε μεταξύ 
άλλων ότι βάσει των δεδομένων, φαίνεται πως «τα από-
νερα του κυπριακού σκανδάλου και όσων συμβαίνουν 
εδώ έχουν φτάσει στην Αθήνα και όχι το ανάποδο».  

Στη συνέχεια, μίλησε για τις απαντήσεις που επιχείρησε 
να λάβει η εξεταστική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου 
για την παραγωγή και την πώληση λογισμικών παρακο-
λουθήσεων μέσω Κύπρου: «Από το ξεκίνημα της λει-
τουργίας αυτής της επιτροπής που έχει συσταθεί στο 
Ευρωκοινοβούλιο από τον Μάρτη για να διερευνήσει τα 
ζητήματα του Pegasus, στην οποία έχω την τιμή εκ μέ-

ρους της Αριστεράς να είμαι αντιπρόεδρος, έχουν υπο-
βληθεί ερωτήματα και από άλλους συναδέλφους αλλά 
και από εμάς, κατά πόσον λειτουργούν εταιρείες στην 
Κύπρο που παράγουν και εξάγουν αυτό το λογισμικό, 
εάν το θεσμικό πλαίσιο της Κύπρου επιτρέπει την παρα-
γωγή αυτών των λογισμικών και εάν εξάγονται με τρόπο 
που να καλύπτεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ουδεμία 
απάντηση». 

Εξάλλου, στην κατακλείδα της 7λεπτης ραδιοφωνικής 
του παρουσίας, ο Γιώργος Γεωργίου έκανε λόγο για τις 
πληροφορίες του που παρουσιάζουν άτομα που χρησι-
μοποιούσαν παρεμφερή λογισμικά σε Ελλάδα και Κύπρο, 
αυτή τη στιγμή να καταστρέφουν στοιχεία. Είπε χαρα-
κτηριστικά: «Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και εκεί (Ελλάδα) 
και εδώ (Κύπρος) μετά από το θόρυβο που έχει δημι-
ουργηθεί, παίρνουν τα μέτρα τους και προσπαθούν να 
προστατευτούν αποκρύβοντας στοιχεία, διαγράφοντας 
δεδομένα, πετάγοντας στον κάλαθο ή φυλάσσοντας προς 
το παρόν πάρα πολλά απ΄ αυτά τα μηχανήματα και τους 

μηχανισμούς μέσα από τους οποίους έκαναν τις παρα-
κολουθήσεις. Είμαι απόλυτα βέβαιος γι΄ αυτό που σας 
λέω». Νωρίτερα και απαντώντας σε ερώτημα του δημο-
σιογράφου Γιάννη Σμυρλάκη, ανέφερε ότι η ίδια η Ευρω-
παϊκή Ένωση έδωσε την ευχέρεια στις κυβερνήσεις των 
χωρών-μελών να προβαίνουν σε παρακολουθήσεις: 
«Μέσα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν θεσπι-
στεί κανονισμοί και οδηγίες που δυστυχώς έχουν υιοθε-
τηθεί και από πολλά κράτη-μέλη, μέσα από τα οποία νο-
μοθετήματα διευκολύνεται, για να μην πω ότι επιτρέπεται 
τελικά, η παρακολούθηση πολιτών, η διάβρωση της Δη-
μοκρατίας, ή υπόσκαψη του κράτους πρόνοιας, η αναί-
ρεση των όποιων προσωπικών δεδομένων και ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών». 

Κλήθηκε να τοποθετηθεί για την ακρόαση της εξετα-
στικής επιτροπής για το Pegasus και άλλα λογισμικά που 
θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα. Σύμφωνα με την 
ατζέντα της επιτροπής, θα ανοίξει ο φάκελος «παρακο-
λουθήσεις πολιτών» και θα καταθέσει ο Ελλαδίτης δημο-
σιογράφος, Θανάσης Κουκάκης. Το κινητό τηλέφωνο του 
τελευταίου για 10 εβδομάδες παρακολουθείτο μέσω του 
Predator. Σχολιάζοντας το σχετικό ζήτημα ο Κύπριος ευ-
ρωβουλευτής, προέβη σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες το-
ποθετήσεις για το ρόλο της Κύπρου: «Είμαι αισιόδοξος. 
Εκεί έχουμε καλέσει και τον κ. Κουκάκη και θα διερευνή-
σουμε ακριβώς και τα ζητήματα που αφορούν στο Pega-
sus και στο Predator, τα οποία διασυνδέουν απευθείας 
την Κύπρο με αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Υπό 
την έννοια ότι και πριν από το 2013-2014 με βάση και 
όσα έχουν διαρρεύσει από το Wikileaks, οι κυπριακές 
υπηρεσίες, η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά 
και η Αστυνομία ενδεχομένως και άλλοι φορείς, έχουν 
διαπραγματευτεί, έχουν εκπαιδευτεί και έχουν αγοράσει 
τους πρόδρομους του Pegasus, το λεγόμενο Galileo.

SOS Αστυνομίας για πλαστά χαρτονομίσματα - Προσοχή, τα μάτια σας δεκατέσσερα!

Αμπντουλχαμίτ Χαν: Στην κυπριακή ΑΟΖ το δεύτερο του ταξίδι
Στην κυπριακή ΑΟΖ θα είναι το δεύ-

τερο ταξίδι του νέου τουρκικού γεωτρύ-
πανου, Αμπντουλχαμίτ Χαν, σύμφωνα 
με πληροφορίες, της εφημερίδας «Φι-
λελεύθερος». 

 
Δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέ-

ρει ότι πληροφορίες φέρουν την 
Άγκυρα να έχει δεδομένα, σύμφωνα 
με τα οποία στα σύνορα των θαλάσ-
σιων τεμαχίων 6 και 7 στο βόρειο 
τμήμα τους υπάρχουν κοιτάσματα φυ-

σικού αερίου. 
Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ο 

σχεδιασμός του Ταγίπ Ερντογάν σε 
αυτή τη φάση είναι από τη μια να επε-
κταθεί υλοποιώντας το όραμα της «Γα-
λάζιας Πατρίδας» και παράλληλα να 
έχουν αποτέλεσμα οι γεωτρήσεις. 

 
Στο κάδρο του Τούρκου Προέδρου 

έχει πλέον μπει και το θέμα του εντο-
πισμού και της αξιοποίησης φυσικού 
αερίου. 

SOS εκπέμπει το Εθνικό κέντρο ανάλυσης χαρτονομι-
σμάτων της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών της 
Αστυνομίας. Οι πλαστογράφοι έχουν πλημμυρίσει την 
αγορά με πλαστά χαρτονομίσματα, με τις αρχές να εφι-
στούν την προσοχή του κοινού. Και δίνουν χρηστικές 
πληροφορίες, για το πως θα αναγνωρίσουμε τα πλαστά 
ευρώ που κυκλοφορούν, τα οποία χωρίζονται σε δυο κα-
τηγορίες, βρίσκοντας τις διαφορές, με τα γνήσια χαρτο-
νομίσματα. 

 
Κατηγορία movie money 
Πλαστά χαρτονομισμάτων των 10, των 20 και των 50 

ευρώ, έχουν εκτυπωμένη στην μπροστινή όψη κάτω από 
την σημαία της Ευρώπης, την επιγραφή Movie Money 
και την επιγραφή “THIS IS NOT LEGAL TENDER , IT S 
USED FOR MOTION PROPS, κάτω από τα αρχικά της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, έχουν εκτυ-
πωμένη την λέξη “PRΩP” μεταξύ των λέξεων “EURO” 
και “EBΡO” στην θέση της Ελληνικής λέξης “ΕΥΡΩ” η 
οποία απουσιάζει. 

   Πίσω όψη 
Στην πίσω όψη τους φέρουν τον αριθμό MB-666-688-

8880 και έχουν εκτυπωμένη την επιγραφή “THIS IS NOT 
LEGAL TENDER , IT S USED FOR MOTION PROPS, 
όπως και την λέξη “PRΩP”, μεταξύ των λέξεων “EURO” 
και “EBΡO”, στην θέση της Ελληνικής λέξης “ΕΥΡΩ”. 

Επιπλέον τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω 
όψη του χαρτονομίσματος των 50 ευρώ, η Κυριλλική 
“EΒΡΟ” είναι γραμμένη με “Ω”. 

 
Χαρτονόμισμα 100 ευρώ 
Ακόμη πιο ευδιάκριτες είναι οι διαφορές που εντοπίζο-

νται στα πλαστά χαρτονομίσματα των 100 ευρώ 
Στην μπροστινή όψη χαρτονομίσματος, πέρα από την 

επιγραφή “Movie Money”, έχουν εκτυπωμένη την επι-
γραφή THIS IS NOT LEGAL TENDER , IT S TO BE 
USED FOR MOTION PROPS, στην θέση των αρχικών 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία απου-
σιάζουν. Η πίσω όψη του πλαστού χαρτονομίσματος φέ-
ρει τον αριθμό DB-666-880-000 και έχει εκτυπωμένη την 

επιγραφή “THIS IS NOT LEGAL TENDER , IT S USE 
FOR MOTION PROPS ONLY. 

Τόσο στην μπροστινή όσο και στην πίσω όψη του χαρ-
τονομίσματος των 100, εχουν εκτυπωμένη την λέξη 
“PRΩP” στην θέση της Ελληνικής λέξης ΕΥΡΩ, ενώ η 
Κυριλλική λέξης ΕΒΡΟ απουσιάζει. 

 
Κατηγορία Prop Copy 
Η δεύτερη κατηγορία πλαστων χαρτονομισμάτων, φέ-

ρει στην πίσω όψη τους τον αριθμό UC-1366-259-581. 
Έχουν εκτυπωμένη την επιγραφή Prop copy με μπλε 

γράμματα, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις έχει διαγρα-
φεί με διορθωτικό υγρό, αλλά είναι ορατή αν κοιτάξουμε 
το χαρτονόμισμα στο φως. 

Σε κάποια χαρτονομίσματα, οι λέξεις “prop copy ” απου-
σιάζουν και αντ΄ αυτών εμφανίζεται η λέξη “copy” στην 
κάτω αριστερή γωνία, στην περιοχή του χάρτη. 

 
Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14. 

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Ακόμα ένα 
περιστατικό  
monkeypox

Τον εντοπισμό περιστατικού 
ευλογιάς των πιθήκων σε 
άντρα ηλικίας 46 ετών ανα-
κοίνωσε το Υπουργείο 
Υγείας. Σε ανακοίνωση ανα-
φέρεται ότι το Υπουργείο 
Υγείας ενημερώνει για τον 
εντοπισμό περιστατικού ευ-
λογιάς των πιθήκων στην Κύ-
προ, μετά από τη διενέργεια 
μοριακής εργαστηριακής εξέ-
τασης από το μικροβιολογικό 
εργαστήριο του Γενικού Νο-
σοκομείου Λευκωσίας. Το πε-
ριστατικό αφορά άντρα ηλι-
κίας 46 ετών, χωρίς ιστορικό 
ταξιδιού με κλινική συμπτω-
ματολογία συμβατή με το νό-
σημα ευλογιάς των πιθήκων. 

Το άτομο νοσηλεύεται σε 
πολύ καλή κλινική κατάσταση 
στον ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο του νοσοκομείου ανα-
φοράς (ΓΝ Λευκωσίας) για 
παρακολούθηση και περαι-
τέρω αξιολόγηση της κατά-
στασης της υγείας του.

Κοινή άσκηση 
ενόπλων 

 δυνάμεων  
Κύπρου και ΗΠΑ
Η Διοίκηση Καταδρομών 

Κύπρου και oi Ένοπλες Δυ-
νάμεις (ΕΔ) των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής συνδιορ-
γάνωσαν από τις 11 έως στις 
22 Ιουλίου την Τακτική 
Άσκηση Μετά Στρατευμάτων 
(ΤΑΜΣ) «GUARDIAN-2022» 
στην οποία συμμετείχαν οι 
αντίστοιχες ομάδες ειδικών 
επιχειρήσεων, ανακοίνωσε 
το Υπουργείο Άμυνας. Το σε-
νάριο της άσκησης περιλάμ-
βανε διάφορα είδη βολών 
ατομικού και ομαδικού οπλι-
σμού, καθώς και ελευθέρων 
σκοπευτών, εκπαίδευση 
στον αγώνα κατοικημένων 
τόπων και εξάσκηση του 
προσωπικού σε αντικείμενα 
Α΄ Βοηθειών πεδίου μάχης. 

Μέρος της άσκησης παρα-
κολούθησε ο Αρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς, Αντιστρά-
τηγος Δημόκριτος Ζερβάκης. 

«Αναζωπύρωση» 
τις έντασης 

για τις χελώνες 
στη Λάρα

«Aναζωπύρωση» της έντα-
σης για τον Ακάμα προκάλε-
σαν οι δηλώσεις του κοινο-
τάρχη Ίνειας Γιάγκου Τσίβικου 
που έγιναν στο πλαίσιο εκ-
δήλωσης διαμαρτυρίας που 
πραγματοποιήσαν την περα-
σμένη Κυριακή κάτοικοι και 
απόδημοι της κοινότητας.  

Συγκεκριμένα ο κ. Τσίβικος 
προειδοποίησε πως θα ανα-
σκάψει όλες τις σηματοδοτη-
μένες φωλιές των χελωνών 
στην παραλία της Λάρας 
προκειμένου να αποδείξει ότι 
τάχα οι περισσότερες σημα-
τοδοτήσεις είναι πλαστές.
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Εν συντομία

Μηνύματα 
 κατά των  

γυναικοκτονιών 
στον πεζόδρομο 
 της Βασιλίσσης 

Όλγας
Μία υπαίθρια ομαδική ει-

καστική έκθεση κατά της εν-
δοοικογενειακής και έμφυλης 
βίας στον πεζόδρομο της Βα-
σιλίσσης Όλγας, διοργανώνει 
έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμ-
βρίου, ο δήμος Αθηναίων, σε 
συνεργασία με το Art Hub 
Athens, για την ευαισθητο-
ποίηση του κοινού κατά των 
γυναικοκτονιών και της έμφυ-
λης βίας. Όπως αναφέρει η 
σχετική ανακοίνωση του δή-
μου, η έκθεση αποτελεί μέ-
ρος της φετινής ετήσιας κα-
μπάνιας #NotAlone – 
Εκστρατεία κοινωνικού αντί-
κτυπου ενάντια σε κάθε 
μορφή Κακοποίησης του 
ART HUB Athens και” φιλο-
δοξεί να στείλει ηχηρό μή-
νυμα κατά της έμφυλης βίας”.

ΝΕΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΗ�ΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ 

Σφίγγει ο ευρωπαϊκός κλοιός για τις παρακολουθήσεις

Ο εκπρόσωπος της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου 
χαρακτηρίζει απαράδεκτες και αδικαιολόγητες τις παρα-
κολουθήσεις με δήλωσή του στην έγκυρη ιστοσελίδα 

 
Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο εκπρόσωπος της Ρο-

μπέρτα Μετσόλα καταδικάζει τις παράνομες υποκλοπές 
ευρωβουλευτών και επισημαίνει στη δήλωσή του στο 
Politico Europe ότι «τέτοιες παραβιάσεις των αρχών και 
των αξιών που αποτελούν τη βάση του δημοκρατικού 
μας συστήματος δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, ανε-
ξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο συμβαίνουν». 
Ο εκπρόσωπος της προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου 
επεσήμανε ακόμα ότι «η παράνομη παρακολούθηση των 
επικοινωνιών των μελών είναι απαράδεκτη και αδικαιο-
λόγητη». Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ευ-
ρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, 
με ανάρτησή του στο Twitter επεσήμανε με αφορμή τη 

δήλωση του εκπροσώπου της Ρομπέρτα Μετσόά ότι 
σφίγγει ο ευρωπαϊκός κλοιός για την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη και ότι δεν θα υπάρξει καμιά ανοχή στο κουκούλωμα 
των παράνομων μεθοδεύσεων. Να σημειωθεί ότι οι ευ-
ρωομάδες της Αριστεράς και των Σοσικαλιστών και Δη-
μοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, ζητούν να συζητηθεί 
στην 1η Ολομέλεια το σκάνδαλο των υποκλοπών ενώ η 
αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, που ερευνά τις παρακολουθήσεις μέσω του 
Predator, κάλεσε σε ακρόαση στις 30 Αυγούστου τον δη-
μοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, του οποίου το κινητό πα-
γιδεύτηκε με το κακόβουλο λογισμικό, ενώ έχει αποδειχθεί 
ότι έχει πέσει θύμα παρακολούθησης από την ΕΥΠ. 

 
Τα «Νέα» εκθέτουν την κυβέρνηση-  Δεν έχει «σβη-

στεί» το αρχείο «επισύνδεσης» του Ανδρουλάκη 
 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας, κανείς δεν 

μπορεί να το διαγράψει έως τον Δεκέμβριο του 2023 
«Όταν μια νόμιμη επισύνδεση ολοκληρώνεται και δεν 

καταλήγει σε τίποτα το οποίο να ακουμπά στο λόγο για 

τον οποίον έγινε, τερματίζεται εκεί και καταστρέφεται το 
οποιοδήποτε αρχείο». Αυτό δήλωνε μόλις πριν από δύο 
ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννη Οικονόμου 
στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αφήνοντας 
ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν καταστραφεί τα στοιχεία 
της ΕΥΠ για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. 
Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα «Τα 
Νέα» όχι απλώς το σχετικό αρχείο υπάρχει, αλλά δεν 
πρόκειται να «σβηστεί» πριν τον Δεκέμβριο του 2023. 

 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που υπογράφει 

ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο χρόνος 
«αποθήκευσης» και διατήρησης του αρχείου με τις κατα-
γραφές των συνομιλιών του Νίκου Ανδρουλάκη από την 
ΕΥΠ, σύμφωνα με τα δεδομένα λειτουργίας του συστή-
ματος νόμιμων συνακροάσεων των μυστικών υπηρεσιών 
αλλά και τις σχετικές νομικές προϋποθέσεις για την πα-
ρακολούθηση των πολιτών λήγει τον Δεκέμβριο του 2023 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι προδιαγραφές του ιταλι-
κού συστήματος επισυνδέσεων της ΕΥΠ ορίζουν ότι τα 
αρχεία καταγραφής (log files) συνομιλιών διατηρούνται 
αυστηρά για 24 μήνες από την περίοδο της παρακολού-
θησης και δεν επιτρέπεται σε κανέναν χειριστή του συ-
στήματος να διαγράψει νωρίτερα οτιδήποτε σχετικό. Το 
ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί είπε ψέματα ο Γιάννης 
Οικονόμου. Υπάρχουν στοιχεία που θέλει η κυβέρνηση 
να κρύψει από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους 
που παρακολουθήθηκαν από την ΕΥΠ;

ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟΨΗ

Χίσλοπ: «Κάτι έχει αλλάξει στην Αγγλία»
Η πολιτογραφένη Ελληνίδα και καταξιω-

μένη συγγραφέας, Βικτόρια Χίσλοπ, μί-
λησε στην ΕΡΤ για την προσπάθεια επα-
ναπατρισμού των «Γλυπτών του 
Παρθενώνα» στην Ελλάδα, έναν αγώνα 
στον οποίο η ίδια έχει συνταχθεί. «Κάτι 
έχει αλλάξει αυτές τις ημέρες στην Αγ-
γλία» είπε η κ. Χίσλοπ αναφερόμενη σε 
πρόσφατη έρευνα στη Μ. Βρετανία που 
δείχνει μεταστροφή της κοινής γνώμης σε 
αυτό το θέμα, με το 78% των πολιτών 
να τάσσεται υπέρ της επίστροφής τους 
στην Αθήνα. 

 
Επιχειρώντας να εξηγήσει που οφείλεται 

αυτή η μεταστροφή της κοινής γνώμης στη 
Μ. Βρετανία η συγγραφέας δήλωσε πώς 
πια οι άνθρωποι διαβάζουν και ενημερώ-
νονται. 

 
Σχολιάζοντας παλαιότερη δήλωσή της, 

σύμφωνα με την οποία «αν ήταν μυθιστό-
ρημα το θέμα των Μαρμάρων θα έβαζα 
τίτλο “μια ιστορία δικαιοσύνης”» αποκά-
λυψε ότι για χρόνια και η ίδια είχε μεγαλώ-
σει πιστεύοντας την αγγλική εκδοχή της 
ιστορίας. Αντίθετα, όπως είπε στην ΕΡΤ, 

διάβασε και άλλαξε άποψη καθώς «ο Έλ-
γιν έκλεψε κομμάτια από ένα μνημείο πα-
γκόσμιας ακτινοβολίας για να τα βάλει στο 
σαλόνι του». 

 
Σε συνέχεια των όσων είπε, πρόσθεσε 

ότι οι Βρετανοί είχαν την ιδέα ότι το Μου-
σείο ήταν το πιο σημαντικό στον κόσμο. 
«Σιγά σιγά η αλήθεια γίνεται πιο γνωστή 
και ο κόσμος αλλάζει άποψη. Το Βρετανικό 
Μουσείο δεν είναι καθόλου ωραίο όπως 
το Μουσείο της Ακρόπολης» είπε και πρό-
σθεσε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέ-
πει να βγούν από την σκοτεινή αίθουσα 
όπου φυλάσσονται και να βρουν τη θέση 
τους στο σύγχρονο Μουσείο της Ακρόπο-
λης.

Δεθνώς ρεζίλι έγινε για μία κόμη φορά η χώρα σε 
σχέση με το προσφυγικό, καθώς με ευθύνη της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη, βρίσκεται στο ειδησεογραφικό στό-
χαστρο διεθνών ειδησεογραφικών δικτύων, αναφορικά 
με τους αποκλεισμένους πρόσφυγες στον Έβρο. 
Το ντροπιαστικό κρυφτούλι που έπαιξε η κυβέρνηση 

σε σχέση με τη διάσωση των προσφύγων αποτυπώ-
νεται και στο βρετανικό δημοσίευμα στο οποίο αναφέ-
ρεται ότι «υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με την τοποθε-
σία της ομάδας και ως εκ τούτου για το αν η Τουρκία 
 ή η Ελλάδα έπρεπε να είχαν παρέμβει για να βοηθή-
σουν. Οι ελληνικές αρχές αρχικά δήλωσαν ότι οι  
εν λόγω άνθρωποι , οι οποίοι η αστυνομία λέει ότι όλοι 
αυτοπροσδιορίζονται ως Σύροι - βρίσκονταν σε τουρ-
κικό έδαφος. Τελικά βρέθηκαν περίπου 4 χλμ Νότια 
των συντεταγμένων που είχαν δοθεί αρχικά, πριν από 
μέρες, οι οποίες τους έδειχναν έξω από την ελληνική 

επικράτεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμ-
φωνα με την ελληνική αστυνομία, οι μετανάστες δεν 
είχαν εντοπιστεί νωρίτερα». 
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το BBC αναφέρεται και 

στις καταγγελίες για τις παράνομες επαναπροωθήσεις 
από τις ελληνικές αρχές αναφέροντας ότι «ομάδες  
ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι χιλιάδες 
αιτούντες άσυλο απωθήθηκαν προτού τους δοθεί η ευ-
καιρία να υποβάλουν αίτηση για άσυλο». Τέλος, υπο-
γραμμίζεται η δήλωση μίας εκ των γυναικών που είχαν 
εγκλωβιστεί στον Έβρο η οποία σύμφωνα με το βρε-
τανικό δίκτυο «περιέγραψε ότι τους μεταχειρίζονται 
σαν να πρόκειται για "έναν αγώνα ποδοσφαίρου  
μεταξύ των δύο πλευρών" - της Τουρκίας και της  
Ελλάδας. "Κανείς δεν μας θέλει. Κανείς δεν μας ακούει.  
Κανείς δεν θέλει να βοηθήσει»

Ρεπορτάζ του BBC ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση

ΟΡΓΗ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΟ ΗΒ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Ηγείται μιας κυβέρνησης φάντασμα»
Έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία προ-

καλεί το γεγονός πως ο απερχόμενος 
πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις Τζόν-
σον συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλο-
καιρινές διακοπές του στην Ελλάδα, αφού 
μετά τη Νέα Μάκρη, ταξίδεψε στην Κάρυ-
στο. Και ενώ τα φορτηγά έχουν ήδη μεταβεί 
στην Ντάουνινγκ Στριτ για να μεταφέρουν 
τα πράγματα του πρώην πρωθυπουργού 
της Βρετανίας και η αλλαγή της σκυτάλης 
για την ηγεσία της χώρας πλησιάζει, ο 
Μπόρις Τζόνσον δεν  
βρίσκεται στην κατοικία του αλλά απολαμ-
βάνει τις διακοπές του στη χώρα μας. 
Εθεάθη πρώτη φορά στη Νέα Μάκρη, 
όπου ψώνισε με τη σύζυγό του από σού-
περ μάρκετ και τώρα ο Μπόρις Τζόνσον 
βρίσκεται στην Κάρυστο για την επόμενη 
στάση των διακοπών του.  
Σε φωτογραφίες που δημοσιεύει η βρε-

τανική εφημερίδα «DailyMail», φαίνεται ο 
Μπόρις Τζόνσον στο εστιατόριο «Το Αι-
γαίο», χαλαρός, με ένα μπλουζάκι και το 
χαρακτηριστικό ατημέλητο κούρεμά του, 
σε μια θέση δίπλα από τη θάλασσα.Σύμ-
φωνα με το ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσε-
λίδας «eviathema», ο Μπόρις Τζόνσον κυ-

κλοφορεί στην Κάρυστο μαζί με την προ-
σωπική φρουρά του, ενώ στην περιοχή 
επικρατούσαν δρακόντεια μέτρα εξαιτίας 
της άφιξης του απερχόμενου Βρετανού 
πρωθυπουργού. 

 
Στη Βρετανία πολίτες, ΜΜΕ αλλά και άλ-

λοι πολιτικοί επικρίνουν τη στάση του Μπό-
ρις Τζόνσον, που εξακολουθεί να βρίσκεται 
σε διακοπές και να απουσιάζει από τη Βρε-
τανία όσο η χώρα πλήττεται από πρωτο-
φανείς συνθήκες ξηρασίας, εν μέσω ακρί-
βειας, αλλά και στον απόηχο της πολιτικής 
κρίσης. Οι Εργατικοί κατηγορούν τον Τζόν-
σον πως αντιμετωπίζει τους τελευταίους 
μήνες ως «ένα μεγάλο πάρτι» εν μέσω 
κρίσεων που ταρακουνούν τη χώρα και 
τον κόσμο. Άλλοι επικριτές κάνουν λόγο 
για μια «κυβέρνηση ζόμπι».

Κορωνοϊός:  
 73.710 

 κρούσματα,  
258 νεκροί την 

τελευταία  
εβδομάδα

Αναλυτικά στοιχεία για τα 
κρούσματα κορωνοϊού στην 
Ελλάδα την τελευταία εβδο-
μάδα δίνονται στη δημοσιό-
τητα από τον ΕΟΔΥ. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με την 
νεότερη επιδημιολογική 
 έκθεση του ΕΟΔΥ, καταγρά-
φηκαν 73.710 κρούσματα κο-
ρωνοϊού και 258 θάνατοι 
ασθενών από covid. Οι δια-
σωληνωμένοι με κορωνοϊό 
στις ΜΕΘ είναι 118. Η διά-
μεση ηλικία τους είναι τα 69 
έτη και το 94,9% να έχει υπο-
κείμενο νόσημα ή/και ηλικία 
70 ετών και άνω. 
Τα επιδημιολογικά στοιχεία 

αφορούν την εβδομάδα από 
8 Αυγούστου έως και 14 Αυ-
γούστου 2022.

Έρχονται υψηλές 
θερμοκρασίες 
Η άνοδος της θερμοκρα-

σίας ξεκιναεί από  σήμερα 
Πέμπτη από τα δυτικά και θα 
συνεχιστεί  μέχρι και την Πα-
ρασκευή. Το Σάββατο η θερ-
μοκρασία θασημειώσει μικρή 
πτώση στη δυτική και τη βό-
ρεια Ελλάδα, αλλά θαπαρα-
μείνει υψηλή σε όλες τις υπό-
λοιπες περιοχές.  
Η μέγιστη τιμή της προβλέ-

πεται να φθάσει κατά τόπους 
στα ηπειρωτικά τους  40 με 
41 βαθμούς και στα νησιά 
τους 37 βαθμούς Κελσίου.
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Στο 1982 γύρισε η Βρετανία με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται στο 10,1%
Στο 10,1% το υψηλότερο επίπεδο από τον Φε-

βρουάριο του 1982 εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός 
στη Βρετανία τον Ιούλιο, από 9,4% που ήταν τον 
Ιούνιο. 

Η αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη από τις εκτιμή-
σεις των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του 
Reuters, οι οποίοι προέβλεπαν άνοδο στο 9,8% 
τον Ιούλιο, εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις και καθιστώντας ακόμα πιο δύ-
σκολη την θέση της Τράπεζας της Αγγλίας. 

«Όπως είχε προβλεφθεί, έχουμε φτάσει τώρα 
σε μια νέα κορύφωση στον πληθωρισμό των τιμών 
των τροφίμων, με προϊόντα όπως το βούτυρο, το 
γάλα και τα πουλερικά να παρουσιάζουν μερικά 
από τα μεγαλύτερα άλματα», επισήμανε ο Φρέιζερ 
ΜακΚέβιτ, επικεφαλής του τμήματος λιανικής και 
καταναλωτικής πληροφόρησης στην Kantar. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία διενήργησε έρευνα η 
οποία καταδεικνύει πως οι αυξήσεις των τιμών θα 
συσσωρεύσουν πιέσεις στα νοικοκυριά που ήδη 
αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τους αυξανόμενους 
λογαριασμούς ενέργειας και τις τιμές της βενζίνης.  

Υπολογίζεται πως περισσότερα από ένα στα 
οκτώ νοικοκυριά του Ηνωμένου Βασιλείου φοβού-
νται ότι δεν έχουν άλλο τρόπο να κάνουν περικοπές 
για να αντέξουν οικονομικά μια απότομη αύξηση 
στους ετήσιους λογαριασμούς ενέργειας που ανα-
μένονται το φθινόπωρο. 

Μάλιστα ο Guardian, είχε γράψει τις προηγού-
μενες μέρες, ότι οι λογαριασμοί των σούπερ μάρκετ 
πρόκειται να εκτοξευθούν κατά 533 λίρες ετησίως. 
Με άλλα λόγια οι κάτοικοι της χώρας πρόκειται να 
επιβαρυνθούν κατά 10 λίρες στα εβδομαδιαία τους 
ψώνια, καθώς ο πληθωρισμός των τιμών στα πα-
ντοπωλεία φτάνει σε υψηλό 14 ετών. 

 
Στάσιμη ανάπτυξη 
«Η ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει 

στάσιμη καθώς η οικονομία αντιμετωπίζει προκλή-

σεις από μια σοβαρή συμπίεση του πραγματικού 
εισοδήματος εν μέσω αυξημένου πληθωρισμού και 
υψηλότερων επιτοκίων», δήλωσε ο Hussain Mehdi, 
μακροοικονομικός και επενδυτικός στρατηγικός 
στην HSBC Asset Management. 

«Σε αυτό το πλαίσιο, θα είναι δύσκολο να απο-
φύγουμε την ύφεση, ειδικά με τον κίνδυνο για ανο-
δική πορεία στις τιμές της ενέργειας όσο οδεύουμε 
προς τον χειμώνα». 

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Τράπεζα της Αγγλίας  
αύξησε το βασικό της επιτόκιο κατά 0,5% στο 
1,75% -την πρώτη άνοδο κατά μισή μονάδα από 
το 1995- και προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα κο-
ρυφωθεί στο 13,3% τον Οκτώβριο, όταν οι ρυθμι-
ζόμενες τιμές ενέργειας των νοικοκυριών αναμένε-
ται να αυξηθούν.

ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τα σχολεία εξετάζουν τη λύση της «τριήμερης εβδομάδας»
Το ενδεχόμενο τριήμερης ή τετραήμερης λειτουρ-

γίας εξετάζουν τα σχολεία της Βρετανίας ενόψει της 
νέας σχολικής χρονιάς, λόγω του ιδιαίτερα αυξη-
μένου ενεργειακού κόστους, καθώς και των αυξή-
σεων στους μισθούς των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Tele-
graph, οι διευθύνσεις των σχολείων αναζητούν τρό-
πους εξοικονόμησης του λειτουργικού κόστους, δε-
δομένου του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και 
μισθών των εκπαιδευτικών. 

Οι αυξήσεις που θα δουν οι εκπαιδευτικοί από 
τις αρχές του επόμενου μήνα πρόκειται να προ-
σθέσουν άλλη μία πίεση στα οικονομικά των σχο-
λείων. Οι δάσκαλοι έχουν προειδοποιήσει ότι τα 
σχολεία βρίσκονται στα πρόθυρα μιας «πλήρους 
κρίσης». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες πε-
ριοχές το ενεργειακό κόστος προβλέπεται να αυ-
ξηθεί κατά 300%. 

Ο Μαρκ Τζόρνταν, διευθύνων σύμβουλος ενός 

οργανισμού που διαχειρίζεται 17 σχολεία στα Μί-
ντλαντς και το Νόρφολκ, είπε στη βρετανική εφη-
μερίδα ότι είχε ακούσει συζητήσεις για μια «τριή-
μερη εβδομάδα» προκειμένου τα σχολεία να 
μειώσουν το λειτουργικό κόστος. 

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι το Creative Education 
Trust σκέφτεται να παγώσει τις προσλήψεις και να 
καταργήσει τα προγράμματα για την Covid-19.

Υποχώρησαν οι νέες θέσεις εργασίας 
στη Βρετανία για πρώτη φορά από το 2020

Η εξαιρετικά σφιχτή αγορά εργασίας της Βρε-
τανίας έδειξε σημάδια χαλάρωσης, καθώς οι εται-
ρείες κινήθηκαν πιο επιφυλακτικά στις προσλή-
ψεις και οι εργαζόμενοι είδαν μείωση ρεκόρ στους 
μισθούς τους αν προσαρμοστούν στον πληθω-
ρισμό. 

Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στη χώρα 

διατηρήθηκε στο χαμηλό περίπου μισού αιώνα 
του 3,8%, όπως αναμενόταν από αναλυτές σε 
έρευνα του Reuters. 

Ωστόσο, ο αριθμός των ατόμων που εργάζο-
νται αυξήθηκε κατά 160.000 την περίοδο Απρι-
λίου-Ιουνίου, σε σημαντικά χαμηλότερο βαθμό 
από ό,τι αναμενόταν από τους αναλυτές που 
προέβλεπαν 256.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας πα-
ρουσίασε μείωση για πρώτη φορά από τα μέσα 
του 2020, κατά 19.800 στις 1,27 εκατ. ανακοί-
νωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Οι μισθοί, χωρίς τα μπόνους, αυξήθηκαν κατά 
4,7%, επιταχύνοντας από το προηγούμενο τρί-
μηνο, αλλά προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό 
ήταν μειωμένοι κατά 4,1%, παρουσιάζοντας τη 
μεγαλύτερη πτώση τους από τότε που άρχισαν 
να τηρούνται τα σχετικά στοιχεία το 2001.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ� ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Άλμα στον αριθμό ξένων εργαζομένων στο α’ εξάμηνο

Άλμα κατέγραψε ο αριθμός των ξένων εργαζο-
μένων στο ΗΒ στο πρώτο μισό του τρέχοντος 
έτους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από 
την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, κάτι που 
οφείλεται κυρίως στη σημαντική άνοδο του αριθμού 
των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζομένων. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία της βρετανικής στατιστι-
κής υπηρεσίας έδειξαν ότι ο αριθμός των εργαζο-

μένων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό αυξήθηκε 
κατά 223.000 από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, 
έναντι 184.000 εργαζομένων κατά το πρώτο τρί-
μηνο του έτους, που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη 
αύξηση από τις αρχές του 2020. «Η μετανάστευση 
-βασικός παράγοντας για την έλλειψη εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας- δείχνει σημάδια 
ανάκαμψης», σημειώνει ο Τζέιμς Σμιθ, οικονομο-
λόγος στην ING. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται 
να χαιρετήσει τα στοιχεία, καθώς ανησυχεί ότι η 
έλλειψη υποψηφίων για την κάλυψη θέσεων θα 
μπορούσε να αυξήσει τους μισθούς γρήγορα και 
να επιδεινώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. 

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν μεγάλη αλλαγή στα 
πρότυπα μετανάστευσης σε σύγκριση με αυτά πριν 
από το Brexit.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ GOLDMAN SACHS ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ�Σ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ�Σ ΤΗΣ ΕΚΤ

«Το ενεργειακό σοκ θα καθορίσει τα πάντα σε ΕΚΤ και Ευρωζώνη»
«Ο ρυθμός σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής 

και το τελικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα εξαρτηθούν κα-
θοριστικά από τον τρόπο με τον οποίο η οικονομία 
της Ευρωζώνης θα αντιδράσει στο τρέχον ενεργει-
ακό σοκ», εξηγεί η Goldman Sachs. 

Για να μετρήσει την αβεβαιότητα γύρω από τη 
βασική πρόβλεψη, η τράπεζα αναλύει τρεις μηχα-
νισμούς προσαρμογής στην οικονομία που θα δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της 
πολιτικής κατεύθυνσης της ΕΚΤ: 

πρώτον, πόσο θα μετακυλιθούν οι τιμές ενέρ-
γειας στον πληθωρισμό και την επίδραση στην αύ-
ξηση των μισθών 

δεύτερον, τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές 
αντιδρούν στο σοκ του πληθωρισμού, και συγκε-
κριμένα το κατά πόσον είναι σε θέση να χρησιμο-
ποιήσουν τις αποταμιεύσεις του παρελθόντος για 

να εξομαλύνουν την κατανάλωσή τους και τρίτον, 
η βαρύτητα που δίνει η ΕΚΤ στον πληθωρισμό 
έναντι της παραγωγής, ιδίως υπό το πρίσμα του 
πιο αποφασιστικού κύκλου σύσφιξης που έχει υιο-
θετήσει η Fed. 

H Goldman Sachs εξηγεί τη μετακύλιση των τι-
μών της ενέργειας στον πυρήνα του πληθωρισμού 

και διαπιστώνει ότι ήταν αμελητέα τα τελευταία εί-
κοσι χρόνια. Ωστόσο, αν η μετακύλιση από το μη 
βασικό πληθωρισμό στο βασικό πληθωρισμό μέσω 
των μισθών αυξηθεί στα επίπεδα που παρατηρή-
θηκαν τη δεκαετία του 1970, τότε ο ετήσιος πλη-
θωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο 
από 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. 

Η αμερικανική τράπεζα, για να εκτιμήσει την ικα-
νότητα των καταναλωτών να χρησιμοποιήσουν τις 
αποταμιεύσεις τους ώστε να αντέξουν το ενεργειακό 
σοκ, αναλύει ένα σενάριο στο οποίο τα νοικοκυριά 
είναι πιο περιορισμένα οικονομικά και έτσι μειώνουν 
πιο ενεργά τις δαπάνες τους ως απάντηση στον 
πληθωρισμό. 

Σε αυτό το σενάριο, η ζήτηση είναι περίπου 1% 
– 1,5% χαμηλότερη από ότι στη βασική πρόβλεψη 
μέχρι το τέλος του 2024. 

Ο ρυθμός σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής 
θα είναι αντίστοιχα βραδύτερος, με τελικό επιτόκιο 
50 μ.β., καθώς τόσο ο πληθωρισμός όσο και η 
ανάπτυξη είναι χαμηλότεροι σε αυτό το σενάριο 
από ότι στο βασικό σενάριο. 

Η αντίδρασης της ΕΚΤ ενέχει σημαντική αβεβαι-
ότητα επειδή ο πυρήνας του πληθωρισμού έχει 
ιστορικά μικρές διακυμάνσεις από την ίδρυση της 
ΕΚΤ. Η Goldman Sachs δείχνει ότι μια μέτρια αύ-
ξηση στην αντίδρασης της ΕΚΤ στον πληθωρισμό 
σε σχέση με τον ιστορικά εκτιμώμενο κανόνα Taylor, 
θα ωθούσε τα ονομαστικά επιτόκια 50 μ.β. πάνω 
από τη βασική πρόβλεψη έως το α’ τρίμηνο του 
2023. Αντίθετα, μια μέτρια αύξηση της αντίδρασης 
της πολιτικής της ΕΚΤ στην αδύναμη ζήτηση θα 
απέφερε παρόμοιο καθοδικό κίνδυνο για την πρό-
βλεψη για τα επιτόκια πολιτικής, καταλήγει.

ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ� ΑΡΧΗ� ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Crypto.com επεκτείνεται στη Μεγάλη Βρετανία
Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Crypto.com -

με έδρα τη Σιγκαπούρη- ενεγράφη στη ρυθμιστική 
αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Βρετα-
νίας, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη. 

Η Crypto.com εντάχθηκε στο μητρώο της Finan-
cial Conduct Authority (FCA), γεγονός που σημαίνει 
ότι έχει την έγκριση να προσφέρει υπηρεσίες και 
προϊόντα κρυπτονομισμάτων σε πελάτες στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. 

Το ΗΒ είναι μια "στρατηγικής σημασίας αγορά 
για εμάς", δήλωσε ο CEO της Crypto.com Kris 
Marszalek, επικαλούμενος την αύξηση στη χρήση 
των κρυπτονομισμάτων στη χώρα και το σχέδιο 
της κυβέρνησης να καταστήσει τη Βρετανία κόμβο 
για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. 

Η FCA αντιμετώπισε στο παρελθόν αντιδράσεις 

από τον κλάδο, αφού απέρριψε αιτήσεις εγγραφής 
από δεκάδες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. 

Η Crypto.com, η οποία έχει 50 εκατομμύρια πε-
λάτες παγκοσμίως, εγγράφηκε στη Ν. Κορέα την 
περασμένη εβδομάδα και στην Ιταλία τον Ιούλιο. 
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Με κιτ επιβίωσης και σακίδια έκτακτης ανάγκης 
παροτρύνονται οι Βρετανοί να εξοπλιστούν εν όψει 
βροχοπτώσεων που θα ακολουθήσουν τον σαρω-
τικό καύσωνα και με το ενδεχόμενο καταστροφικών 
πλημμύρων να είναι μεγάλο. 

Τα νοικοκυριά θα πρέπει να πακετάρουν σακίδια 
που περιέχουν κινητά τηλέφωνα, σημαντικά έγ-
γραφα και μετρητά έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα 
με τη βρετανική Μετεωρογολική Υπηρεσία, καθώς 
ένας «απίστευτος κατακλυσμός» θα θέσει τρία εκα-
τομμύρια σπίτια σε κίνδυνο από πλημμύρες αυτή 
την εβδομάδα, υπογραμμίζει η Daily Mail. 

Η Βρετανία χτυπήθηκε από ισχυρές βροχοπτώ-

σεις και καταιγίδες τις τελευταίες 2 μέρες, φέρνοντας 
ένα ταραχώδες τέλος σε έναν από τους ξηρότερους 
καύσωνες που έχουν καταγραφεί. Οι οικογένειες 
προετοιμάστηκαν για κυκλοφοριακό χάος και δια-
κοπές ρεύματος καθώς οι μετεωρολόγοι προειδο-
ποιούσαν για επικίνδυνες πλημμύρες. Και οι τοπι-
κές Αρχές είπαν στους πολίτες των άμεσα 
επηρεαζόμενων περιοχών να ετοιμάσουν σακκίδιο 
έκτακτης ανάγκης με βασικά ήδη σε περίπτωση 
που τα σπίτια τους υποστούν ζημιές από πλημμύ-
ρες, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν τα απα-
ραίτητα σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης. 

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η ξηρασία 

απέχει πολύ από το να τελειώσει, καθώς η χώρα 
χρειάζεται εβδομάδες βροχοπτώσεων για να ανα-
πληρώσει τις προμήθειες, σημειώνει η Daily Mail 
στο δημοσίευμά της. 

Οι βροχοπτώσεις ακολουθούν τον ξηρότερο Ιού-
λιο της χώρας που έχει καταγραφεί και το πιο ξηρό 
πρώτο εξάμηνο του έτους από το 1976. 

Η Κριστίν Κόλβιν από τη περιβαλλοντική οργά-
νωση «Rivers Trust», προειδοποίησε ότι υπάρχει 
κίνδυνος οι άνθρωποι να μην λάβουν σοβαρά 
υπόψη την ξηρασία λέγοντας «θα χρειαστούν συ-
νεχείς βροχοπτώσεις για να αναπληρώσουμε τα 
αποθέματά μας».

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΜΒΡΙΑΣ... 

Εκατομμύρια σπίτια κινδυνεύουν από πλημμύρες μετά τον καύσωνα

 ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η Βρετανία άρχισε διαδικασίες επίλυσης διαφο-
ράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά 
της να αποκτήσει πρόσβαση στα προγράμματα 
επιστημονικής έρευνας της ΕΕ, περιλαμβανομένου 
του Horizon Europe, ανακοίνωσε η βρετανική κυ-
βέρνηση σχετικά με την πρόσφατη διένεξη που 
έχει εκδηλωθεί μεταξύ των δύο πλευρών μετά το 
Brexit. Στη βάση μιας εμπορικής συμφωνίας που 
υπογράφηκε στο τέλος του 2020, η Βρετανία δια-
πραγματεύθηκε την πρόσβασή της σε ένα φάσμα 
επιστημονικών και καινοτόμων προγραμμάτων, πε-
ριλαμβανομένου του Horizon, ενός προγράμματος 
95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που προσφέρει επι-
δοτήσεις και προγράμματα σε ερευνητές. 

Όμως 18 μήνες μετά, η Βρετανία λέει πως η ΕΕ 
δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει την πρόσβασή της 
στο Horizon, το Copernicus, το πρόγραμμα παρα-
τήρησης της γης, το Euratom, το πρόγραμμα πυ-
ρηνικής έρευνας, καθώς και σε υπηρεσίες όπως οι 
Space Surveillance και Tracking. 

Οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει πως η συνεργα-
σία στην έρευνα θα είναι αμοιβαία επωφελής, όμως 
οι σχέσεις έχουν ενταθεί για το τμήμα της συμφω-
νίας για το Brexit που αφορά το εμπόριο με τη Βό-
ρεια Ιρλανδία, η οποία αποτελεί τμήμα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, με αποτέλεσμα η ΕΕ να αρχίσει 

νομικές διαδικασίες. «Η ΕΕ παραβιάζει ξεκάθαρα 
τη συμφωνία μας επιδιώκοντας επανειλημμένα να 
πολιτικοποιήσει ζωτικής σημασίας επιστημονική 
συνεργασία με το να αρνείται να οριστικοποιήσει 
την πρόσβαση σ’ αυτά τα σημαντικά προγράμ-
ματα», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας. 

«Η Επιτροπή σημειώνει ότι λαμβάνει υπόψη το 
αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για διαβούλευση 
και θα δώσει συνέχεια σ’ αυτό ευθυγραμμιζόμενη 
με τους εφαρμοστέους κανόνες όπως αυτοί ορίζο-
νται στη Συμφωνία για το Εμπόριο και τη Συνεργα-
σία (TCA)», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντανιέλ Φερί. 
Την Τρίτη, ο Φερί είχε δηλώσει πως η TCA δεν 
προβλέπει για την ΕΕ συγκεκριμένη υποχρέωση 
για τη σύνδεση του ΗΒ με τα προγράμματα.

Ξεκινούν διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε.
ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΕΛΦΑΣΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ

Επτά βρετανικές πόλεις επελέγησαν στη διαδι-
κασία διοργάνωσης του επόμενου διαγωνισμού 
της Eurovision που θα φιλοξενήσει το Ηνωμένο 
Βασίλειο για λογαριασμό της Ουκρανίας, λόγω της 
ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε το BBC. 

Από τις είκοσι πόλεις που είχαν εκφράσει το εν-
διαφέρον τους για να φιλοξενήσουν τον διαγωνι-
σμό, προκρίθηκαν αυτές του Μπέρμιγχαμ, της Γλα-
σκώβης, του Λιντς, του Λίβερπουλ, του 
Μάντσεστερ, του Νιουκάσλ και του Σέφιλντ. Πόλεις 
όπως το Λονδίνο ή το Μπέλφαστ αποκλείστηκαν. 

Σημειώνεται ότι η τελική απόφαση θα ανακοινω-
θεί το φθινόπωρο. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο διοργάνωσε τελευταία 

φορά την Eurovision το 1998, στο Μπέρμιγχαμ, 
στην κεντρική Αγγλία. Η χώρα φιλοξένησε τον δια-
γωνισμό οκτώ φορές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάθε 
χρόνο δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές παρακο-
λουθούν την Eurovision. 

Ύστερα από τη νίκη της πέρυσι τον Μάιο στον 
Τορίνο, που είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, η Ουκρανία 
επέκρινε αρχικά την απόφαση των διοργανωτών 
να μην της ανατεθεί η διοργάνωση του 67ου  δια-
γωνισμού, για λόγους ασφαλείας.   

Τον Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική 
Ένωση (EBU) έκρινε ότι δεν πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις που αφορούν την ασφάλεια, ούτως ώστε 
η Ουκρανία να διοργανώσει τον διαγωνισμό και 
ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασί-
λειο, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση του φετινού 
διαγωνισμού. 

Στις 25 Ιουλίου ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ 
της EBU και της βρετανικής κυβέρνησης προκει-
μένου το BBC να διοργανώσει τον διαγωνισμό, σε 
μία εκδήλωση στο επίκεντρο της οποίας θα βρί-
σκεται η Ουκρανία. 

Σημειώνεται πάντως ότι στο βρετανικό Τύπο δεν 
πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι το Λονδίνο 
δεν έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον για τη διοργά-
νωση με αποτέλεσμα να αποκλειστεί.

Επτά πόλεις του ΗΒ διεκδικούν τη Eurovision

Να «παγώσει» το πλαφόν στις τιμές ενέργειας και όχι οι άνθρωποι αξιώνουν οι Εργατικοί
Να «παγώσει» το πλαφόν στις τιμές της ενέρ-

γειας ζητά το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, 
εν όψει των αυξήσεων που αναμένεται να ανα-
κοινώσουν οι πάροχοι για το Φθινόπωρο. 

Σύμφωνα με πηγή των Εργατικών που επικα-
λείται το Reuters, το πάγωμα του πλαφόν ζητείται 
για να βοηθηθούν οι Βρετανοί να ανταπεξέλθουν 
σε μία νέα αναμενόμενη αύξηση στους λογαρια-
σμούς της ενέργειας, που προκαλεί τη χειρότερη 
κρίση στην αύξηση του κόστους ζωής, εδώ και 
δεκαετίες. 

Ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ αναμέ-
νεται να παρουσιάσει λεπτομέρειες των σχεδίων 
του, καλώντας για ένα πάγωμα στην αναμενό-
μενη αύξηση της «οροφής» των τιμών της ενέρ-
γειας άνω των 3.000 λιρών (3.549 ευρώ) ετησίως 
τον Οκτώβριο, από τη σημερινή οροφή των 1.971 
λιρών (2.331,70 ευρώ), σύμφωνα με την ίδια 
πηγή. 

Υπενθυμίζεται ότι μέσα στην ερχόμενη εβδο-
μάδα, ετοιμάζεται νέος γύρος δυναμικών διαδη-
λώσεων σε όλη τη χώρα με τοπικές οργανώσεις, 

συνδικάτα, ενώσεις πολιτών και ενοικιαστών να 
ετοιμάζονται να κατέβουν και πάλι στους δρόμους 
απαιτώντας περισσότερα μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της ακρίβειας. 

Οι ενώσεις και τα συνδικάτα δημιούργησαν 
από κοινού μια νέα πρωτοβουλία υπό την ονο-
μασία «Enough is Enough!» (Αρκετά!) με στόχο 
την διοργάνωση τουλάχιστον 50 διαδηλώσεων 
σε όλες τις γωνιές της χώρας τις επόμενες εβδο-
μάδες. Σχετική είδηση στη σελίδα 4.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΕΝΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος ανάγκασε βρετα-
νικό αναγνωριστικό να βγει από τον εναέριο χώρο 
της Ρωσίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού 
υπουργείου Αμυνας. 

Το υπουργείο Aμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε 
τη Δευτέρα ότι βρετανικό αναγνωριστικό αεροσκά-
φος παραβίασε τα εναέρια σύνορα της Ρωσίας κο-
ντά στο Ακρωτήριο Σβιατόι Νος, που βρίσκεται με-
ταξύ της Θάλασσας Μπάρεντς και της Λευκής 
Θάλασσας, της θάλασσας νότια της Θάλασσας 
Μπάρεντς. 

Στο μεταξύ, οι υποστηριζόμενοι από τη Μόσχα 
αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία άρχισαν 
χθες να δικάζουν τρεις Βρετανούς, έναν Κροάτη 
και έναν Σουηδό που κατηγορούνται ότι πολέμησαν 
με τον ουκρανικό στρατό, κατηγορία που μπορεί 
να επισύρει την εσχάτη των ποινών. 

Το «Ανώτατο Δικαστήριο» της αυτονομιστικής 
περιοχής του Ντονέτσκ άρχισε τη δίκη των Τζον 
Χάρντινγκ, Αντριου Χιλ, Ντίλαν Χίλι από το Ηνω-
μένο Βασίλειο, καθώς και του Κροάτη Βιεκοσλάβ 

Πρέμπεργκ και του Σουηδού Ματίας Γκούσταφσον, 
μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. 

Οι Χάρντινγκ, Πρέμπεργκ και Γκούσταφσον, οι 
οποίοι πιάστηκαν αιχμάλωτοι στην περιοχή του ου-
κρανικού λιμανιού της Μαριούπολης, που πολιορ-
κείτο και βομβαρδιζόταν επί εβδομάδες από τον 
ρωσικό στρατό, αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή, 
σύμφωνα με δικαστή, την οποία επικαλείται το πρα-
κτορείο ειδήσεων TASS.

Ρωσικό μαχητικό εκδίωξε βρετανικό
ΑΝΔΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΙΠΕ:

Ο άνδρας, που συνελήφθη φορώντας μάσκα και 
οπλισμένος με βαλλίστρα στην κατοικία της βασί-
λισσας Ελισάβετ Β' στο Κάστρο του Ουίνδσορ πέ-
ρυσι τα Χριστούγεννα, είπε κατά τη σύλληψή του 
πως «είμαι εδώ για να σκοτώσω τη βασίλισσα», 
ανέφερε βρετανικό δικαστήριο. 

Ο Τζάσουαντ Σινγκ Τσάιλ, 20 ετών, στον οποίο 
έχουν απαγγελθεί κατηγορίες βάσει του βρετανικού 
Νόμου Περί Προδοσίας, σχεδίαζε την επίθεση και 
προσπαθούσε να αποκτήσει πρόσβαση στη βασι-
λική οικογένεια επί μήνες, ελέχθη στο δικαστήριο 

του Ουέστμινστερ του Λονδίνου. Οι εισαγγελείς εί-
παν πως ο Τσάιλ, που κατάγεται από το Σαουθά-
μπτον της νότιας Αγγλίας, τράβηξε ένα βίντεο προ-
τού εισέλθει στο κτήμα του Κάστρου του Ουίνδσορ, 
δυτικά του Λονδίνου, όπου διαμένει συνήθως η 
96χρονη βασίλισσα. Ήταν εκεί την ημέρα του συμ-
βάντος. «Λυπάμαι γι΄αυτό που έκανα και αυτό που 
θα κάνω. Θα προσπαθήσω να δολοφονήσω την 
Ελισάβετ, βασίλισσα της βασιλικής οικογένειας», 
είπε στο βίντεο, όπου φαίνεται να κρατάει μια βαλ-
λίστρα και φοράει κάλυμμα προσώπου. «Είναι εκ-
δίκηση για εκείνους που πέθαναν στη σφαγή του 
1919", είπε ο Τσάιλ, αναφερόμενος σε ένα επεισό-
διο όταν τα βρετανικά στρατεύματα πυροβόλησαν 
και σκότωσαν σχεδόν 400 Σιχ στην ιερή τους πόλη 
Αμριτσάρ στη βορειοδυτική Ινδία. «Είναι επίσης 
εκδίκηση για εκείνους που σκοτώθηκαν, ταπεινώ-
θηκαν και υπήρξαν θύματα διακρίσεων λόγω της 
φυλής τους», είπε. Οι Ινδοί ζητούν εδώ και πολύ 
καιρό μια επίσημη συγγνώμη από τη Βρετανία για 
αυτό που είναι γνωστό ως σφαγή του Τζαλιανβάλα.

«Είμαι εδώ για να σκοτώσω τη βασίλισσα»
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Φόρος τιμής στους ήρωες της Αραδίππου
Για άλλη μια χρονιά, ο Σύν-
δεσμος Αραδίππου Αγγλίας 
τέλεσε στο Λονδίνο, το ετή-
σιο μνημόσυνο των ηρώων 
της Αραδίππου της περιό-
δου 1963-1974. 

 
Το συμβούλιο και τα μέλη του συνδέσμου 
μνημόνευσαν την Κυριακή 14 Αυγούστου τους 
πεσόντες αγωνιστές και αγνοούμενους της 
κοινότητας, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, 
αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. 

 
Παρόντες στη φετινή, σεμνή τελετή μνήμης 
και τιμής των 20 παλληκαριών, ήταν αρκετοί 
απόδημοι Αραδιππιώτες, παράγοντες της πα-
ροικίας μας και συγγενείς των ηρώων. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

Coventry: Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ Α. ΚΑΚΟΥΡΗ

Τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
Χριστού στο Coventry επισκέφτηκε ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος 
την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022, όπου και χορο-
στάτησε του Όρθρου και προέστη της Θείας Λει-
τουργίας. Συλλειτούργησαν ο Ιερατικώς Προϊστά-
μενος Θεόδωρος Πολυβίου και οι Διακονοι 
Παντελεήμων Maxfield και Κωνσταντίνος Μα-

μούρης. Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν ο 
Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, κ. Ανδρέας Κα-
κουρής, και οι τοπικές δημοτικές και πολιτικές 
αρχές. 

 Η χαρμόσυνη ημέρα ολοκληρώθηκε με δε-
ξίωση που ακολούθησε σε παρακείμενη αίθουσα 
του Ιερού Ναού.

Η Γιορτή της Παναγιάς στο Wood Green
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Με λαμπρότητα γιόρτασε η κυπριακή παροι-
κία του Ηνωμένου Βασιλείου τη μεγάλη γιορτή 
της Χριστιανοσύνης, την Κοίμηση της Θεοτό-
κου, στις 15 Αυγούστου. 
Όπως συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Κύ-
προ, έτσι και στην παροικία μας, οι πιστοί προ-
σήλθαν με ευλάβεια στους ιερούς ναούς για να 
βιώσουν τη θρησκευτική κατάνυξη του Δεκα-
πενταύγουστου. 
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, επίκεντρο 
των εορτασμών ήταν ο Καθεδρικός Ναός της 

Παναγίας στο Wood Green, στο βόρειο Λον-
δίνο. Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Αρχιε-
πίσκοπος θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
Νικήτας. 

 Κατά το έθιμο, ακολούθησε παραδοσιακό 
πανηγύρι με καλό φαγητό, σουβλάκι, διάφορα 
εδέσματα και μικρό παζαράκι με εκκλησιαστικές 
εικόνες. Το πανηγύρι, έγινε αφορμή, εκατοντά-
δες Ελλαδίτες και Κύπριοι του Λονδίνου να έρ-
θουν για άλλη μια φορά κοντά.

Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Woolwich 
ΧΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑ

Τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στο Woolwich επισκέφτηκε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσποκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την 
Κυριακή 8 Αυγούστου 2022, όπου και χοροστάτησε του Όρθρου και προέστη της 
Θείας Λειτουργίας. Συλλειτούργησαν ο Εφημέριος του Ι. Ναού π. Θωμάς Κουτρούκης 
και ο Αρχιδιάκονος Δρ Γεώργιος Τσουρούς. Στην Θεία Λειτουργία παρέστησαν οι 
τοπικές δημοτικές και πολιτικές αρχές. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας τέλεσε 
την χειροθεσία εις Αρχιμανδρίτη του επι σειρά ετών υπηρετούντος Ιερατικώς Προϊστα-
μένου π. Μιχαήλ Παζίνα. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος επισκέ-
φθηκε τον παραπλήσιο Αγγλικανικό Ναό St Michael όπου φυλάσεται εικόνα του Χριστού 
αγιογραφηθείσα από τον Άγιο Σωφρόνιο, ιδρυτή της Ιεράς Σταυροπηγιακής και Πα-
τριαρχικής Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ. Κατόπιν, παρατέθηκε γεύμα από 
την Κοινότητα σε παρακείμενη αίθουσα ενώ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού 
πραγματοποιήθηκε το πανηγύρι της Κοινότητας που λαμβάνει χώρα επί σειρά ετών με 
τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.
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Κάτι αλλάζει στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο του Wood Green
«Άλλος αέρας» πνέει τις τελευταίες μέ-

ρες στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο 
Wood Green. Όπως βλέπετε και στις φω-
τογραφίες, έχουν αρχίσει οι εργασίες ανα-
βάθμισής του καφεστιατορίου που βρίσκε-
ται στο ισόγειο, για τη βελτίωση της 
λειτουργικότητας των χώρων του, καθώς 
και τη βελτίωση της «γηρασμένης» εικό-
νας που παρουσιάζουν σήμερα. 

 
Τα έργα γίνονται με διακριτικότητα και 

σε ώρες που δεν επηρεάζουν την προσέ-
λευση των πελατών, καθώς το καφεστια-
τόριο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 

Οι εργασίες για τη διαρρύθμιση των χώ-
ρων αναμένεται να ολοκληρωθούν σύ-
ντομα, όμως, οι ενέργειες για την αναβάθ-
μισή του, δεν σταματούν εδώ. 

 
Όπως μας αναφέρθηκε, εκτός από την 

αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης 
του κοινού, στόχος της ευρύτερης προ-
σπάθειας που καταβάλλεται τόσο από την 
Επιτροπή του Κοινοτικού Κέντρου, όσο 
και από τη νέα διεύθυνση του καφεστια-
τορίου, είναι η προσέλκυση Κυπρίων 
όλων των ηλικιών και ειδικότερα της νεο-
λαίας.

Αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμήν του Θεόδωρου Γκότση 
Αποχαιρετιστήριο δείπνο προς τιμήν 
του τέως Γενικού Προξένου της  
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, Θεόδωρου Γκότση, παρέθε-
σαν τη Δευτέρα 8 Αυγούστου σε εστια-
τόριο στο κεντρικό Λονδίνο, οι γνωστοί 
παράγοντες της παροικίας μας Δώρος 
Παρτασίδης, Σπύρος Παπαχαραλά-
μπους, Theo Theodorou και Πά-
μπος Χαραλάμπους. 

 
Θέλωντας να δείξουν την εκτίμησή 

τους για την προσφορά και το έργο του 
στη διάρκεια της τετραετίας του στο 
ΗΒ, τού πρόσφεραν ως αναμνηστικό 
δώρο δύο βιβλία, και τον ευχαρίστησαν 
για την καλή συνεργασία που είχαν όλα 

αυτά τα χρόνια. 
Και οι τέσσερις χαρακτήρισαν τη  

θητεία του κύριου Γκότση στο ΗΒ ως 
επιτυχημένη, αφού όπως τόνισαν,  
το Προξενείο είχε να διαχειριστεί τα  
τελευταία χρόνια πρωτοφανείς κατα-
στάσεις και να ανταπεξέλθει σε ιδιαί-
τερα δύσκολες προκλήσεις εξαιτίας του 
Brexit και της πανδημίας. Κατάφερε, 
όμως, να αντεπεξέλθει, εξυπηρετώντας 
χιλιάδες συμπατριώτες μας που δια-
μένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
φοιτητές σε διάφορες πόλεις του ΗΒ, 
αλλά και επιχειρήσεις που είχαν να 
αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα. 

 
Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις για 

τις νέες προκλήσεις που έχει να αντι-
μετωπίσει η παροικία μας στη Βρετανία 
η οποία βρίσκεται ήδη, στη δίνη της  
οικονομικής κρίσης, αλλά και για το  
Κυπριακό, με φόντο τις επικείμενες 
Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο. 

 
Όπως έγραψε και στην προηγούμενη 

έκδοσή της η «Παροικιακή», τη σκυ-
τάλη, ως νέος Γενικός Πρόξενος της 
χώρας μας στο Λονδίνο, παρέλαβε 
από την περασμένη Παρασκευή ο 
Οδυσσέας Οδυσσέως, ενώ, ο Θεόδω-
ρος Γκότσης, επιστρέφει για την ώρα 
στα γραφεία του Υπουργείου Εξωτερι-
κών στη Λευκωσία.

Αντιδράσεις οδηγών για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Haringey
ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ) ΚΑΙ... ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ

Αντιδράσεις από οδηγούς που χρησιμοποιούσαν μέχρι πρό-
σφατα τους δρόμους που διασχίζουν πολλές συνοικίες του Ha-
ringey στην ευρύτερη περιοχή του Κυπριακού Κοινοτικού Κέ-
ντρου και συνδέουν (μεταξύ άλλων) τις κεντρικές λεωφόρους 
High Road, Green Lanes, Bounds Green Road και Bowes Road, 
προκάλεσε το νέο μέτρο που έθεσε σε εφαρμογή ο δήμος και 
το οποίο προνοεί την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από 
πολλούς δρόμους της περιοχής.  
Ως αποτέλεσμα του νέου μέτρου, είναι η κίνηση να διοχετεύεται 

αναγκαστικά στις πολυσύχναστες λεωφόρους, όπου αναπό-
φευκτα δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι οι απαγορεύσεις διέλευσης 

από και προς τον Myddleton Road, όπου ως γνωστό, λειτουρ-
γούν αρκετές κυπριακές επιχειρήσεις όπως εστιατόρια, κέντρα 
αναψυχής και καταστήματα. Τις τελευταίες μέρες, αρκετοί συ-
μπατριώτες μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να 
πληρώσουν «τσουχτερά» πρόστιμα, αφού δεν γνώριζαν για τις 
νέες αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ελέγχονται με κάμερες. 
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του δήμου 
Haringey, το μέτρο αυτό έχει ως στόχο τη μείωση της τροχαίας 

κίνησης, της οχληρίας και της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης σε πολλές γειτονιές του δήμου όπου οι κά-
τοικοι είχαν διατυπώσει παράπονα στο παρελθόν, 
ενώ, δίνει ταυτόχρονα περισσότερα κίνητρα στους 
πολίτες για την χρησιμοποιήσή τους ως ποδηλατό-
δρομους. Σύμφωνα πάντα με τη σχετική ανακοί-
νωση του Δημοτικού Συμβουλίου, το μέτρο εντάσ-
σεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 
την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης σε πε-
ριοχές όπου λειτουργούν δημόσια σχολεία. Πάντως, 
και σύμφωνα με τα παράπονα που έχουν φτάσει 
μέχρι στιγμής στα γραφεία της «Παροικιακής», το 
μόνο που πετυχαίνει μέχρι στιγμής το μέτρο, είναι 
να διοχετεύει ακόμη περισσότερη κίνηση στις ήδη 
βεβαρημένες - λόγω πυκνής τροχαίας κίνησης - κε-
ντρικές λεωφόρους που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  
Αναλυτικό ρεπορτάζ για το θέμα, στην επόμενη 

έκδοση της «Παροικιακής», ενώ, θα επιδιώξουμε 
να εξασφαλίσουμε και απάντηση από εκπροσώ-
πους του δήμου. 



▪� Την 1η Αυγούστου 1973 
έφυγε από τη ζωή στο Σουρ-
γκούτ της Σιβηρίας όπου ήταν 
πολιτικός εξόριστος για έντεκα  
χρόνια ο πρώην Γενικός Γραμ-
ματέας του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριά-
δης. Η τότε ηγεσία του ΚΚΕ  
υιοθέτησε την εκδοχή των Σοβιε-

τικών ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης αυτοκτόνησε. Οι 
υπερασπιστές του έργου του υποστηρίζουν ότι 
δολοφονήθηκε από τους Σοβιετικούς... Στις 16 
Ιουλίου 2011, ο Νίκος Ζαχαριάδης αποκαταστά-
θηκε πολιτικά και κομματικά με απόφαση της 
Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ 
δεν άλλαξε την εκδοχή των Σοβιετικών ότι ο Νί-
κος Ζαχαριάδης αυτοκτόνησε. 
▪� Μερικές φορές μία και μόνο πράξη, ένα και 
μόνο γεγονός είναι ικανό να εντάξει στο Πάνθεον 
της ιστορίας κάποιο πρόσωπο. Τέτοιο γεγονός 
είναι το ανοιχτό γράμμα που απηύθυνε ο Νίκος 
Ζαχαριάδης προς τον λαό της Ελλάδας στις 31 
Οκτωβρίου 1940, το οποίο, δημοσιεύτηκε στον 
ελληνικό Τύπο. Ο Νίκος Ζαχαριάδης έγραψε το 
γράμμα μέσα  στην Ασφάλεια Αθηνών όπου ήταν 
φυλακισμένος και υπό αυστηρή επιτήρηση.  
Το δικτατορικό καθεστώς Ιωάννη Μεταξά τον είχε 
μεταφέρει στην Ασφάλεια Αθηνών από τις φυλα-
κές της Κέρκυρας λίγο πριν την εισβολή της φα-
σιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα στις 28 Οκτωβρίου 
1940. 
▪� Σε όποιο στρατόπεδο και αν βρίσκεται κά-
ποιος, στους υποστηρικτές του ή στους πολέμι-
ούς του, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει το  
μεγαλείο του ανδρός και της πράξης του.  
▪� Παρατίθεται πιο κάτω το ιστορικό «Ανοιχτό 
γράμμα» του Νίκου Ζαχαριάδη, που αποτέλεσε 
την υψηλότερη, σημαντικότερη εθνική-πολιτική 
πράξη του ως Έλληνα αντιφασίστα πατριώτη, 
αγωνιστή και κομμουνιστή  ηγέτη: "Προς το λαό 
της Ελλάδας Ο φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε 
την Ελλάδα πισώπλατα, δολοφονικά και ξετσί-
πωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξαν-
δραποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλαίβουμε 
για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική μας ανεξαρ-
τησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και πολύ 
σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει 
να παλαίβει, αψηφώντας τους κινδύνους και τις 
θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διεξάγει σήμερα 
έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο 
φασισμό του Μουσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο 
και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ 
ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ 
ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΝΑ. 
Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξο-
ντωθεί αλύπητα. Στον πόλεμο αυτό που τον δι-
ευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει 
να δόσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύ-
λαξη. Έπαθλο για τον εργαζόμενο λαό και επι-
στέγασμα για το σημερινό του αγώνα, πρέπει 
να είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της 
δουλιάς, της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξε-
νική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, μ’ ένα πραγματικά 
παλλαϊκό πολιτισμό. Όλοι στον αγώνα, ο καθένας 
στη θέση του και η νίκη θάναι νίκη της Ελλάδας 
και του λαού της. Οι εργαζόμενοι όλου του κό-
σμου στέκουν στο πλευρό μας. Αθήνα 31 του 
Οχτώβρη 1940. Νίκος Ζαχαριάδης  
Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ" 
▪� Παρά την ασφυκτική απομόνωση που βρί-
σκεται ο Νίκος Ζαχαριάδης, με μόνες επαφές 
που του επιτρέπονται να είναι οι δηλωσίες 
πρώην στελέχη του ΚΚΕ και νυν όργανα του δια-
βόητου Υφυπουργού Δημόσιας Ασφαλείας, Κων-
σταντίνου Μανιαδάκη, το πολιτικό του κριτήριο 
δεν κάνει λάθος. Σωστά εκτιμά τον χαρακτήρα 
του πολέμου και είναι ξεκάθαρος για τα καθήκο-
ντα και τον στόχο των Ελλήνων κομμουνιστών. 
Η Ελλάδα δεν ήταν μια ιμπεριαλιστική χώρα 
όπως ήταν η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η 

Βρετανία. Η Ελλάδα ήταν μια εξαρτημένη χώρα 
και ο πόλεμός της ήταν απελευθερωτικός, δί-
καιος. 
▪� Στις 17 Σεπτεμβρίου 1936 η μεταξική δικτα-
τορία συλλαμβάνει τον Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής (ΚΕ) του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας (ΚΚΕ) Νίκο Ζαχαριάδη. Πριν σχεδόν 
86 χρόνια! Και στις  31 Οκτωβρίου 2022 θα  κλεί-
σουν 82 χρόνια από το ιστορικό «ανοιχτό 
γράμμα» του για παλλαϊκή εθνική αντίσταση στον 
ιταλικό φασισμό. Ο Νίκος Ζαχαριάδης έλεγε  
συχνά ότι την τιμή δεν μπορεί κανένας να σου 
την αφαιρέσει, την τιμή μπορείς μονάχα να τη 
χάσεις. Στο βιβλίο του «Θέσεις για την ιστορία 
του ΚΚΕ», το οποίο έγραψε σ’ ένα ανήλιο κελί 
των φυλακών της Κέρκυρας, όπου, ως δεσμώτης 
της δικτατορίας Μεταξά, υπέστη, για τέσσερα 
σχεδόν χρόνια, όλα τα μέσα βασανισμού, πίεσης, 
εκβιασμού και εξόντωσης του Κων-
σταντίνου Μανιαδάκη, άξιου μα-
θητή του Χίμλερ, χωρίς να λυγί-
σει, τόνιζε: «Όποιος δεν ξέρει να 
πεθαίνει όταν χρειάζεται, δεν ξέρει 
να ζει και στη ζωή του θ’ αποτύχει. 
Όποιος φοβάται μην πέσει, πρέ-
πει σε όλο του το βίο να σέρ-
νεται χάμου». Αυτά τα δύο 
τα  κράτησε τα μέχρι το 
τέλος της ζωής του. 
▪� Δεν θα πω πάρα 
πολλά για τους πνευμα-
τικούς ορίζοντες του Νί-
κου Ζαχαριάδη. Κάποιοι 
νομίζουν, δεν ξέρουν, ότι 
ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν 
ένας μουντός άνθρω-
πος που το μόνο ενδια-
φέρον του ήταν το 
κόμμα. Αυτή η άποψη δεν 
έχει καμία σχέση με την αλή-
θεια. Ο Νίκος Ζαχαριάδης 
διάβαζε και θαύμαζε την ποί-
ηση του Γιώργου Σεφέρη 
όταν άλλοι ακόμα και αστοί 
διανοούμενοι δεν γνώριζαν 
την ύπαρξη του μεγάλου 
Έλληνα ποιητή. Ο Νίκος Ζα-
χαριάδης όταν ήταν στις φυ-
λακές της Κέρκυρας 
έγραψε ένα εξαιρε-
τικό βιβλίο για την 
ποίηση του Κωστή 
Παλαμά.  
Ο τίτλος του βι-
βλίου: "Ο αληθινός 
Παλαμάς". Στο άρθρο 
του "Κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής", ο Νίκος 
Ζαχαριάδης γράφει: "Ο κομμουνιστής, χώρια από 
την ειδικότητά του ,που πρέπει να την κατέχει 
καλά, να την προωθεί και όπου πρέπει νάναι 
πρωτοπόρος και ανακαινιστής, κατέχει και την 
αναγκαία εγκυκλοπαιδική μόρφωση πάνω στους 
βασικούς τομείς μέσα στην παγκόσμια εκπολιτι-
στική, πνευματική και επιστημονική κίνηση και 
εκσυγχρονίζεται αδιάκοπα. 
Ενδιαφέρεται για την παγκόσμια πρωτοπόρα 
διανόηση, τις κορυφές της και την πνευματική 
παραγωγή τους. Και πολύ περισσότερο παρα-
κολουθεί τη ντόπια πνευματική κίνηση. Ενδια-
φέρεται για τη λογοτεχνική φιλολογία, το θέατρο, 
την ποίηση, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και 
καλλιεργεί και τις ατομικές του κλίσεις. Τον εν-
διαφέρει και ο κινηματογράφος στην προοδευτική 
του παραγωγή, το ραδιόφωνο, ντόπιο και ξένο... 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στις ξένες 
γλώσσες." 
▪� Ο Νίκος Ζαχαριάδης,"το αγαπημένο παιδί της 
ελληνικής αριστεράς μιας άλλης εποχής", οι δύο 
δίδυμες αδελφές του, Φωφώ και Σάσα, μεγαλύ-
τερές του, και ο αδελφός του, Μίμης, μικρότερός 
του ,ο οποίος ήταν άριστος μαθητής, έζησαν τα 

νεανικά τους χρόνια σε καλλιεργημένο αστικό 
περιβάλλον με αρχές και πατριωτικά αισθήματα. 
Ο  πατέρας τους, Παναγιώτης Ζαχαριάδης, που 
ήταν αντιπρόσωπος γαλλικού μονοπωλίου κα-
πνού, είχε τελειώσει τη Μεγάλη Σχολή του Γένους 
στην Πόλη και κατείχε ξένες γλώσσες. Η μητέρα 
τους, Ερατώ, ήταν απόφοιτος της Σχολής Καλο-
γραιών των Αδάνων. Λόγω της φύσης της δου-
λειάς του πατέρα , η  οικογένεια Ζαχαριάδη έζησε 
στα Σκόπια, στη Θεσσαλονίκη, στη Νικομήδεια 
(Τουρκία, σήμερα Ιζμίτ) στην Αδριανούπολη 
(Τουρκία, σήμερα Εντιρνέ) και στην Πόλη.  
Ο Νίκος Ζαχαριάδης που γεννήθηκε στην Αδρια-
νούπολη στις 27 Απριλίου 1903, ξεκίνησε το δη-
μοτικό στα Σκόπια, το τέλειωσε στη Νικομήδεια 
και στη συνέχεια φοίτησε στο Γυμνάσιο της 
Αδριανούπολης. 
▪� Σε νεαρή ηλικία, ο Νίκος Ζαχαριάδης πήρε 
«διαζύγιο» από το αστικό οικογενειακό του πε-
ριβάλλον, διαφοροποιήθηκε…  
Ήδη από τα τέλη του 1918 στη Νικομήδεια, 
ο Κύπριος διερμηνέας στον βρετανικό 
στρατό, Ευριπίδης Αναστασιάδης του είχε 
πρωτομιλήσει συστηματικά για τον κομ-
μουνισμό, τη ρωσική επανάσταση,τον 
Λένιν και τους μπολσεβίκους. 
▪� Το 1919, εργαζόμενος στην 
Πόλη ως υπάλληλος στο λιμάνι, 
συνδέθηκε με το εργατικό κίνημα. 
Έγινε γραμματέας του κομμου-
νιστικού πυρήνα που καθοδη-
γούσε την πολυεθνική νεολαία 
εργατών και υπαλλήλων της 
Πόλης (Έλληνες, Αρμένιοι, 
Εβραίοι, Βούλγαροι, Τούρκοι 
κ.ά.). Το 1921 σ’ ένα από τα τα-
ξίδια του στα σοβιετικά λιμάνια 
της Μαύρης Θάλασσας συνδέ-
θηκε με την Κομμουνιστική Νε-
ολαία της Σοβιετικής Ένωσης. 
▪� Το 1922 έγινε μέλος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος Σο-
βιετικής Ένωσης. Πήρε μέρος 
στον Εμφύλιο στο πλευρό της 
νεαρής Σοβιετικής Δημοκρατίας 
ενάντια στους λευκοφρουρούς 
αντεπαναστάτες και τους ιμπερια-
λιστές εισβολείς.  
▪� Το 1923 έγινε μέλος του Κομ-

μουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. 
Στα μέσα του ίδιου χρόνου εγκατα-
στάθηκε στη Σοβιετική Ρωσία, όπου 
σπούδασε στο νεοϊδρυμένο τότε  
Κομμουνιστικό Πανεπιστήμιο των 
Εργαζομένων της Ανατολής, τη φη-
μισμένη Σχολή ΚΟΥΤΒ (αρχικά των 

ρωσικών λέξεων του τίτλου).  
▪� Δεν γνώρισε τον Λένιν, μα ήταν τιμητική 
φρουρά στο φέρετρό του τον Ιανουάριο του 1924 
μαζί με τον μεγάλο Τούρκο ποιητή και κομμουνι-
στή, Ναζίμ Χικμέτ. 
▪� Το 1924 ο Νίκος Ζαχαριάδης 
κατεβαίνει στην Ελλάδα. Ήταν ο νεότερος της 
πρώτης ομάδας αποφοίτων της Σχολής ΚΟΥΤΒ. 
Αρθρογραφεί στον αριστερό Τύπο με το ψευδώ-
νυμο «Κούτβης», αφού είχε ήδη αναλάβει καθο-
δηγητική δουλειά στην Ομοσπονδία Κομμουνι-
στικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ). Την περίοδο 
1924-1929 φυλακίστηκε και δραπέτευσε έξι φο-
ρές. Το 1929-1931 ακολούθησε δεύτερη φοίτησή 
του σε κομματική Σχολή της Μόσχας. 
▪� Τον Νοέμβριο του 1931 πραγματοποιήθηκε η 
δεύτερη κάθοδός του στην Ελλάδα. Με παρέμ-
βαση της Κομιντέρν (Τρίτη, Κομμουνιστική, Διε-
θνής) τερματίζεται η χωρίς αρχές, φραξιονιστική 
πάλη στο ΚΚΕ και Γραμματέας της ΚΕ διορίζεται 
ο Νίκος Ζαχαριάδης. Η άνοδος του ΚΚΕ ήταν 
εντυπωσιακή. Μέσα σε δύο χρόνια, ο αριθμός 
των κομματικών μελών τριπλασιάστηκε, το 
κόμμα κέρδισε σημαντικούς παράγοντες της 
αστικής διανόησης και στις εκλογές του 1932 το 

Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Αγροτών εξέλεξε 10 
βουλευτές. 
▪� Στις 17 Σεπτεμβρίου 1936, ο Νίκος Ζαχαριά-
δης συλλαμβάνεται από την Κρατική Ασφάλεια 
και φυλακίζεται. Παρέμεινε στις φυλακές του 
Ιωάννη  Μεταξά (πρώτα στις φυλακές Κέρκυρας 
και ύστερα στην Ασφάλεια Αθηνών) έως το 1941. 
Ασυνείδητοι ραγιάδες τον παρέδωσαν στους  
Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι τον μετέφεραν 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νταχάου. Απε-
λευθερώθηκε και επέστρεψε στην Ελλάδα τον 
Μάιο του 1945. Στο Νταχάου έκανε τον διερμη-
νέα. Ο Νίκος Ζαχαριάδης μιλούσε τα  ρωσικά, 
τα γερμανικά και καταλάβαινε τα τουρκικά.  
▪� Ο Νίκος Ζαχαριάδης, που πέθανε την 1η Αυ-
γούστου 1973 στο Σουργκούτ της βορειοανατο-
λικής Σιβηρίας, ύστερα από  χρόνια εξορίας, διε-
τέλεσε  Γραμματέας της ΚΕ του  ΚΚΕ για 
εικοσιπέντε χρόνια, από το 1931 μέχρι το 1956. 
Υπήρξε ο χαρακτηριστικός τύπος ηγέτη την πε-
ρίοδο της εποχής της διαμόρφωσης και δράσης 
των τριτοδιεθνιστικών κομμουνιστικών κομμά-
των. Η ζωή του σ’ όλες της τις διαστάσεις – την 
κοινωνικο-πολιτική, την ιστορική, την ηθική-προ-
σωπική – ξετυλίχτηκε και η προσωπικότητά του 
διαπλάστηκε στη δίνη των συγκλονιστικότερων 
συγκρούσεων του περασμένου αιώνα. 
Έζησε ενεργά δύο παγκόσμιους πολέμους, δύο 
εμφυλίους (Σοβιετική Ένωση και Ελλάδα 1946-
1949), σειρά ολόκληρη από εσωτερικά στρατο-
κρατικά και δικτατορικά κινήματα, πέντε χρόνια 
σε  κάτεργα στην Ελλάδα του ιδιωνύμου και του 
Μεταξ ά(1936-1941) και τέσσερα στο Νταχάου 
της Γερμανίας (1941-1945) και δεκαεφτά χρόνια 
εξορία στη Σοβιετική Ένωση (1956-1973) απ’ τα 
οποία τα έντεκα  στο Σουργκούτ της Σιβηρίας. 
▪� Μέσα στο παραλήρημα των «ανανεωτικών» 
αλλαγών κάποιοι μηδένισαν την προσφορά του 
Νίκου Ζαχαριάδη και τον διέγραψαν. Σήμερα 
όμως κανείς δεν έχει δικαίωμα, ούτε τη δύναμη 
άλλωστε, να τον διαγράψει, γιατί έτσι θα διέγραφε 
και μια εικοσιπεντάχρονη διαδρομή του ΚΚΕ, 
διαδρομή που ανήκει στην ιστορία της ελληνικής 
αριστεράς, στην ιστορία τελικά των μεγάλων λαϊ-
κών αγώνων για την απελευθέρωση της Ελλά-
δας από τη βρετανική εξάρτηση, τη γερμανική 
κατοχή, και την υποτελή εξουσία που επέβαλαν 
με τη βία των όπλων οι  Βρετανοαμερικανοί μετά 
την αποχώρηση των Γερμανών το 1944. 
Διαδρομή που είναι αναπόσπαστο μέρος της 
ιστορίας των ριζοσπαστικών αγώνων της ελλη-
νικής αριστεράς για πραγματική δημοκρατία και 
σοσιαλισμό. 
▪� Ο Νίκος Ζαχαριάδης, που γνώρισε τη λατρεία 
μυριάδων τίμιων αγωνιστών, που τον πίστεψαν 
και ήταν έτοιμοι για κάθε θυσία, με το ιστορικό  
γράμμα του την 31η Οκτωβρίου 1940 για παλ-
λαϊκή εθνική αντίσταση στον επιτιθέμενο φασι-
σμό του Μουσολίνι, έφτασε στο απόγειο της προ-
σφοράς του στο εργατικό-λαϊκό κίνημα της 
Ελλάδας. Η απόφασή του να πάρει τολμηρή και 
ξεκάθαρη πατριωτική θέση, έθεσε τις βάσεις για 
την εποποιία του ΕΑΜ -ΕΛΑΣ, φώτισε το δρόμο 
της Εθνικής Αντίστασης στη μετέπειτα γερμανική 
κατοχή όπου πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές. 
Το γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη αποτελεί φω-
τεινό ιστορικό ντοκουμέντο αγωνιστικής αντίστα-
σης, που τιμά κάθε Έλληνα πατριώτη ανεξαρτή-
τως ιδεολογικής πολιτικής  τοποθέτησης. 
Νίκος Ζαχαριάδης, αλύγιστος,όπως εύστοχα 
τον χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ 
του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και αθάνατος 
φωτίζει άπλετα τους αγώνες του ελληνικού λαού 
για πραγματική ελευθερία, δημοκρατία, κοινω-
νική αλλαγή και σοσιαλισμό.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Νίκος Ζαχαριάδης | Το ρολόι της ιστορίας γυρίζει πίσω…  



Προτού να μπω στο σημερινό  θέμα μου να εξη-
γήσω ότι αποφεύγω να ψεκάζω τα φρουτόδεντρα 
ή τα λαχανικά και σε ένα βαθμό προσπαθώ να 
αποφύγω τσιμπήματα από σφήκες (wasps) και 
τσιμπήματα άλλων εντόμων ειδικά τους καλοκαι-

ρινούς μήνες. Λόγω της αλλεργίας μου, χρειάζομαι χάπι για να 
θεραπευτούν τα τσιμπήματα εντόμων.  Βάζω και κάνα δυο πιατά-
κια κονσέρβα φρούτων σε μια γωνιά  του κήπου για να απομα-
κρύνονται μα να που τους αρέσει  να εισβάλουν σε όλον τον κήπο 
και το περιβόλι.  
Έτσι τοποθέτησα δύο εντομοπαγίδες, οι οποίες να σημειωθεί 
είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν 
πίσω στο θέμα μας. Κάθισα για λίγο να ξεκουραστώ εκεί στο 
μικρό περιβόλι που έχω. Κατά σύμπτωση σαν έβλεπα τα δένδρα,  
την προσοχή μου πήρε η φανταχτερή κίτρινη εντομοπαγίδα  και 
το δράμα που εξελισσόταν σε αυτήν  τη κίτρινη 10 Χ 7 ίντζες  
εντομοπαγίδα, το ένα έντομο που ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατο  
δέχτηκε επίθεση από σφήκα  και άρχισε να τρώει το άλλο, αδύνατο 
και συνάμα  ετοιμοθάνατο έντομο.  
Που να γνώριζε η σφήκα που αν και έτρωγε το άλλο έντομα  σε 
λίγα λεπτά θα ήτα και αυτή  στην ίδια τύχη που ήταν το άλλο 
έντομο. Αν και προσπάθησε να πετάξει  η σφήκα που επιτέθηκε  
δεν μπόρεσε αφού τα πόδια της ήταν κολλημένα και συνέχισε να 
καταβρωχθεί το τι απέμεινε από το άλλο έντομο.  Αυτή η σκηνή 
που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια μου μήπως δεν είναι κάτι 
που συμβαίνει και  ανά την υφήλιο.  

Ο ένας να φάει τον άλλο να πατήσει σε πτώματα για να πάρει 
καλύτερη θέση, να προσποιούνται  ότι ενδιαφέρονται να βοηθή-
σουν, αλλά μάλλον χρησιμοποιούν καταστάσεις και  ευκαιρίες  για 
να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. 
Έχουμε κολλήσει στην υποκρισία, στην λαιμαργία και στη απλη-
στία. Προσπάθησε η σφήκα να πετάξει αφού δεν μπόρεσε έτσι  
συνέχισε να τρώει το τι απέμεινε από το άλλο έντομο. Ένα πράγμα 
είναι σίγουρο, ότι η σφήκα πήγε με το στομάχι γεμάτο. Η σφήκα  
δεν το είχε κατανοήσει πράγματι τι τύχη την περίμενε.  
Εμείς που έχουμε μυαλό μήπως έχουμε κατανοήσει ότι όσο και 
πατούμε σε πτώματα όσον και αν προσπαθήσουμε  να βγούμε 
όλο και πιο ψηλά, όσους πολέμους και αν αρχίσουμε όσες φοβέ-
ρες και αν  σερβίρουμε μας περιμένει όλους η ίδια τύχη. Όπως  
η σφήκα και τα κοιμητήρια είναι μάρτυρες του όλου προορισμού 
του ανθρώπου που ποτέ δεν είπαμε δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετά.  
Επειδή έχουμε μυαλά ας αποφύγουμε το “κίτρινο εντομoκτόνο”  
της απανθρωπιάς της ψευτιάς της κακίας και του μίσους της  
ζήλιας η ακόμη  του φθόνου και της ψεύτικης δόξας.  
Αυτά που  περίγραψα στο  τι έλαβε χώρα στην κίτρινη εντομο-
παγίδα, για πολλούς  ίσως  να ακούγονται κάπως παράξενα,  
μα μήπως δεν είναι αυτή η όλη συμπεριφορά μας  και ακόμη χει-
ρότερα από ότι περίγραψα  που λαμβάνει μέρος επί καθημερινής 
βάσεως; 
Όταν πρόσεξα αυτή την σκηνή και δεν γνωρίζω πως  μου ήλθε 
αμέσως στο μυαλό μου, στο  τι είναι αυτό που  συμβαίνει σήμερα 
μεταξύ των  ανθρώπων.   

Ας αποφύγουμε την συμπεριφορά της σφήκας και ας μην κολ-
λήσουμε  στην  παγίδα της  κακίας της κίτρινης εντομοπαγίδας 
που μόνο θάνατο θα φέρει. 
Δυστυχώς η όλη συμπεριφορά της σφήκας την βλέπει κανείς σε 
πολλούς ανθρώπους. Ας μην κολλήσουμε διότι είναι πολύ δύσκολο 
να ξεκολλήσουμε από τα πάθη μας, διότι ακόμη δεν ανακάλυψαν 
κάποιο χάπι για αποφύγουμε την ψεύτικη υπόσχεση της πονηρής 
παγίδας που ήτα γεμάτη έντομα  όλων των ειδών.    
Η επιλογή όπως πάντοτε είναι δική μας. 
 Αν δεν είχα την παγίδα εκεί να κρέμεται ίσως ποτέ μου δεν θα 
έγραφα τέτοιο άρθρο. Τι  μαθήματα  μπορεί στα αλήθειά να πάρει 
κανείς από μία σφήκα σε μια εντομοπαγίδα.  

Σε φέρνω και πάλι στο μυαλό Αμμόχωστος μου.  
48 Χρόνια έχουν περάσει από τότε που δέχτη-
κες τη μαχαιριά του Αττίλα. Από τότε που τα παι-
διά σου έφυγαν έτσι ξαφνικά με την ελπίδα να 
γυρίσουν και πάλι πίσω. Από τότε που εσύ …. 

αποκοιμήθηκες Αμμόχωστος μου. Αποκοιμήθηκες και μαζί σου 
και τα όνειρα των δικών σου παιδιών. Βαρώσιν μου. Κάθε γωνιά 
σου γωνιά πολιτισμού. Κάθε γωνιά σου και ένας ποιητής,  ένας 
καλλιτέχνης,  ένας μουσικός. Κάθε γωνιά σου ένα όνειρο που 
έμεινε στη μέση. Η θάλασσα σου γεμάτη αναμνήσεις καρφωμένες 
στις μνήμες των παιδιών σου. Πόνος αβάσταχτος. Πληγές που 
αιμορραγούν, και που και πάλι τις ξανανοίγουν τα θηρία που σε 
κατασπάραξαν. Τα θηρία που και πάλι ορμούν να σε αποτελει-
ώσουν… 

 
Αμμόχωστος μου! 

 
Σε θυμάμαι Αμμόχωστος μου! Βαρώσιν μου! Βαρώσιν μου ηντά 
θελα να γράψω τα δικά σου. Να θυμηθώ τα βάσανα τζιούλλην 
την ομορκιάν σου. Δεν έχω ρίζες έσσω σου μα όμως πεθυμώ σε, 
τζιαι μέσα στα ορώματα  τες νύχτες μου χωρώσε. Θυμούμε πού-
μουν στον στρατόν τζιαι θώρουν σε τζι’ αγρίκουν. Ελάλουν τόσες 
ομορκιές  ποιος θα τες ηξιχάσει. Ποιοι εν ννα τες αφίσουσιν τζιαι 
μακρυά να πάσιν. Βαρώσιν μου δεν σε ξεχνώ, πάντα θα σ’ αθθυ-
μούμε, τζι’ όπου τζι’ αν πάω παίρνω σε τζιαι δεν σε απαρνιούμαι. 
Βαρώσιν μου στην ξενηθκιάν σ’ έφερα τζιαι βαλα σε, πας’ τον λαι-
μόν μου φυλαχτόν θα κρέμμεσε  τζιαι θάσαι. Έκαμα σε φυλαχτόν 

τζ’ είσαι πασ’ τον λαιμόν μου, τζιαι που τζιημούμε έχω σε Βαρώσιν 
στ’ όνειρον μου. Είσαι τζιαμέ τζιαι κρέμμεσε τζι’ εν μπορώ να  
σ’ αφήσω, τζιαι καρτερώ Βαρώσιν μου κοντά σου νάρτω πίσω. 
Είσαι τζιαμέ τζιαι κρέμμεσαι, τζι’ είσαι πάντα μητά μου, 
τζι’ όπου τζι’ αν πάω παίρνωσε… τζι’ έσσω… τζιαι στην δουλειά 
μου. Κάμε Θεέ μου θάμματα να δυνηθώ ν’ αντέχω, τζι’ υπομονήν 
να καρτερώ δώς μου την να την έχω. Νάρτουν οι μέρες να στραφώ 
τζιαι γιώ τζι’οι Βαρωσιώτες, ελεύθεροι να είμαστιν, σαν είμαστιν 
τζιαι τότες. Τότες που επηαίνναμεν στους τόπους τους δικούς 
σου, τζιαι ζιούσαμεν ούλλοι μαζίν οι Τούρζιοι μα τζ’ οι Χριστιανοί.  
Θα πέψω τούντο μήνυμαν τζι’ εύχομαι να μ’ ακούσουν. Να έρτουν  
να συντήχουμεν να φύουν ποιόν τα μίση, να φέρουμεν πάλε ξανά 
στην Κύπρον μας την λύση. Τούτα έχω Βαρώσιν μου στον νούν 
μου τζιαι λαλώ το, πως σ’ έχω πάντα στην καρκιάν τζιαι πάντα  
σ’ έχω πρώτο. Στον νουν μου είσαι τζιαχαμέ τζια ζωντανόν κρατώ 
σε, τζιαι καρτερώ να σου το πω θέλω σε τζι’ αγαπώ σε. Βαρώσιν 
μου στην ξενηθκιάν σ’ έφερα τζιαι βαλα σε πας’ τον λαιμόν μου 
φυλαχτόν θα κρέμμεσε  τζιαι θάσαι, Έκαμα σε φυλαχτόν τζ’ είσαι 
πασ’ τον λαιμόν μου, τζιαι που τζιημούμε έχω σε Βαρώσιν  
στ’ όνειρον μου. Είσαι τζιαμέ τζιαι κρέμμεσε τζι’ εν μπορώ να σε 
δκιώξω, τζ’ ούτε ποττέ μου βκάλλω σε, τζι’ ούτε τζιαι θα σε κώψω. 
Κάμνω ευτζιήν στον πλάστην μου τζιαι καρτερώ να πιάσει,   
να γίνει θάμμαν να βρεθεί λύσην που να μας δώσει, τους τόπους 
μας ελεύθερους.. με πρώτον το Βαρώσι, Τζι’ οι Βαρωσιώτες  
μονομιάς έσσω τους για να πάσιν. Τόποι μου π’ αναγιώθηκα τζιαι 
μιάληνα μητά σας, τζιαι τόποι που σας έμαθα τζι’ είδα την ομορκιάν 
σας, Θεέ μου γλέπε τζι’ έσσιεπε κακόν να μεν το πάθουν.  

Δώσ’ τους Θεέ μου δύναμην για να μας καρτερούσιν, τους νόμι-
μους κατοίκους τους,  γλήοραν για να δούσιν. Κάμε να ελευθερω-
θούν, να φύουσιν οι ξένοι, Να συναχτούμεν πλάστη μου πούλλην 
την οικουμένη, που μας εφάαν οι καμοί  τζιαι με καρκιάν καμένη. 
Για να στραφούμεν έσσω μας όπου μας καρτερούσιν, στους  
τόπους τζιαι τα σπίθκια μας πάλε  για να μας  δούσιν.  
Τούτα έχω Βαρώσιν μου στον νούν μου τζιαι λαλώ το, πως  
σ’ έχω πάντα στην καρκιάν τζιαι πάντα σ’ έχω πρώτον. Στον νουν 
μου είσαι τζιαχαμέ τζιαι ζωντανόν κρατώ σε, τζιαι καρτερώ να σου 
το πω Βαρώσιν.. πεθυμώ σε. Βαρώσιν μου στην ξενηθκιάν 
 σ’ έφερα τζιαι βαλα σε, πας’ τον λαιμόν μου φυλαχτόν θα κρέμμεσε  
τζιαι θάσαι. Έκαμα σε φυλαχτόν τζ’ είσαι πασ’ τον λαιμόν μου, 
τζιαι που τζιημούμε έχω σε Βαρώσιν στ’ όνειρον μου. Είσαι τζιαμέ 
τζιαι κρέμμεσε τζι’ εν μπορώ να σε κόψω, τζ’ ούτε ποττέ μου 
βκάλλω σε, τζι’ ούτε τζιαι θα σε θκιώξω. Κάμνω ευτζιήν στον πλά-
στην μου τζι’ όσπου να ξημερώσει, Μεγάλον θαύμα να γενεί…. 
Να’ μαστεν  στο Βαρώσι. Έτσι ευλαβικά αυτό το κομμάτι βγαίνει 
από τα βάθη της καρδιάς για την Αμμόχωστο,  που και πάλι δοκι-
μάζεται και δέχεται ακόμα μία εισβολή από τα θηρία που θέλουν 
να την κατασπαράξουν,  και ταυτόχρονα να γκρεμίσουν τα όνειρα 
και τις ελπίδες των νόμιμων ιδιοκτητών της πόλης που περιμένει 
την Ανάσταση της για τα τελευταία 48 χρόνια.  
Ας ευχηθούμε ότι οι κρατούντες τα ινία  θα ενεργήσουν και θα 
πράξουν το καλύτερο δυνατό ούτως ώστε να αποτρέψουν τα σχέ-
δια των κατακτητών και να πάρουν πίσω τα σπίτια και τις περιου-
σίες τους οι νόμιμοι ιδιοκτήτες τους. Να λυτρωθεί επιτέλους η πό-
λης του Ευαγόρα. Καλή λευτεριά! 

 Οουφφ νύσταξα! Αχ δεν κοιμήθηκα καλά! Πόσο 
θα ήθελα να κοιμηθώ τώρα…! Και πάει λέγοντας. 
Θα έχετε ακούσει συχνά αυτές τις εκφράσεις ή 
σίγουρα θα τις έχετε πει και οι ίδιοι. Και γιατί αυτό; 
Απλά γιατί ο ύπνος παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
υγεία μας. Τόσο στην σωματική όσο και στην ψυ-
χική. Και δεν μιλάμε για τον ύπνο απλά, αλλά για 

τον καλό ύπνο σε ποιότητα αλλά και ποσότητα! Ο ύπνος παίζει 
καίριο ζωτικό ρόλο για την καλή μας υγεία και την ευημερία μας 
και ας το κρατήσουμε αυτό για πάντα… Ο τρόπος που αισθάνεσαι 
τη μέρα έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που κοιμήθηκες το βράδυ. 
Άρα αν δεν ήταν καλής ποιότητας… θα αισθάνεσαι κουρασμένος 
και αυτό με την σειρά του θα μπορεί να επηρεάσει και τη διατρο-
φική σου συμπεριφορά. Μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερφαγία ή 
στην ανάγκη να πιείς πολλούς καφέδες ή ακόμα να σου δημιουρ-
γήσει  άσχημα συναισθήματα όπως θλίψη, κακή διάθεση, να σε 
κάνει ευερέθιστο,  κακοδιάθετο ή ακόμα να στο δημιουργήσει ξε-
σπάσματα θυμού. Δεν σε βοηθά να είσαι παραγωγικός αλλά και 
επιβαρύνει την υγεία σου επηρεάζοντας αρνητικά  το μεταβολικό 
ή ανοσοποιητικό σύστημα σε αντίθεση με την καλή ποιότητα ύπνου 
που σε βοηθάει πολύ. Πρώτα από όλα διατηρεί την καρδιά σου 
δυνατή  και μειώνει τις φλεγμονές στον οργανισμό σου γιατί ξε-
κουράζεσαι. Σε κρατάει έτοιμο για δράση και μπορείς να αντιδράς 
καλύτερα και άμεσα αλλά  βελτιώνει και την μνήμη σου. Σε βοηθάει 
ακόμη να έχεις λιγότερο στρες που είναι η μάστιγα της εποχής 
μας. 
Αλήθεια… τι είναι άραγε ο ύπνος; Με πιο επιστημονικούς όρους, 
ο ύπνος είναι μια κατάσταση διαφορετικής συνειδητότητας και πε-
ριορισμένης αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, κατά την οποία 

αναστέλλονται οι αισθητικές λειτουργίες του σώματος και η εκούσια 
κίνηση των μυών. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποκοιμιόμαστε 
και σταματάμε να έχουμε επαφή με το περιβάλλον γύρω μας. 
Μετά από κάποια ώρα, ξυπνάμε νιώθοντας - καλώς εχόντων των 
πραγμάτων - τονωμένοι και αναζωογονημένοι. 
Ο ύπνος εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο διαφορετικά είδη:  
τον ύπνο REM (γρήγορες κινήσεις ματιών) και τον ύπνο μη REM. 
Ο ύπνος μη REM, ο οποίος απαρτίζεται από 4 διαφορετικά στά-
δια. 

 Το πρώτο στάδιο είναι μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα ✓
στον ξύπνιο και τον ύπνο. 

Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον ελαφρύ ύπνο, κατά τον ✓
οποίο ο ρυθμός των παλμών της καρδιάς μειώνεται, η αναπνοή 
επιβραδύνεται και η θερμοκρασία του σώματος πέφτει. 

Στο τρίτο και το τέταρτο στάδιο έχουμε τον βαθύ ύπνο. ✓
 Έπειτα, μπαίνουμε στον ύπνο REM, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από γρήγορες κινήσεις των ματιών με τα βλέφαρα κλειστά. Κατά 
τη διάρκεια της φάσης αυτής, τα εγκεφαλικά κύματα μοιάζουν με 
αυτά που έχουμε όταν είμαστε ξύπνιοι. Η ρυθμός της αναπνοής 
αυξάνεται και οι μύες μας παραλύουν προσωρινά, καθώς βλέ-
πουμε όνειρα. Συνήθως, ο κύκλος αυτός ανάμεσα στον ύπνο 
REM και στον ύπνο μη REM επαναλαμβάνεται 4-5 φορές κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. Αυτό το μοτίβο ύπνου ισχύει τόσο για τους 
ενήλικες όσο και για τα παιδιά. 
Και αναφέροντας τα παιδιά είναι σε όλους γνωστό ότι το μωρό 
από την στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι και αρκετούς μήνες μετά, 
πίνει γάλα και κοιμάται. Οι αναβολικές ορμόνες (όπως η ανθρώ-
πινη αυξητική ορμόνη), οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη, εκκρίνο-
νται κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ο ύπνος άρα είναι απα-

ραίτητος τόσο για την υγεία αλλά και την ανάπτυξη των παιδιών 
γενικά και παίζει μεγάλο ρόλο και στην επίδοσή τους στο σχολείο 
αργότερα. Μελέτες έχουν δείξει ότι στα παιδιά που κοιμούνται 
καλά παρατηρείται βελτιωμένη προσοχή, συμπεριφορά, ικανότητα 
μάθησης και μνήμη. 
Όλοι μας θυμόμαστε ένα νανούρισμα που μας το είπαν ή το  
είπαμε στα παιδιά μας. Το πιο χαρακτηριστικό κυπριακό είναι αυτό 
με την Αγία Μαρίνα: 

«Αγιά Μαρίνα τζιαι τζιυρά, που ποτζοιμίζεις τα μωρά, 
ποτζοίμισε  τον γιόκα μου /την κόρη μου τζι΄ έχω να σου  
χαρίσω την Αλεξάνδρειαν ζάχαρη και το Μισίριν ρύζιν 

τζιαι την Κωνσταντινούπολη, ο γιος μου / η κόρη μου να 
την ρίζει»  

 
Πόσο διαρκεί ένα όνειρο; Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό; Πολλές οι 
απόψεις. Κάποιοι λένε πολύ λιγότερο από όσο νομίζουμε.  
Ένα όνειρο διαρκεί κατά μέσο όρο 2-3 δευτερόλεπτα, ενώ κάθε 
νύχτα βλέπουμε περίπου επτά όνειρα. Αν δεν αντιμετωπίζουμε 
κάποιο πρόβλημα αϋπνίας ή ανησυχίας, συνήθως αρκούν 12 έως 
14 λεπτά από τη στιγμή που θα σβήσουμε το φως μέχρι να απο-
κοιμηθούμε. Αυτό βέβαια μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο  
σε άνθρωπο. Και ποιος από εμάς δεν έχει δει σε όνειρο ότι τον 
κυνηγάνε ή ότι πέφτει από ένα ύψος και λίγο πριν ακουμπήσει 
κάτω ξυπνάει. Και γιατί ξυπνάει; Λένε ότι δεν μπορεί ο ανθρώπινος 
οργανισμός να βιώσει την πτώση γι΄αυτό… ξυπνάει! 
Είναι άγνωστο αν τα όνειρα μπορούν να είναι προφητικά  και 
θέλουν να μας προειδοποιήσουν για κάτι. Ίσως  μπορούν να μας 
πουν πολλά για τις σκέψεις και τη ζωή μας. 
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

«Αγιά Μαρίνα τζιαι τζιυρά…»

Του Βασίλη 
Παναγή

Κάθε Αύγουστο σε φέρνω και πάλι στο μυαλό μου, Βαρώσιν μου...

Ας επιλέξουμε συνειδητά να μην μοιάσουμε στις... σφήκες!
Του Γιώργου 
Α. Σάββα
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Στις 14-15 Αυγούστου του 1926, σε ένα τα-
πεινό σπίτι της οδού Βασιλείου Μακεδόνος 
στη Λεμεσό, μια δράκα πρωτοπόρων κομ-

μουνιστών έβαζαν και επίσημα τα θεμέλια του Λαϊ-
κού Κινήματος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου 
ήταν γέννημα της επίδρασης της Οκτωβριανής 
Επανάστασης και των νέων οικονομικών και κοι-
νωνικών δεδομένων, με σημαντικότερη την εμφά-
νιση και την ανάπτυξη της εργατικής τάξης ως 
απόρροιας της ανάπτυξης του καπιταλισμού στα 
πρώτα χρόνια της βρετανικής αποικιοκρατίας. 

Η εργατική τάξη ζούσε και εργαζόταν κάτω από 
άθλιες συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης, ενώ αυ-
ξανόταν σε αριθμό από το ξεκλήρισμα της φτωχής 
αγροτιάς. Η καταδυνάστευση του Βρετανού αποι-
κιοκράτη συμπλήρωνε την καταπίεση της ντόπιας 
αστικής τάξης, των τοκογλύφων, των τσιφλικάδων 
και της Εκκλησίας.  
Ιδρυτικό συνέδριο ΚΚΚ 
Το ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΚ υπήρξε το απο-

κορύφωμα μιας διαδικασίας που είχε αρχίσει στα 
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1920, με την εμ-
φάνιση στην Κύπρο της σοσιαλιστικής ιδεολογίας 
και των πρώτων κομμουνιστικών πυρήνων. 

Η δράση των κομμουνιστικών πυρήνων οδήγησε 
τον Φλεβάρη του 1926 στη συνδιάσκεψη στελεχών 
σε πολύ στενό κύκλο, για λόγους ασφα-
λείας, με στόχο τη σύγκληση ιδρυτικού 
συνεδρίου. Λίγο αργότερα, τον Ιούλη, 
φτάνει στην Κύπρο από την Ελλάδα 
και ο Κύπριος Χαράλαμπος Βατυλιώ-
της (Βάτης) και σε συνεργασία με την 
προϋπάρχουσα ΚΕ του ΚΚΚ ετοιμά-
ζονται οι εισηγήσεις και οι θέσεις για 
το συνέδριο. 

Το ιστορικό συνέδριο έγινε σε σπίτι 
που βρέθηκε στην οδό Βασιλείου Μα-
κεδόνος 13 και ενοικιάστηκε για τους 
σκοπούς του συνεδρίου. Λόγω της κα-
ταδίωξης και για λόγους ασφαλείας 
αποφασίστηκε όπως το συνέδριο διεξαχθεί 
τον Δεκαπενταύγουστο, έτσι ώστε, με πρόφαση 
την εν λόγω γιορτή, να μην κινήσει υποψίες η σύ-
ναξη των κομμουνιστών. 

Το βράδυ της 14ης Αυγούστου ξεκίνησε το ιστο-
ρικό ιδρυτικό συνέδριο του ΚΚΚ σε ένα σπίτι που 
δεν διέθετε καν τις αναγκαίες καρέκλες για τους 
συνέδρους. Οι ιστορικοί συμμετέχοντες στο συνέ-
δριο ήταν οι: Βάτης, Σκελέας, Λεύκης, Χρ. Σαββί-
δης, Χαρ. Σολομωνίδης, Κατίνα Νικολάου-Τουμά-
ζου, Πλάτωνας Τουμάζου, Κώστας Δράκος, 
Χριστόδουλος Αρτεμίου, Κλεάνθης Κιουπής, Γιώρ-
γος Σολιάτης, Χαράλαμπος Σκαπανέας, Κώστας 
Ερωτας, Λεωνίδας Χριστοδουλίδης και Αννινος Γε-
ωργίου. 

Στο συνέδριο ως εκπρόσωποι της μαθητικής και 
εργατικής νεολαίας έλαβαν μέρος οι Κυριάκος Κου-
κουλλής, Μάρκος Μαρκουλλής, Γιώργος Σολομω-
νίδης, Ευστάθιος Ξυναρής, Μ. Μικελλίδης, ενώ 
συμμετείχαν επίσης οι γιατροί Νικολαΐδης και Βα-
σιλείου. 

Το συνέδριο ενέκρινε το καταστατικό του κόμμα-
τος και μια σειρά από έγγραφα και εξέλεξε Κεντρική 
Επιτροπή στην ηγεσία της οποίας τέθηκε ο Σκε-
λέας. Οι αποφάσεις και οι θέσεις του ΚΚΚ δημο-
σιοποιήθηκαν στον «Νέο Άνθρωπο» μεταξύ 18 Σε-
πτεμβρίου και 24 Δεκεμβρίου. 

Με την ίδρυση του ΚΚΚ, η εργατιά, η αγροτιά, η 
προοδευτική διανόηση και γενικά οι εργαζόμενοι 

εμφανίστηκαν στο ιστορικό προσκήνιο ως αυτοτε-
λής πολιτική και κοινωνική δύναμη και για πρώτη 
φορά σήκωσαν κεφάλι και διεκδίκησαν τα δικαιώ-
ματά τους έναντι στην αποικιοκρατία, στην αστική 
τάξη και στην εθναρχία.  
Κόμμα αρχών και θέσεων 
από την πρώτη στιγμή 
Το ΚΚΚ στόχευε στο ενιαίο αντιιμπεριαλιστικό 

μέτωπο με απώτερο σκοπό την ανεξαρτησία της 
Κύπρου. Ως άμεσα πολιτικά αιτήματα το κόμμα 

είχε την καθολική ψηφοφορία, τη δη-
μιουργία πραγματικού κοινοβουλίου 
με καθολική ψηφοφορία, την κα-

τάργηση του οθωμανικού χρέους, 
την ελάττωση των φορολογιών, τη 
στρατιωτική εκκένωση του νησιού, 
τη δημιουργία ντόπιας πολιτοφυλα-
κής και τον τελικό στόχο της εργατο-

αγροτικής δημοκρατίας της Κύπρου και 
την είσοδό της στην Ομοσπονδία Εργατοαγροτικών 
Δημοκρατιών της Βαλκανικής. 

Μέσω των υπόλοιπων του αποφάσεων το ΚΚΚ 
επικύρωσε τις θέσεις του και τα αιτήματά του πάνω 
στα ζητήματα που αφορούσαν το εργατικό και το 
αγροτικό κίνημα. 

Κάποια από αυτά ήταν η ελευθερία οργανώσεως 
και η αναγνώριση όλων των Εργατικών Σωματείων 
χωρίς φορολογία, το οκτάωρο, η αποζημίωση ή 
ιατρική περίθαλψη από τις εταιρείες προς τους ερ-
γάτες που καθίστανται ανίκανοι προς εργασία λόγω 
ατυχήματος εν ώρα εργασίας και ανάλογη αποζη-
μίωση προς τις οικογένειές τους σε περίπτωση θα-
νάτου, η αποζημίωση στους υπαλλήλους και ερ-
γάτες που απολύονται χωρίς λόγο, η ίδρυση 
Κυβερνητικής Επαγγελματικής Σχολής προς δω-
ρεάν φοίτηση των φτωχών και η ίδρυση Ταμείου 
Περιθάλψεως προς αποζημίωση ή ιατρική περί-
θαλψη των εργατών σε περίπτωση ατυχήματος εν 
ώρα εργασίας. 

Για τα εισοδήματα του Ταμείου Περιθάλψεως 
προτείνουν φορολογία επί των νέων κτιρίων που 
η αξία τους υπερβαίνει τις 500 στερλίνες, φορολογία 
επί των σιγαροποιητικών μηχανών, φορολογία επί 
των εισαγόμενων έτοιμων ενδυμάτων, υποδημά-
των και διαφόρων άλλων αντικειμένων που 
κατασκευάζονται και στην Κύπρο και φο-
ρολογία επί των δημοσίων θεαμάτων. 

Ακόμη, η προστασία των εργαζομένων γυναικών 
και των ανήλικων παιδιών, η κατάργηση της φορο-
λογίας επί των ειδών πρώτης ανάγκης, η αντικα-
τάστασή της με φορολογία επί του κεφαλαίου, η 
κατάργηση του φόρου υποτελείας, η ειδική νομο-
θεσία για την προστασία των εργατών στα μεταλ-
λεία, η επιβολή φορολογίας επί των εξαγόμενων 
μεταλλευμάτων και ο τερματισμός της καταδίωξης 
από την Αστυνομία. 

Στο αγροτικό ζήτημα το ΚΚΚ ζητούσε ίδρυση γε-
ωργικής τράπεζας, απαλλοτρίωση της εκκλησια-
στικής περιουσίας προς χάριν των ακτημόνων, κα-
τάργηση της δεκάτης και την αντικατάστασή της με 
φόρο εισοδήματος, προστασία της κτηνοτροφίας 
με παραχώρηση δασικών περιοχών, κατάργηση 
των αγροτικών χρεών κτλ.  
Από το ΚΚΚ στο ΑΚΕΛ 
Το ΚΚΚ στα επόμενα χρόνια κάτω από σκληρές 

συνθήκες παρανομίας και καταδίωξης συνεχίζει να 
αγωνίζεται για τον κυπριακό λαό, με κύρια προμε-
τωπίδα το ενιαίο μέτωπο, άσχετα από εθνική και 
θρησκευτική καταγωγή. 

Παρά τη μικρή δύναμη του ΚΚΚ, η αποικιοκρατία 
φοβάται το κομμουνιστικό κίνημα και με την ευκαι-
ρία των Οκτωβριανών το 1931 εξορίζει τον Γ.Γ. του 
Κόμματος Βάτη και τον Β.Γ.Γ. Σκελέα. Ακόμα και 
στα σκληρά χρόνια της Παλμεροκρατίας, όταν η 
ενωτική Δεξιά έσκυψε το κεφάλι και συνεργάστηκε 
με τους Βρετανούς, η μόνη αντιαποικιακή φωνή 
ήταν οι παράνομοι πρωτοπόροι κομμουνιστές. 

Πέραν της δράσης τους στην Κύπρο, οι κομμου-
νιστές μετανάστες από Αγγλία και βόρεια Αμερική 
έδωσαν και μαθήματα διεθνισμού με τη συμμετοχή 
τους στις Διεθνείς Ταξιαρχίες στο πλευρό της δη-
μοκρατικής Ισπανίας στον εμφύλιο πόλεμο. 

Περίπου 59 Κύπριοι κομμουνιστές πολέμησαν 
το φασισμό του Φράνκο, συμπεριλαμβανομένου 
του μετέπειτα ιστορικού ηγέτη του ΑΚΕΛ Εζεκία 
Παπαϊωάννου, ενώ τουλάχιστον 19 από αυτούς 
άφησαν την τελευταία τους πνοή στα πεδία της 
μάχης στην Ισπανία. 

Η χαλάρωση των δικτατορικών μέτρων με την 
έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έδωσε τη δυ-
νατότητα στους κομμουνιστές να ιδρύσουν με άλλα 
δημοκρατικά στοιχεία το ΑΚΕΛ το 1941 για νόμιμη 
δράση. 

Τα δύο κόμματα συνυπήρχαν μέχρι και το 1944, 
το ένα στην παρανομία και το άλλο στη νομιμότητα. 
Το 1944 πάρθηκε η απόφαση για τη διάλυση του 
ΚΚΚ και το ΑΚΕΛ έμεινε ο μόνος και αδιαμφισβή-
τητος καθοδηγητής των εργαζομένων στους αγώ-
νες του συμβάλλοντας τα μέγιστα σε όλες τις κατα-
κτήσεις των εργαζομένων και του λαού μας. 

Το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ ως επαναστατικό κόμμα της ερ-
γατικής τάξης και η ταξική δύναμη διεκδίκησης ήταν 
και είναι η ελπίδα του τόπου και ο υπερασπιστής 
των συμφερόντων των εργαζομένων και των λαϊ-
κών μαζών. Για επανένωση και κοινωνική απελευ-
θέρωση.  
Μήνυμα συστράτευσης 
για την προοδευτική αλλαγή 
«Με την ευκαιρία της 96ης επετείου της ίδρυσης 

του Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου, το ΑΚΕΛ 
απευθύνει μήνυμα ενότητας και αγώνα στα χιλιάδες 
μέλη του, στον κόσμο της Αριστεράς και σε όλο 
τον εργαζόμενο λαό του τόπου», τονίζεται σε σχε-

τική ανακοίνωση: 
«Η 15η Αύγουστου αποτελεί ορόσημο 
στην Ιστορία της Κύπρου, στην πο-

ρεία των κοινωνικών και λαϊκών αγώνων στον τόπο 
μας. Η ίδρυση του ΚΚΚ, τον Δεκαπενταύγουστο 
του 1926, σήμανε την εμφάνιση για πρώτη φορά 
στην Κύπρο, της οργανωμένης πολιτικής δύναμης 
των εργαζομένων, η οποία έθετε τον ίδιο τον λαό 
ως πρωταγωνιστή των αγώνων, των εξελίξεων και 
της Ιστορίας. Το ΚΚΚ θεμελίωσε το εργατικό κίνημα 
της Κύπρου και ενέπνευσε τους πρώτους εργατι-
κούς αγώνες για το μεροκάματο. 

Έστησε την πυξίδα της κυπριακής Αριστεράς για 
την ενότητα Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου 
στην πάλη για τη λευτεριά και το ψωμί. Έθεσε τα 
ριζοσπαστικά για την εποχή αιτήματα της ισοτιμίας 
των φύλων, του διαχωρισμού εκκλησίας-κράτους, 
της μόρφωσης του λαού, της στέγασης της φτωχο-
λογιάς. Μίλησε στην κυπριακή εργατική τάξη για 
το σοσιαλιστικό επαναστατικό όραμα, τα κομμου-
νιστικά ιδεώδη, τον διεθνισμό και την ειρήνη. 

Ενενήντα έξι χρόνια μετά, το Κόμμα μας ατενίζει 
με σεβασμό και περηφάνια την Ιστορία του. Τιμά 
τους πρωτοπόρους κομμουνιστές και κομμουνί-
στριες που φύτεψαν τον σπόρο του 1926 και τον 
πότισαν με το αίμα και τον ιδρώτα αγώνων και θυ-
σιών. Τιμά τους ΑΚΕΛιστές και τις ΑΚΕΛίστριες 
που έκαναν τον σπόρο βαθύρριζο πλάτανο, ισχυρή 
δύναμη για τον λαό και την πατρίδα μας. 

Ταυτόχρονα, το ΑΚΕΛ ατενίζει με ελπίδα και αι-
σιοδοξία το μέλλον. Με συναίσθηση του ιστορικού 
του ρόλου για να αποτρέψουμε την οριστική διχο-
τόμηση της πατρίδας μας. Με αποφασιστικότητα 
και δράση, εντός κι εκτός βουλής, για να φτιάξουμε 
μια ισχυρή οικονομία που να στηρίζει και να εξυ-
πηρετεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινω-
νικό κράτος. Να κατοχυρωθούν τα σύγχρονα δι-
καιώματα των εργαζομένων. 

Να προστατεύσουμε τη δημόσια παιδεία και 
υγεία. Να σώσουμε το φυσικό περιβάλλον του νη-
σιού μας. Να αντιμετωπίσουμε τη διαπλοκή, τη δια-
φθορά και την αναξιοκρατία. Αυτές οι προσδοκίες 
του λαού και της νεολαίας της Κύπρου, είναι ο πή-
χης της επιτυχίας για το ΑΚΕΛ. 

Η 96η επέτειος της ίδρυσης του ΚΚΚ-ΑΚΕΛ, βρί-
σκει το ΑΚΕΛ στη μάχη για την απαλλαγή από τη 
διακυβέρνηση του ΔΗΣΥ, η οποία προκάλεσε 
πολλά και σοβαρά αδιέξοδα. Για την προοδευτική 
αλλαγή με την εκλογή του ανεξάρτητου υποψήφιου 
Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Προεδρία της χώρας. 

Το Κόμμα μας, έχει μια μακρά πορεία συνεργα-
σιών και ενότητας δράσης με προσωπικότητες και 
δυνάμεις πέρα του χώρου της Αριστεράς, με τις 
οποίες συμμερίζεται στόχους και οράματα για τον 
τόπο. 

Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, το ΑΚΕΛ συμμερί-
ζεται τον ύψιστο στόχο για τη λύση και την επανέ-
νωση του τόπου μας, την ανάγκη για να τεθεί σε 
εφαρμογή ένα δραστικό κοινωνικό πρόγραμμα 
υπέρ των εργαζομένων και της νεολαίας, την επι-
τακτική απαίτηση της κοινωνίας για μια νέα κυβέρ-
νηση με ήθος, εντιμότητα και δημοκρατική κουλ-
τούρα. Το ΑΚΕΛ απευθύνει στα χιλιάδες μέλη του, 
στον κόσμο της Αριστεράς και ευρύτερα στην κοι-
νωνία μήνυμα συστράτευσης για να κάνουμε την 
αλλαγή και τις προσδοκίες του λαού μας πραγμα-
τικότητα. Να γυρίσουμε σελίδα στην Ιστορία της 
Κύπρου, να ανοίξουμε προοπτική για τον τόπο και 
το λαό μας!»

96 χρόνια αγώνων για την Κύπρο συμπλήρωσε το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ

Δεύτερη εισβολή,
Η επέτειος της έναρξης της δεύτερης φάσης 

της τουρκικής εισβολής του 1974 συμπλη-
ρώνει τις μαύρες επετείους που σημάδε-

ψαν τον κυπριακό λαό και τη σύγχρονη ιστορία 
του τόπου.Η εργατική τάξη ζούσε και εργαζόταν 
κάτω από άθλιες συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης, 
ενώ αυξανόταν σε αριθμό από το ξεκλήρισμα της 
φτωχής αγροτιάς. Η καταδυνάστευση του Βρετα-
νού αποικιοκράτη συμπλήρωνε την καταπίεση 
της ντόπιας αστικής τάξης, των τοκογλύφων, των 
τσιφλικάδων και της Εκκλησίας. 

Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε την προδοσία του 
πραξικοπήματος και εξασφάλισε το πράσινο φως 
από τους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς, προκειμένου να 
οδηγήσει, με τις απαράδεκτες αξιώσεις της, σε 
ναυάγιο τη Διάσκεψη της Γενεύης ώστε να εξα-
πολύσει στις 14 Αυγούστου νέα στρατιωτική επί-

θεση. Η 14η Αυγούστου σηματοδό-
τησε την τελική φάση για την κατά-
ληψη του 37% του εδάφους της Κύ-
πρου από τον τουρκικό Αττίλα και για τον 
βίαιο διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων. Ο λαός 
μας θυμάται με οδύνη την προσφυγιά και τον όλε-
θρο που έσπειραν οι ορδές του Αττίλα. Θυμάται 
τις βαρβαρότητες και τα εγκλήματα που διέπραξε 
ο τουρκικός στρατός και οι Τουρκοκύπριοι σοβι-
νιστές σε βάρος της ελληνοκυπριακής κοινότητας. 
Το ΑΚΕΛ τιμά τη θυσία των παλικαριών της Κύ-
πρου που υπερασπίστηκαν την Κύπρο και την 
ελευθερία απέναντι στους πάνοπλους εισβολείς. 
Τιμά και συμπαραστέκεται στους παθόντες του 
1974, στους τραυματίες και τους ανάπηρους, στις 
βιασθείσες γυναίκες στους συγγενείς των πεσό-
ντων και των αγνοουμένων, στον προσφυγικό κό-

σμο και στους εγκλωβισμένους μας.  
 Ο κυπριακός λαός θυμάται ότι 

κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής, 
συντελέστηκε και μια δεύτερη προδοσία 

πάνω στην προδοσία του Ιούλη. Οι πραξικοπη-
ματίες εγκατέλειψαν την πόλη της Αμμοχώστου 
στον τουρκικό στρατό που προέλαυνε, ο οποίος 
την κατέλαβε παρόλο που δεν συμπεριλαμβανό-
ταν στα σχέδια του, ώστε να την χρησιμοποιεί ως 
διαπραγματευτικό χαρτί, όπως πράττει μέχρι σή-
μερα. Ασήκωτες είναι οι ευθύνες των ανδρείκελων 
του εοκαβήτικου φασισμού και για το γεγονός ότι 
αντί να προστρέξουν στην υπεράσπιση της πα-
τρίδας από τον Αττίλα που οι ίδιοι προσκάλεσαν, 
επιδόθηκαν σε σφαγές αιχμαλώτων και γυναικό-
παιδων Τουρκοκυπρίων. 

Η επικίνδυνη και αποκαρδιωτική φάση στην 

οποία βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό πρέπει να 
αφυπνίσει κάθε Κύπριο. Οι παράνομες ενέργειες 
της κατοχικής δύναμης στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου εντάσσονται σε ένα νέο κύκλο 
επιθετικότητάς της, με στόχο να οριστικοποιήσει 
τη διχοτόμηση της Κύπρου κάτι που θα έχει κα-
ταστροφικές συνέπειες για το μέλλον των επερ-
χόμενων γενιών στον τόπο μας. Το ΑΚΕΛ επιση-
μαίνει ότι η επανέναρξη διαπραγματεύσεων για 
λύση του Κυπριακού στη συμφωνημένη βάση και 
πλαίσιο μπορεί να ακυρώσει τα σχέδια του δίδυ-
μου της κατοχής, Ερντογάν-Τατάρ. Καλούμε τον 
κυπριακό λαό να μην παραιτηθεί από τον αγώνα 
για λύση του Κυπριακού και να δυναμώσουμε, 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, τον αγώνα για 
τη λευτεριά και την επανένωση της πατρίδας μας. 

δεύτερη προδοσία
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:20 Αντίο Ζωή (1960).  Αι-
σθηματικό Δράμα με τους 
Γιώργο Φούντα, Ελένη Χατζη-
αργύρη, Μπεάτα Ασημακο-
πούλου. Μια γυναίκα που ζει 
ευτυχισμένη με το σύζυγο και 
το παιδί της ανακαλύπτει ότι 
πάσχει από καρκίνο και προ-
σπαθεί να τους εξασφαλίσει 
την ευτυχία μετά το θάνατο 
της, χωρίς αυτοί να αντιλη-
φθούν την αλήθεια. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
22:45 Ο Μπακαλόγατος 
(1963).  Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Νίκο 
Φέρμα, Ντίνα Τριάντη, Νέλλη 
Παππά, Θανάση Μυλωνά και 
Νίκο Ρίζο. Ο Ζήκος είναι επαρ-
χιώτης από το Καρπενήσι που 
δουλεύει υπάλληλος στο μπα-
κάλικο του Παντελή και είναι 
ερωτευμένος με την όμορφη 
Φιφίκα, η οποία θέλοντας να 
παίξει μαζί του, προσποιείται 
ότι ανταποκρίνεται. Ο Παντε-
λής αν και προχωρημένης ηλι-
κίας θέλει για λογαριασμό του 
τη νεαρή φίλη της Φιφίκας, Λί-
τσα.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 20:35  Το Μόνο της 

Ζωής του Ταξίδιον (2002).    
Δραματική ταινία με τους Ηλία 
Λογοθέτη, Φραγκίσκη Μου-
στάκη. Στα τέλη του δέκατου 
ένατου αιώνα, ο συγγραφέας 
Γεώργιος Βιζυηνός κλείνεται 
στο Δρομοκαίτειο ψυχιατρείο 
της Αθήνας. Λίγο νωρίτερα 
είχε ξεσπάσει το ερωτικό του 
πάθος για τη δωδεκάχρονη 
Μπετίνα.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 22:05  Ο Τρελογιατρός 
(1987). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Έφη Πί-
κουλα, Κούλα Αγαγιώτου, Τόνι 
Γιακωβάκη και Φρύνη Αρβα-
νίτη. Ο Σωτήρης Μουστάκας 
είναι ψυχίατρος σε νευρολο-
γική κλινική. Διάφορες αστείες 
και τρελές ιστορίες διαδραμα-
τίζονται καθημερινά στην κλι-
νική, που κάνουν τον ψυχία-
τρο να οδηγείται σιγά σιγά 
στην τρέλα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 23:20 Το Έτερον  
Ήμισυ (2011).  Κωμωδία με 
τους Κρατερό Κατσούλη, Δά-
φνη Λαμπρόγιαννη, Βλαδί-
μηρο Κυριακίδη, Κατερίνα Πα-
πουτσάκη. Η Βίκυ και ο 

Φαίδων είναι δύο θεραπευτές 
γάμου που φαινομενικά έχουν 
λύσει όλα τα συζυγικά τους 
προβλήματα, μέχρι να πέσουν 
τυχαία πάνω στη Μαρίνα και 
στον Ζαχαρία, ένα ζευγάρι μα-
νάβηδων, το οποίο θα ξεσκε-
πάσει την πλαστή ευτυχία 
τους. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:05 Όταν οι Ρόδες Χο-
ρεύουν (1984). ΤΡομαντική 
μιούζικαλ με τους Σταμάτη 
Γαρδέλη, Βάσια Παναγοπού-
λου, Παύλο Ευαγγελόπουλο. 
Το μόνο που ενδιαφέρει τον 
Γιώργο, είναι η μηχανή του και 
η παρέα του. Δεν νοιάζεται 
ούτε για οικογένεια, ούτε για 
αποκατάσταση. Όλα αυτά μέ-
χρι να γνωρίσει την Ειρήνη και 
τον δικό της τρόπο ζωής και 
να την ερωτευθεί. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
22:25 Τι Είδε η Φιλιππινέζα 
(1988). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Μαρία Μπο-
νέλλου, Κώστα Μακέδο, Σία 
Φαράκη, Βασίλη Ζονώρο. 
Ένας μουρντάρης σύζυγος 
αρχίζει να παρακολουθεί τη 
γυναίκα του, όταν υποψιάζεται 

ότι μπορεί να τον απατά.                                           
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:30 Μια Παπαδιά στα 
Μπουζούκια Νο.2 (1985).   
Κωμωδία με τους Νίκο 
Τσούκα, Καίτη Παπανίκα, 
Γιάννη Γκιωνάκη, Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Ηλία Λογοθέτη, Βίνα 
Ασίκη. Ο Πάτερ Ακάκιος έχει 
πολλά προβλήματα  καθώς με 
την καθιέρωση του πολιτικού 
γάμου στην Ελλάδα έπεσαν οι 
δουλειές. Η ρήξη με τον δή-
μαρχο είναι γεγονός. Γυρίζο-
ντας από ένα ταξίδι στην Ιτα-
λία ο παπά-Ακάκιος βλέπει 
την ενορία του αλλαγμένη κα-
θώς ο δήμαρχος έχει ανοίξει 
πολλά κέντρα διασκέδασης, 
για να μπορούν οι δημότες να 
διασκεδάζουν φτηνά.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:50 Τα Λάθη μιας Νύχτας 
(1986).  Θέατρο της Δευτέρας. 
Κοινωνική κωμωδία με τους 
Στέλιο Βόκοβιτς, Καίτη Λα-
μπροπούλου. Ο κος Χαρ-
ντκάστλ είναι ένας ηλικιωμέ-
νος επαρχιώτης ευπατρίδης, 
που του αρέσει το πομπώδες 
ύφος, οι υψηλές γνωριμίες και 
κάθε τι παλιό.  

  
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:35 
Δάσκαλε τι Δίδασκες (1983).   
Κωμωδία με τους Γιώργο Μυ-
λωνά, Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Γιάννη Βογιατζή, Ηλία Λογο-
θέτη, Αθηνόδωρο Προύσαλη. 
Η ζωή του καθηγητή της μου-
σικής Δημήτρη Θαλασσιά έχει 
αναστατωθεί. Ο αρραβώνας 
του διαλύθηκε, οι σχέσεις του 
με τους μαθητές του λυκείου 
που διδάσκει άλλαξαν, η φι-
λοσοφία του για τη ζωή ανα-
θεωρήθηκε και όλα αυτά γιατί 
θέλησε να βάλει στο ορφανο-
τροφείο το βρέφος, που κά-
ποιος παράτησε έξω από την 
πόρτα του.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:55 Ιστορία Μιας Ζωής 
(1965). Κοινωνικό δράμα με 
την Ζωή Λάσκαρη, Μάνο Κα-
τράκη, Λευτέρη Βουρνά, Αν-
δρέα Ντούζο, Άννα Παϊτατζή, 
Τασσώ Καββαδία, Βασίλη 
Μαυρομμάτη, Μπέτυ Αρβα-
νίτη, Αθηνόδωρο Προύσαλη. 
Μια όμορφη φτωχιά κοπέλα 
φεύγει από το χωριό για την 
Αθήνα μετά από μια δημόσια 
διαπόμπευση.

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 18/07 
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 19/08 
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 20/08 
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 21/08 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
10.00 PlayList (Ε) 
12.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21.05 Εκείνη και Εκείνοιι 
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/08 
07.00 Είναι Θέμα Υγείας (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) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 

ΤΡΙΤΗ 23/08 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Αφανείς Ήρωες (Ε)  
12.00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση   
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.00 Black Forest (Ε)  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40  Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/08 
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 
23.00 Ειδήσεις 

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 18 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 
20:20 Ελληνική Ταινία:  Αντίο Ζωή 
(1960) 
21:45 Ελληνική Ταινία: Το Μπακα-
λόγατος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 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: 
Wine Festival 2022. Καλλιτεχνικό 
Πρόγραμμα 
 20:35  Ελληνική Ταινία: Το Μόνο 
της Ζωής του Ταξίδιον (2002) 
 22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Τρελογια-
τρός (1987) 
 23:20  Ελληνική Ταινία: Το Έτερον  
Ήμισυ (2011) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 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. Καλλιτεχνικό Πρό-
γραμμα 
21:05 Ελληνική Ταινία: Όταν οι Ρό-
δες Χορεύουν (1984) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Τι Είδε η Φι-
λιππινέζα (1988) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 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: Μια Παπα-
διά στα Μπουζούκια Νο.2 (1985) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E)  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
19:50 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20.25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
20:50 Θέατρο της Δευτέρας: Τα Λάθη 
μιας Νύχτας (1986) 
22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
Wine Festival 2022. Καλλιτεχνικό 
Πρόγραμμα 
21:35 Ελληνική ταινία: Δάσκαλε  
τι Δίδασκες (1983) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
19:50 Κατωθκιόν  της Μαδαρής  
(Κυπριακή Σειρά) Επ.1   
20:55 Ελληνική Ταινία: Ιστορία μιας 
Ζωής (1965) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ο Θειος της 
Βιολέτας (1957)



Ο Ισπανός Οιέρ Ολαθάμπαλ 
είναι ο τερματοφύλακας τον 
οποίο επέλεξε για ενίσχυση η 
Πάφος F.C., με την ομάδα να 
προχωρά στην ανακοίνωση του 
ποδοσφαιριστή.  

 
Αναλυτικά: 
 
“Πάφος, 17 Αυγούστου 2022 – 

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την 
απόκτηση του γνωστού, έμπει-
ρου Ισπανού τερματοφύλακα, 
Oier Olazábal.Ο Oier Olazábal, 
32 ετών (14/09/1989) ξεκίνησε 
την καριέρα του στις ομάδες 
υποδομής της Real Union φτά-
νοντας σε μικρή ηλικία στην Α’ 
ομάδα, ενώ στα 18 του έγινε μέ-
λος της Ακαδημίας της FC 
Barcelona και μετέπειτα της Β’ 
ομάδας του συλλόγου. Έκανε το 
ντεμπούτο του με την Α’ ομάδα 
σε ηλικία μόλις 19 ετών ενώ με 

τα χρώματα της ομάδας της 
Βαρκελώνης κατέκτησε τον τ 
ίτλο του Champions’ League, 
ένα πρωτάθλημα La Liga και 
τρία Κύπελλα Ισπανίας!  
Ο Olazábal έχει επίσης 

αγωνιστεί για τις RCD Espa-
nyol και Levante UD κατα-
κτώντας το πρωτάθλημα Β’ 
κατηγορίας και με τις δύο 
ομάδες, ενώ επίσης αγωνί-
στηκε και στις Real Sociedad 
και Granada CF. Διετέλεσε 
επίσης μέλος της Εθνικής 
ομάδας νέων της Ισπανίας 
ενώ έχει στο ενεργητικό του 
175 επίσημους αγώνες και 
15.548 αγωνιστικά λεπτά 
κάτω από τα δοκάρια. 

 
Καλωσορίζουμε τον Oier 

στη μεγάλη οικογένεια της 
ΠΑΦΟΣ FC και του ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία”.
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Όλα όσα έγιναν στο πρώτο φιλικό τησ ΑΕΛ

Το πρώτο της φιλικό παιχνίδι έδωσε την Τετάρτη 16 Αυ-
γούστου η ΑΕΛ απέναντι στην Βιτόσια Μπιστρίτσα (1-1). 
Η ομάδα της Λεμεσού ξεκίνησε με τον Ολιβέιρα στο τέρμα, 
τους Φιλίποβιτς και Ευσταθίου στο κέντρο της άμυνας και 

τους Παντελή (δεξιά) και Ιωάννου (αριστερά) στα δύο 
άκρα. 

 
Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν οι Φραντζής, 
Σολβέστρος και Κοντινέλα και στα δύο άκρα της επίθεσης 
βρέθηκαν οι Μακρής αριστερά και Ανδρέου δεξιά. Ο Μα-
ρόσα ήταν ο κεντρικός επιθετικός.Στο πρώτο μέρος η ΑΕΛ 
προηγήθηκε με 1-0 στο 22ο λεπτό με κεφαλιά του Μαρόσα 
έπειτα από ασίστ του Μακρή. Ακολούθησαν δύο αλλαγές 
με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Λουκά 
και Μιλιντσεάνου να παίρνουν τις θέσεις τον Φιλίποβιτς 
και Μαρόσα. Επίσης, ο Παναγιώτης Κυριάκου αγωνίστηκε 
για λίγη ώρα στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς αντι-
κατέστησε τον Ολιβέιρα. Το τελικό 1-1 διαμορφώθηκε στο 
87ο λεπτό. 

 
Είναι ξεκάθαρο πως έγιναν αρκετές δοκιμές σε πρόσωπα 
αλλά και σχήματα από τον Ζόρζε Σίλας, κάτι το οποίο 
ήθελε να κάνει ο Πορτογάλος προπονητής. Θα ακολου-
θήσει νέο φιλικό στις 18:00 όπου η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει 
την Σεπτέμβρι Σόφιας.

Ανακοίνωσε τερματοφύλακα η Πάφοσ F.C.

Premier League:  
Tο πρόγραμμα τησ νέασ σεζόν

Premier League έκανε γνωστό το 
πρόγραμμα του πρωταθλήματος για 
την σεζόν 2022-23, το οποίο έχει υπο-
στεί κάποιες αλλαγές εξαιτίας της διε-
ξαγωγής του παγκόσμιου κυ-
πέλλου από τις 21 
Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμ-
βρίου. 

 
Συγκεκριμένα, μειώθηκαν 
οι αγώνες των γιορτών 
(Χριστούγεννα, Πρωτοχρο-
νιά) ενώ τα μεγάλα ματς θα 
λείπουν πριν και λίγο 
μετά το Μουντιάλ. Με 
αποτέλεσμα φέτος να 
μπαίνουμε κατευθείαν 
στα «βαθιά», αφού το 
ντέρμπι μεταξύ της Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ θα 
διεξαχθεί μόλις την τρίτη αγωνιστική.  

 
Ασφαλώς το ματς που ξεχωρίζει και 
δεν θα λείψει ούτε φέτος, είναι αυτό 
μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μάντσε-
στερ Σίτι. Οι δύο ομάδες συγκρούονται 
αρχικά στο «Άνφιλντ» στις 15 του 
Οκτώβρη και έπειτα στη 1 Απριλίου 
του 2023 στο «Έτιχαντ». 

 

Το πρόγραμμα:  
Σάββατο 13 Αυγούστου: 
 

Arsenal v Leicester ▪
Aston Villa v Everton ▪
Brentford v Man Utd ▪
Brighton v Newcastle ▪
Chelsea v Spurs ▪
Liverpool v Crystal Palace ▪
Man City v AFC Bourne-▪

mouth 
Nottingham Forest v ▪

West Ham 
Southampton v Leeds ▪
Wolves v Fulham ▪

 
 
Σάββατο 20 Αυγούστου:  
 

AFC Bournemouth v Arsenal ▪
Crystal Palace v Aston Villa ▪
Everton v Nottingham Forest ▪
Fulham v Brentford ▪
Leeds v Chelsea ▪
Leicester v Southampton ▪
Man Utd v Liverpool ▪
Newcastle v Man City ▪
Spurs v Wolves ▪
West Ham v Brighton▪

IFFHS: Πρώτη κυπριακή ομάδα η 
Ομόνοια, πίσω τησ η Ανόρθωση
Η Ομόνοια είναι πρώτη από τις  
κυπριακές ομάδες στη λίστα της  
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και 
Στατιστικής του Ποδοσφαίρου 
(IFFHS) για το διάστημα ανάμεσα σε 
1η Αυγούστου του 2021 και 31 Ιου-
λίου του 2022. Το «τριφύλλι» είναι στη 
162η θέση με 97,5 βαθμούς, ενώ συ-
μπεριλαμβάνεται μόλις ακόμη μία κυ-
πριακή ομάδα στις κορυφαίες 300 πα-
γκοσμίως. Η Ανόρθωση, που είναι 
170η με 96,5 βαθμούς. 

 
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ψηλότερα, όσον 
αφορά τις ελλαδικές ομάδες.  
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καταλαμ-
βάνει την 51η θέση με 167,75 βαθ-
μούς, ενώ ο Ολυμπιακός είναι 55ος 
με 166,5 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός 
είναι στη 214η θέση με 85,5 βαθμούς, 
ενώ ο Άρης είναι 251ος με 75 
βαθμούς. 

 
Η Παλμέιρας παρέμεινε 
στην κορυφή της βαθμο-
λογίας με 304 βαθμούς, 
ενώ την ακολουθούν Λί-
βερπουλ, Φλαμένγκο με 
291 βαθμούς. 

 
 
Η κατάταξη στις 
πρώτες 10 θέσεις: 

 
1.  Παλμέιρας 
Βραζιλία 304 βαθμοί 

2. Λίβερπουλ Αγ-
γλία 291 

3. Φλαμένγκο 
Βραζιλία 291 

4.  Τσέλσι Αγγλία 
283 

5. Ατλέτικο Μι-
νέιρο Βραζιλία 
281 

6. Ρεάλ Μαδρίτης 
Ισπανία 252 

7. Μάντσεστερ 

Σίτι Αγγλία 252 
8.  PSV Αϊντχόφεν Ολλανδία 234 
9.  Ρέιντζερς Σκωτία 233,5 
10. Ατλέτικο Παραναένσε Βραζιλία 

233 
.......................................... 
51.  ΠΑΟΚ Ελλάδα 167,75 
........................................................ 
55.  Ολυμπιακός Πειραιώς Ελλάδα 

166,5 
............................................ 
162.  Ομόνοια Κύπρος 97,5 
............................................... 
170.  Ανόρθωση Κύπρος 96,5 
..................................................... 
214.  Παναθηναϊκός Ελλάδα 85,5 
........................................................ 
251.  Άρης Θεσσαλονίκης Ελλάδα 

75

Μετά τη Γερμανία (48 αγώνες) και το Βέλγιο (42),  
η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης,  
απέναντι στις χώρες που η Κύπρος έχει αναμετρηθεί στα 
Κύπελλα Ευρώπης. 
Σε σύνολο 37 αγώνων, ο συνολικός απολογισμός μας 
είναι 12 νίκες, 9 ισοπαλίες και 16 ήττες. 

 
Από τις 15 αναμετρήσεις μας με ελλαδικές ομάδες σε 
αγώνες νοκ άουτ (οι άλλες τέσσερις έγιναν σε φάση ομί-
λων), έξι φορές πήραμε την πρόκριση στην επόμενη φάση 
και εννέα αποκλειστήκαμε. 

Η πρώτη κυπριακή ομάδα που απέκλεισε ελλαδική ήταν 
ο ΑΠΟΕΛ, όταν το 1976 έθεσε νοκ άουτ τον Ηρακλή Θεσ-
σαλονίκης στο Κύπελλο Κυπελλούχων. 
Ακολούθησε η μεγάλη πρόκριση της Ανόρθωσης το 2008 
σε βάρος του Ολυμπιακού Πειραιώς εξασφαλίζοντας για 
πρώτη φορά συμμετοχή κυπριακής ομάδας στη φάση των 
ομίλων του Champions league. 
Επίσης, αξιοσημείωτες ήταν οι εκτός έδρας νίκες του 
ΑΠΟΕΛ σε βάρος του Ηρακλή (1996) και του Ολυμπιακού 
Πειραιώς (2016), της Ομόνοιας απέναντι στην ΑΕΚ (2008) 
και του Απόλλωνα κόντρα στον ΟΦΗ (2020).

Η προϊστορία Κύπρου – Ελλάδασ  
στα Κύπελλα Ευρώπησ  
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Keir Starmer calls for extra 
windfall tax to freeze energy bills

Sir Keir Starmer has said 
families would "not pay a 
penny more" on their en-

ergy bills this winter under La-
bour's plans to tackle rising living 
costs.Earlier this month the 
Bank, the first amongst its major 
peers to start unwinding ultra-
loose COVID-19 policy, raised 
interest rates by 50 basis points 
- the most in 27 years - in its at-
tempt to contain inflation likely to 
climb into double digits. 

The Labour leader claimed his 
proposals would save the aver-
age household £1,000. The 
package would be paid for, in 
part, by a big increase in tax on 
oil and gas company profits. 

But economists said the plan 
would cost as much as the Covid 

furlough scheme, if it was ex-
tended beyond this winter. 

The government has already 
announced £37bn of support for 
hard-pressed families, but it is 
under pressure to do more, with 
bills set to rocket over the winter. 

Outgoing Prime Minister Boris 
Johnson has said he is "making 
sure there is extra cash" for his 
successor to provide extra sup-
port, when they take office on 5 
September. 

The Treasury are working up 
ideas for how the new prime min-
ister could provide more help 
with living costs. 

But the two contenders for the 
job, Liz Truss and Rishi Sunak, 
have indicated they are not keen 
on extending the windfall tax on 

oil and gas companies - or freez-
ing the price cap - meaning its 
unlikely to happen unless they 
have a change of heart. 

Labour's intervention serves 
as a challenge to both leadership 
hopefuls to say what further sup-
port they may offer, and how they 
would pay for it. The party says 
its plan would be paid for in three 
ways:  

- Backdating the windfall tax 
to January and accounting for 
higher oil and gas prices to raise 
£8bn 

- Dropping the £400 energy 
rebate and other pledges made 
by Tory leadership candidates to 
raise £14bn 

- By reducing inflation with 
lower energy bills, leading to a 
cut in government debt interest 
payments of £7bn  

The Labour leader said freez-
ing the energy price cap at the 
current level of £1,971 a year for 
the typical household would 
bring inflation down by four per-
centage points. Labour estimate 
their plans would cost about 
£15bn more than the govern-
ment's scheme to give house-
holds £400 this October (and Liz 
Truss and Rishi Sunak's propo-
sals). They've added together 
the cost of the plans set out by 
the two Tory leadership candi-
dates in their estimates, which is 

a bit misleading as only one of 
them will get to implement their 
proposals. 

Labour estimate that about 
£3.5bn of their extra spending 
would come from changes to the 
government's windfall tax on oil 
and gas companies - including 
making it apply to profits from 
January rather than May and 
getting rid of a government tax-
relief scheme to encourage in-
vestment from these firms. 

The party also expects to get 
£4.7bn extra in existing taxes be-
cause oil and gas prices are now 
likely to be much higher than 
they were when the last official 
forecasts were made. 

And Labour say that freezing 
energy prices would stop infla-
tion rising as high as it would 
have done otherwise. They esti-
mate this would reduce govern-
ment borrowing costs by £7.2bn 
this year. But economists warn 
it's delaying borrowing costs 
rather than saving them - they 
say that stopping the subsidy 
would push up inflation and bor-
rowing costs. Sir Keir said he 
would have to "assess" the situ-
ation in April, but Labour's plans 
were about helping people 
through the winter.  

source: BBC.co.uk 
full article: https://www.bbc.co.uk 

/news/business-62542541

Prices are continuing to 
rise at their fastest rate 
for more than 40 years, 

with UK inflation passing dou-
ble digits for the first time since 
1982. 

Inflation hit 10.1% in the 12 
months to July, up from 9.4% 
in June, the Office for National 
Statistics (ONS) said. 

The Bank of England has 
said inflation - the rate at which 
prices rise - could peak at 
more than 13%. 

The figure was higher than 
economists expected, with ris-
ing food prices making the big-
gest contribution. Energy, 
petrol and diesel costs are 
also contributing. 

Soaring living costs are eat-
ing into household budgets, 

with prices rising faster than 
wages. 

Food and non - alcoholic 
drinks were the largest con-
tributor to rising prices in July, 
according to the ONS. 

The price of bread, cereals, 
milk, cheese and eggs rose 
the fastest, while the cost of 
vegetables, meat and choco-
late were also higher. Prices 
also rose for other staples, 
such as toilet rolls, pet food 
and toothbrushes. 

Transport costs were 
another big contributing factor, 
with air fares and international 
rail tickets particularly increas-
ing. 

The price for package holi-
days also went up, as demand 
increased.

UK inflation 
hits 10.1% 
as cost of living 
soars

Liz Truss and Rishi Sunak pledge support for Cyprus 
in separate letters to the Conservative Friends of Cyprus

The two rivals in Britain’s lead-
ership race to replace Boris 
Johnson, foreign secretary Liz 
Truss and former finance 
minister Rishi Sunak have 
both pledged support for 
Cyprus in separate letters 
to the UK-based Conserva-
tive Friends of Cyprus orga-
nisation. 

While front-runner Truss 
spoke about ties between Cy-
prus and the UK, her carefully-
worded letter avoided any men-
tion of Turkey when she wrote 
about “the need to avoid actions 
that infringe international law and 
UN security council resolutions 
either in Cyprus or in the wider 
eastern Mediterranean”. 

“As Prime Minister, I would 
continue to support Cyprus in its 
efforts for reunification under in-
ternational law and in helping find 
a peaceful and lasting solution,” 

the letter said. 
“As foreign secretary, I rec-

ognise the value that Cyprus 
brings as a pillar of stability in 
the Eastern Mediterranean and 
its positive engagement with 
countries of the region,” it added. 

Without the diplomatic shack-
les that bind a foreign minister 
such as Truss, Sunak’s letter 

went a few steps further when it 
came to the Cyprus issue, saying 
first and foremost he wanted to 
acknowledge “the pain and hurt 
caused by the invasion of 1974”. 

“Many Cypriots had to flee 
their homes and have never 
been allowed to return. Others 
suffered the loss of loved ones, 
some of whom are still missing, 

and they deserve answers. All 
sides should engage with efforts 
to establish the fate of the mis-
sing people,” he said. 

Sunak said he also believes 
the the British government 
should support Cypriots in their 
efforts to reunite the island and 
that he wanted to see a nego-
tiated settlement, reflecting UN 
resolutions and leading to a bi-
zonal, bicommunal federal state 
with a single citizenship and in-
ternational legal personality. 

“I believe that the Turkish Cyp-
riot side should refrain from pro-
vocative actions that undermine 
trust and goodwill and thus 
render negotiations more difficult 
– for example, in the resort of 
Varosha, and in the waters of the 
Exclusive Economic Zone, which 
the Turkish side should respect 
and where it should discontinue 
drilling activities,” he said.



On the 14th of August, the 
anniversary of the second 
phase of the Turkish in-

vasion, a delegation of the Party, 
headed by the General Secretary 
of the Central Committee, Stefa-
nos Stefanou, went to the Dery-
neia checkpoint and delivered 
the following Memorandum to 
the representatives of the United 
Nations: 

“1. We denounce the con-
tinued occupation and division of 
our country imposed with force 
of arms by Turkey in July and 
August 1974, taking the baton 
from the fascist coup d'état of the 
Greek Junta and EOKA B 
against President Makarios.  

2. We deplore the fact that Tur-
key has so far failed to imple-
ment Resolutions 550 and 789 
of the UN Security Council on 
Famagusta, which provide for 
the return of the lawful inhabi-
tants under the provisional ad-
ministration of the UN before the 
comprehensive settlement of the 
Cyprus problem.  

3. We condemn the actions of 
the occupying power and the oc-
cupying authorities for the partial 
opening the fenced-off city of Fa-
magusta, which is aimed at ille-
gal colonalisation of the fenced-
off area and/or the return of the 
lawful inhabitants of the area 
under military occupation. We 
also condemn the escalation of 
Turkey's illegal demands and ac-
tions in the Exclusive Economic 
Zone (EEZ) of the Republic of 
Cyprus. 

4. We note with concern the 
fact that a large section of the in-
ternational community continues 

to not only tolerate the attitude 
and actions of the occupying 
power in Cyprus, but also con-
tinues to geopolitically upgrade 
Turkey, following a blatantly un-
acceptable practice of double 
standards. 

5. We reiterate in every direc-
tion that the divisive and occu-
pational status quo is unaccept-
able and is constantly sliding into 
a new dangerous phase for Cy-
prus and its people. Only the lib-
eration and reunification of Cy-
prus, through a solution on the 
agreed basis and framework, 
can guarantee a future of peace 
for all Cypriots and contribute 
decisively to security and cooper-
ation in the Eastern Mediterra-
nean. 

6. We call on Turkey to end 
and reverse all its actions in the 
enclosed city of Famagusta and 
to comply with the relevant Res-
olutions of the UN. We further 

call for an end to the aggressive 
actions and rhetoric of the Turk-
ish government in relation to the 
EEZ of the Republic of Cyprus 
and for the Turkish government 
to comply with international law 
and the law of the sea. We call 
on Turkey and the Turkish Cyp-
riot leadership to abandon the 
policy of partition and to cooper-
ate for a solution to the Cyprus 
problem that will reunite the is-
land on the basis of the parame-
ters of the UN. 

7. We stress that our goal is a 
solution on the agreed basis, 
which will provide for the speedy 
withdrawal of all occupying 
forces, the immediate abrogation 
of the Treaty of Guarantees and 
any unilateral right of interven-
tion, an end to the illegal colon-
alisation, the reunification of our 
territory and people, and the re-
storation and protection of the 
human rights and fundamental 

freedoms of all Cypriots. 
8. We adhere to the agreed 

basis for a solution of a bicom-
munal, bizonal federation with 
political equality, as this is set out 
in the relevant resolutions of the 
United Nations, which provides 
for a single state, with a single 
sovereignty, a single international 
personality and a single nation-
ality. We reject any attempt to 
overturn the basis of the solution 
of the Cyprus problem which is 
being promoted by the Erdogan 
government and the Turkish 
Cypriot Tatar leadership. AKEL 
will never consent to the per-
manent partition of Cyprus either 
through a "two-state solution" or 
through solutions of confeder-
ation and "sovereign equality".  

9. We firmly believe that it is 
urgent that all the involved 
parties should commit them-
selves to the resumption of ne-
gotiations from the point where 
they were suspended at Crans-
Montana in 2017, on the basis 
of the Guterres Framework, the 
mechanism for the implementa-
tion of a solution, which abol-
ishes the Treaty of Guarantees 
and any intervention rights and 
the convergences that had been 
achieved up to the end of the 
Conference on Cyprus.  

10. We call on the UN and the 
international community as a 
whole to exert all their influence 
to reverse the current situation 
and the dangerous course on the 
Cyprus problem and for the re-
sumption of the peace process 
on the rails of the agreed frame-
work of the solution.”
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AKEL Memorandum to the UN WATCHDOG: 
Burglary, robbery 
and theft victims 
failed by police

Most victims of burglary, 
robbery and theft in 
England and Wales are 

not being given the justice they 
deserve, the police watchdog 
says, according to the BBC. 

Her majesty's chief inspector 
of constabulary, Andy Cooke, 
calls current low charge rates 
"unacceptable and unsustain-
able". Some forces tackle these 
crimes well - but many do not, 
his report says. 

One car-theft victim told BBC 
News officers had closed his 
case within 24 hours, without vis-
iting the scene. 

Stefan Borson says his 
£82,000 Range Rover car was 
stolen from outside his home, in 
the early evening on Valentine's 
Day. He notified the police im-
mediately, found pictures of the 
theft on his own security camera, 
and waited for officers to be in 
touch. 

He was therefore astonished 
to receive a letter, dated the next 
day, telling him: "We are sorry to 
say that with the evidence and 
leads available, it is unlikely that 
it would be possible to identify 
those responsible. "We have 
therefore closed this case." 

They had not called round, 
Stefan says, and it would be un-
likely they had visited the crime 
scene without knocking on the 
door. They did not check his or 
his neighbours' cameras or the 
vehicle's tracking record as it 

was driven away. "I'm not sure 
on what basis they could have 
said they've investigated all po-
tential leads," he adds. 

The report, based on findings 
from force inspections by Her 
Majesty's Inspectorate of Con-
stabulary and Fire and Rescue 
Services in 2021-22, highlights 
while some tackle these crimes 
effectively, others: 

- miss opportunities to identify 
and catch offenders, at all stages 
from when a crime is first re-
ported 

- fail to give victims advice on 
crime-scene preservation during 
the initial call - in 71% of the 
cases examined 

- lack investigative capacity 
and experience, made worse by 
a national detective shortage 

- fail to supervise investiga-
tions properly - in a third of cases 

The report comes soon after 
the most recent Home Office fig-
ures showed just 6.3% of rob-
bery offences and 4.1% of thefts 
in England and Wales resulted 
in charges, in the year to March. 
Too often forces' digital, forensic, 
technological and analytical ca-
pability is not good enough to let 
them carry out thorough investi-
gations, the report says. 

They must improve their ap-
proach to serious acquisitive 
crime - offences such as per-
sonal robbery, theft from a per-
son, theft of and from a motor 
vehicles and domestic burglary.

A-level students warned thousands will lose their 
university place on results day as grades set to take a hit
A-level pupils are being 

warned grades will take 
a hit this year with thou-

sands set to lose their university 
place following an exceptional 
two years for schools and col-
leges due to the coronavirus 
pandemic, according to LBC. 

Teenagers will receive their 
A-level results on Thursday 
after sitting traditional public 
exams for the first time since 
the start of the pandemic af-
fected their GCSE grades. 

A report by Professor Alan 
Smithers, director of the Centre 
for Education and Employment 
Research at the University of 
Buckingham, who said there 
could be 80,000 fewer top 
grades - A* or A - awarded than 
in 2021, meaning some 40,000 
students could miss out on their 
course or university of choice. 

The Office for Students also 
predicted a significant number 
of university hopefuls being re-
jected from their preferred uni-

versities after exam boards 
were ordered to crack down on 
grade inflation. 

The Government has said 
grades are still expected to be 
higher than in 2019 - the last 
year GCSE, AS and A level stu-
dents sat summer exams be-
fore the pandemic hit. But Edu-
cation Minister Will Quince said 
grades are likely to drop this 
summer compared with last 
year, and then again in 2023, 
as part of a transition back to 

pre-pandemic arrangements.  
Teenagers will receive their 

A-level results today, Thursday 
18/8 after sitting traditional pub-
lic exams for the first time.
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I arrived with trepidation for 
the programme including a dy-
namic line up of orchestral col-
our, vibrancy and the remark-
able skill set of the National 
Youth Orchestra.  

First notable thing is that the 
associate conductor on violin is 
only 18. Extraordinary talent 
abounds here. Whether you’re 
a fan of the theme tune to The 
Simpsons or the many Tim Bur-
ton film scores such as Beetle-
juice, you couldn’t fail to be de-
lighted by Danny Elfman’s 
‘Wunderkammer’ with its cab-
inet of curiosities. The variety 
of orchestral palette was like 
viewing different pictures at an 
exhibition written with the intent 
of allowing all the instruments 
to shine.  

Fans were certainly not dis-
appointed as the diminutive fig-
ure of the horror and fantasy 
composer joined the conductor 
for the rapturous applause.  

 
American pianist Simone Din-

nerstein entered in a striking or-
ange top and approached the 
concert grand. There were a 
few tense moments as she tried 
to adjust the stool. Eventually 
she wrung her hands at the 
conductor to much laughter 

within the hall. As the opening 
clarinet trill and glissando sign-
posted the opening theme of 
this wonderful jazz concerto, 
Gershwin (a Tin Pan Alley 
songwriter) demonstrates in this 
work that he is not out of place 
amongst Rachmaninov and 
Ravel in the concert hall. In-
deed, we are transported  
directly to downtown New York. 
Dinnerstein delighted us with 
her musicality and her whole 
body mirrored the phrasing, 
musical interaction with the or-
chestra and the richness of the 
blues chords. This was a scin-
tillating performance and re-
ceived several ovations.  

To appease the audience an 
improvised encore was played 
incorporating some of Gersh-
win’s best-known melodies and 
directed by one of the percus-
sionists.  

Finally, we were treated to an 

awe-inspiring performance of 
Ravel’s Daphnis and Chloe. 
The wonderful orchestration 
and mastery was really cap-
tured by the orchestra and 
vividly portrayed the god Pan, 
Syrinx and the foundlings 
Daphne and Chloe as they 
dance through altars of 
nymphs, countryside, caverns 
and a pirate camp.  

Notably, conductor Andrew 
Gourlay captured the spirit of 
the piece in his conducting and 
looked quite Satyr-like as he led 
the talented ensemble through 
the magical resplendence of 
this work with all its ‘Firebird’ 
type energy and verve. Close 
your eyes and you could easily 
have been cavorting with 
nymphs in a grotto or invoking 
Pan at an altar. Stellar works 
for an orchestra of such youth! 

 
Iasonas Chrysafi

Outstanding young musicians  
in the National Youth Orchestra 2022

Enfield Council: The way we process 
Local Land Charge searches has changed  

Enfield council has announced changes on the Local Land Charge. It started on the 15th 
of August 2022 where this function was transferred to the http://gov.uk. From the 15 of 
August all new requests must be held and submitted through either the HM Land Registry 
Portal or the Business Gateway on COV.UK 

 
As part of their digital services transformation, Enfield Coulcil has worked with Her Majesty’s 

Land Registry (HMLR) to transfer Local Land Charges (LLC1) service to the National Digital  
Register. Most local land charges are restrictions or prohibitions on the use of property  
or land, such as planning permissions, listed buildings or enforcement notices.  

A search of the national register will reveal whether a property is subject to a charge,  
enabling the buyer to make an informed decision about the purchase.   

 
For more information, please visit GOV.UK or Enfield Council.
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All Things Visible and Invisible:  
The lively later life of A.J. Ayer

‘The gods do not reveal themselves 
 to everyone’  

– Homer, Odyssey, 16.161 
 
Alfred Jules Ayer (1910 to 1989) was one 

of the most prominent philosophers of the 
twentieth century. Known as A.J. Ayer or 
Freddie, he was quite the establishment    
celebrity in his time. He married three times 
and wrote a famous book called Language, 
Truth and Logic (1936) which set out his 
school of thought, called Logical Positivism. 
Material evidence was all that mattered. His 
critics refuted this. Oxford Professor Keith 
Ward once memorably teased, ‘Prove that 
I dreamt of elephants last night.’ 

Ayer was a committed humanist but was 
happy enough to say grace before supper 

at his Oxford college, and sing along during 
choral evensong. He quipped: ‘I don’t utter 
falsehoods but I don’t mind uttering mean-
ingless statements.’ 

In 1987 at a party held by fashion designer 
Fernando Sanchez, Ayer, then 77, confronted 
boxer Mike Tyson, who was forcing himself on 
the then little-known model Naomi Campbell. 
When Ayer demanded that Tyson stop, saying, 
“Unhand that woman”, the boxer reportedly 
asked, "Do you know who the *#*# I am? 
I'm the heavyweight champion of the world," 
to which Ayer replied, "And I am the former 
Wykeham Professor of Logic. We are both 
pre-eminent in our field. I suggest that we 
talk about this like rational men." Ayer and 
Tyson then began to talk, allowing Campbell 
to slip out. 

 
Near-death experience 
 

The story of Ayer’s ‘death’ became legen-
dary when the renowned atheist choked on 
a piece of salmon in 1988 in a British hospi-
tal. He went into cardiac arrest and technically 
died for four minutes. After he was resuscitated, 
Ayer later wrote in the Telegraph newspaper 
describing the wondrous images he saw - a 
beckoning red light and the collapse of space 
and time. The philosopher suggested that his 
near-death experience provided ‘rather strong 
evidence that death does not put an end to 
consciousness.’ 

He became more pleasant company,        
according to his wife, Dee: ‘Freddie has got 
so much nicer since he died.’ 

The story goes that after being diagnosed 
with pneumonia, he was moved into inten-
sive care in the main wing of London’s        
University College Hospital. 

One evening he carelessly tossed some 
smoked salmon into his throat. It went down 
the wrong way and the graph recording heart-
beats plummeted. The nurse rushed to the 
rescue, but was unable to prevent his heart 
from stopping. The doctor later told him that 
he ‘died’ for four minutes. In his own words, 
he describes the vivid experience: – 

 ‘I was confronted by a red light, exceedingly 
bright, and very painful, even when I turned 
away from it. I was aware that this light was 
responsible for governing the universe. Among 
its ministers were two creatures who had been 
put in charge of space. These ministers      
periodically inspected space and had recently 
carried out such an inspection. The laws of 
nature had ceased to function as they should. 
I felt that it was up to me to put things right.’ 

An indication that the experience may have 
been objectively ‘real’, was that a mother of 
a friend of his, who had also gone through 
a heart attack, remembered that she also 
‘must stay close to the red light.’ 

Ayer concludes, ‘If our future lives consisted, 
not in the resurrection of our bodies, but in 
the continuation of our present experiences, 
we would then be witnessing the triumph of 
dualism. My experiences have weakened my 
conviction that my genuine death, which is 
due fairly soon, will be the end of me.’ 

 
James Neophytou

Greek Cypriot artist 
scoops art award

In London’s Chelsea on 22nd July 2022, Marina Emphietzi’s 
Flying Low was the judges’ choice for the best artwork to rep-
resent “Energy” the theme of the Summer Exhibition  
at The Gallery at Green & Stone. More than 750 artworks were 
submitted for the exhibition, so this was a fantastic achievement. 
Marina was understandably delighted: “I am thrilled and hon-
oured to have been chosen from such a diverse and won-
derful exhibition featuring so many superb artworks and 
artists. Much of my work is inspired by the sea in Fama-
gusta Cyprus, the home we lost through war. The sea ex-
udes energy and power.” Gallery Director Hester Baldwin  
is seen here presenting Marina with her award. 
 
To see more of Marina’s work, please visit marinaemphietzi.com  
For more information contact, artist@marinaemphietzi.com  
or 07534 604854/ 00357 99341726 
For The Gallery at Green & Stone Summer Exhibition, contact 
Ms Hester Baldwin on 020 7352 0837 www. thegalleryatgreen-
andstone.com
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Most Common  
Heatwave Insurance 
Claims in the UK Andy Patikis 
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T   he past few weeks 
in the UK have been 
scorching, with tem-

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

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

 
Barbecues - Be careful 

when you fire up the barbe-
cue this summer! Too close to 
a window and it could even 

break the glass! Do not leave 
them unattended, as a small 
spark is enough to spread to 
your plants, trees, and prop-
erty. Especially if you have a 
thatched roof. 

And with that being said… 
Wildfires - Wildfires can es-

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

Most buildings insurance 
will cover fire damage, but 
you should always take pre-
cautions to prevent the start 
of spread of a wildfire from 

occurring in the first place, 
where possible. This includes 
ensuring that all cigarettes 
are properly extinguished be-
fore being disposed of prop-
erly, keeping unattended 
glass objects (such as pre-
scription glasses and glass 
bottles) away from direct sun-
light, and avoiding burning 
waste in bonfires. 

Electronics- Electronic de-
vices left out in the sun can 
become damaged due to the 
high temperature exposure, 
shortening battery life and 
even cracking the screen! 
Make sure to keep your 
phone out of direct sunlight 
when you are lounging 
around in the garden, or sit-
ting in the beer garden! 

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

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

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

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Six million British households owe  
record amount to energy providers
British consumer energy 

debt is already at an 
all-time high, a survey 

showed on Wednesday, with six 
million households owing cash 
to providers even before bills 
leap in October and again in 
January. 

Britain is bracing for already 
high energy bills to more than 
triple this year, with charities 
warning that millions of people 
could be forced into poverty if 
the government does not 
launch a multi-billion pound 
support package to soften the 
blow. 

The looming crisis has put the 
two candidates to become the 
next prime minister under pres-
sure to set out their response, 
and prompted questions as to 
whether heavy industry and 
households would face power 
blackouts later this year. 

 
According to comparison web-

site Uswitch, almost a quarter 
of households owe 206 pounds 
($249.10) to providers, a sum 
that has risen by 10% in just 
four months. Energy accounts 
normally move into credit in the 
summer to help cover the winter 
months. Uswitch said 8 million 
households now have no credit 
at all. 

“This suggests the cost-of-liv-
ing crisis is already squeezing 
budgets dramatically, even dur-
ing the summer months, as 
families struggle with rising bills 
in all areas,” Justina Miltienyte 
at Uswitch said. 

The figures show the scale of 
the challenge facing Foreign 
Secretary Liz Truss and ex fi-
nance minister Rishi Sunak, 
one of whom will be named as 
prime minister on Sept. 5 at the 
end of a weeks-long process 
that has stymied the political re-
sponse. 

Johnson’s outgoing govern-
ment has pointed to a conven-
tion that it should not make 
major policy changes during the 
race to succeed him, although 
Treasury minister Simon Clarke 

said officials were drawing up 
a package of support measures 
for the next prime minister to 
consider. Read full story 

The government said Cabinet 
Office minister Kit Malthouse 
had held a meeting of ministers 
and officials from several de-
partments on Wednesday to ac-
celerate work on tackling winter 
pressures, including the rising 
cost of living and energy prices. 

 
MOUNTING PRESSURE 
 
The two have clashed over 

the best way to help, with 
Sunak saying the government 
has a moral responsibility to 
provide further support pay-
ments to the worst off, while 
frontrunner Truss has caused 
consternation by insisting that 
she would rather cut taxes than 
dole out “handouts”. 

 
She said on Wednesday she 

would do everything she could 
to get people through the 
winter, but reiterated that she 
did not want to take cash off 
people in taxes, only to return it 
in energy support. 

 
Truss also said it was impor-

tant to work with energy com-
panies on supply to bring prices 
down. Read full story 

 
Critics say tax cuts would fa-

vour the richest over the poor-
est, and vocal consumer rights 

champion Martin Lewis has de-
scribed the proposal as “out-
rageous”. 

 
Separately, the government 

said ministers would host the 
bosses of energy generating 
companies on Thursday while 
they consider how to respond 
to the “extraordinary profits” 
seen in certain parts of the elec-
tricity generation sector. 

 
The government introduced a 

25% windfall tax on oil and gas 
producers’ profits in May, which 
helped to fund a package of 
support for households. Since 
then, wholesale gas prices 
have more than doubled. 

 
The deteriorating conditions 

have prompted reports that 
managed blackouts could be in-
troduced in the winter. The busi-
ness department said the coun-
try would get the electricity and 
gas it needs. 

 
The National Grid Electricity 

System Operator (ESO) has 
said supplies could be tight over 
some periods in the winter, but 
that it has the tools to cope. 

Its plans do include power 
from Europe however, and 
questions have grown in recent 
months about the robustness of 
that supply. 

It will publish a full winter out-
look in the early autumn.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

THE FEAST 
 
Lee Haven Jones makes a re-

markable directorial debut with 
this very dark and stylish horror 
tale. I first saw it at last Oc-
tober’s London Film Festival 
where it was σnominated in the 
First Feature Competition and 
now on a second viewing, I 
found Jones’ vision even more 
striking. It is filmed in the Welsh 
language on a remote location 
in the Welsh mountains and it 
follows the story of a wealthy 
family as they prepare for a lav-
ish dinner. They are expecting 
a couple of important guests for 
the evening when a mysterious 
woman (Annes Elwy) arrives to 
be their waitress… It is evident 
from the very first shots that 
you are in the most capable 
hands of an assured new talent 
in similar fashion to an early Mi-
chael Haneke.  A series of clin-
ical, perfectly composed 
sequences accompanied by a 
strange mixture of sounds intro-
duce its characters in their 
modern country household and 
its surroundings. The house like 
in the recent Oscar winning 
PARADISE plays an integral 
role in the action. Jones splits 
the scenes with Brechtian kind 
of captions like “you’d better 
watch out”, “she mustn’t be 
awakened” which highlight the 
action and add to the intrigue 
and mystery. The hand-picked 
cast deliver excellent perform-
ances and particularly effective 
in Elwy as the enigmatic pro-
tagonist. This essential, savage 
film shares a strong and very 
topical theme about excess 
with a special emphasis on the 
earth’s continuous abuse.  
 
FISHERMAN’S FRIENDS: 

ONE AND ALL 
 
The heart-warming story of the 

singing Fishermen group from 
Port Isaac in Cornwall, which is 
inspired by true events, con-
tinues with another chapter on 
their lives. Their first album is a 
huge success but now the 
group faces more challenges- 
especially when their record 

company refuses to release 
their much more difficult second 
album…Writers/directors Meg 
Leonard and Nick Moorcroft 
play it safe and repeat the win-
ning formula of the original. 
They bring the regular team 
plus a couple of new additions 
including Richard Harrington as 
the new singing member and 
Imelda May in her film debut as 
the love interest. Watchable 
fun! 
 
ANAÏS IN LOVE 
 
This elegant French film marks 

the assured film debut of 
writer/director Charlene Bour-
geois- Tacquet, who tells the 

story of Anais (Anais Demous-
tier), a free-spirited young 
woman in Paris. She is impul-
sive and, in her attempt, to fol-
low her instincts, she also 
changes her lovers until she 
meets on older man (Denis Po-
dalydes) and his beautiful lover 
Emilie (Valeria Bruni- Tedeschi) 
…The young protagonist is like 
a force of nature and the cha-
rismatic Demoustier delivers a 
star making performance. An 

unexpected, breezy love  affair 
worth witnessing! 
 
FREE CHOL SOO LEE 
 
This powerful documentary by 

Julie Ha and Eugene Yi was 
one of the highlights at the re-
cent Sundance Film Festival. 
London. Chol Soo Lee’s story 
begins in 1970’s San Fran-
cisco- he is a handsome, care-
free 20-year-old Korean 
immigrant who one day 
happens to be in Chinatown, 
the wrong place at the wrong 

time. There is a gang murder 
and Lee is arrested and con-
victed for the murder. His long 
struggle to prove his innocence 
begins which also sparks a so-
cial justice movement. Every-
body needs to know about Chol 
Soo Lee’s tragic story- an in-
tense story that will keep you at 
the edge of your seat! (MUBI) 
 
MY OLD SCHOOL 
 
This intriguing documentary is 

the kind of film that the less one 
knows about the subject the 
better. Alan Cumming is the 
actor hired to voice Brandon 
Lee, the new kid at Bearsden 
Academy, a secondary school 
in a suburb of Glasgow, Scot-
land. The time is 1993 and this 

shy, awkward boy from Canada 
tries to make friends and pro-
tect those that are being bul-
lied. He even lands a leading 

role in a school production of 
the musical “South Pacific”.…
His fellow students talk about 
these strange days and the 
story is accompanied by clever 
animation while the voice work 
includes Lulu and Claire Gro-
gan. The story is so bizarre it 
could only be true! 
 
LUCK 
 
This imaginative animation 

feature tells the story of Sam 
Greenfield (voice by Eva No-
blezada), who considers her-
self to be the unluckiest person 
in the world. Accidentally she 
falls into a strange land called 
Luck and can’t believe her luck. 

She wants to bring some luck 
back home even though hu-
mans are not allowed in this 
land…It is a likable film with de-
cent voice work that includes 
Simon Pegg with a Scottish ac-
cent as Bob, the black cat Sam 
befriends. Jane Fonda’s distinct 
tones are borrowed for the 
Dragon while Whoopi Goldberg 
is the sexually ambiguous Cap-
tain. All in all, fun for the whole 
family despite the occasional 
lapses into sentimentality. 
(Apple TV+) 
 
WHERE THE CRAWDADS 

SING 
 
Daisy Edgar Jones, fresh from 

her triumph in the award-win-
ning NORMAL PEOPLE plays 
the leading role in this big 
screen transfer of Delia Owens’ 
best-selling novel. Since she 
was a little girl Kya has been liv-
ing all alone in the dangerous 
marshlands of North Carolina. 
Everybody calls her the “Marsh 
Girl” and now she is accused of 
murder of a young man found 
dead in the marshes…Jones 
delivers a fresh and highly com-
mitted performance but to be 
fair she never convinces as a 
wild and rough girl living in the 
marshes.  
She is always squeaky clean 

with a fresh dress in every 
scene. Still, she gets strong 
support from David Strathairn, 
as the lawyer who comes back 
from retirement in order to de-
fend Kya. It is a compelling 
story, but Olivia Newman’s 
heavy-handed direction fails to 
make it as powerful as it needs 
to be. A mixed bag! 
 
 

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

George Savvides 

The Mischief Theatre Com-
pany are just that. Terrific mis-
chief makers, and creators, up 
to all sorts of hilarious non-
sense. However, the last pro-
duction I saw, Groan Ups, was 
a little flat for me as it delved 
into semi-serious territory. 
Gaining inspiration from Dar-
win’s On the Origin of 
Species, I decided to go back 
to the beginning where this or-
ganised chaos all began for 
Mischief’s touring production 
of The Play That Goes 
Wrong (Yvonne Arnaud). 
The show that spawned a 
BBC series, UK tours, ex-
tended West End runs (since 
2014), US and Australian pro-
ductions and translated into 
over thirty languages. No non-
sense there just non stop suc-
cess. So how does the original 
fare today? 

When I first saw it I was with 
my octogenarian aunty Ma-
roulla, whose mastery of Eng-
lish boils down to the 
following. You meet her and 
she says “Xalo, how are 
you?”. Before you can reply 
she says “Ime very good 
thank you”. No problem, the 
show is part Charlie Chaplin, 
Buster Keaton and Danny 
Kaye all in one. In other 
words, words don’t matter and 
she laughed so loudly and for 
so long they could hear her In 
her birth village of Rizokar-
passo. This time I took a re-
fined septuagenarian friend, 
born and  bred in Winchester 
whose preference is for se-
rious plays and classical 
music. She began by tittering, 
then within ten minutes she 
had fallen across me. Yes the 
original remains the best, rau-
cous and so brilliantly ex-
ecuted that it will have a 
longevity that is usually re-
served for smash hit musicals. 

Written by Henry Lewis, Jo-
nathan Sayer, and Henry 
Shields this is pandemonium 
requiring extraordinary timing 
and interplay. Stagecraft that 
looks like enormous fun but 
with the ever present danger 
of being too much fun for them 
which then spoils it for us. It 
never happens here. Farcical, 
full of stunts and tomfoolery, 
every move, every interaction 
with the audience is on point. 
The origins of this company 
go back to 2008 when some 
lampooning LAMDA (London 
Academy of Music & Dramatic 

Art) students had this wild 
idea. They certainly didn’t go 
wrong.  

 
And Athasha Lyonnais tries 

hard to forgive… 
 
Now playing at Sadler’s 

Wells, South Pacific (dir 
David Evans) is a play strug-
gling to find its place in a mod-
ern context. The 1949 
Rodgers and Hammerstein 
musical depicts the love be-
tween French planter Emile du 
Beque and American nurse 
Nellie Forbush, on a South 
Pacific island during world war 
2. However, when Nellie finds 
out that Emile has two half-
Polynesian children from a 
previous relationship, her own 
racial prejudices sabotage 
their love. The songs are 
rightly regarded as classics, 
and are sung with panache 
and the choreography is de-
lightful. The production is less 
sumptuous and decadent than 
most big tentpole musicals, 
and the stripped down sets 
and relative sleekness are re-
freshing when compared to 
the gaudiness of so many of 
these plays. It has been said 
since its release, but much like 
West Side Story, the pacing is 
a little top-heavy, with all the 
fun songs in the first act and 
all the pathos in the second, 
which unfortunately does 
mean that it drags after the in-
terval. 

 South Pacific is a curious 
play. Hammerstein was a 
staunch anti-racist cam-
paigner, and this comes ac-
ross in the plot, which for the 
most part condemns the rac-
ism of its central characters. 
However, there are broad 
stereotypes and unfortunate 
archetypes at play here which 
still make this play an uncom-
fortable watch in places. Case 
in point, the comic relief char-
acter of Bloody Mary, an is-
lander who wears a shrunken 
head around her neck and 
speaks in broken English. Or 
more egregious, the relation-
ship between Lieutenant 
Cable and Mary’s daughter 
Liat, which far from seeming 
like a whirlwind romance has 
an upsetting resemblance to 
sex tourism.  

Essentially whether you 
enjoy South Pacific depends 
on how much of the racism 
you can excuse as ‘mis-
guided’, and how willing you 
are to forgive its glaring flaws 
for it’s well-meaning, if ulti-
mately limited message of tol-
erance and understanding. 

 
The Play That Goes Wrong 
www.mischiefcomedy.com 

South Pacific -  
www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Origins of hilarity  
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Every day we are in conver-
sation, but how we communi-
cate with others really is 
important for constructive pro-
gress to occur. Everyone is dif-
ferent, and maybe how we are 
even brought up can affect 
what seems 'acceptable or not' 
in conversation. Most of us are 
brought up, with being told to 
always speak the truth and en-
couraged to speak freely.  

However, speaking with 
thought and having empathy is 
required in most cases to avoid 
instilling any thoughts of neg-
ativity and failure. If a parent 
continually tells a child they are 
useless, stupid and incapable 
of doing anything, that child 
may grow into adulthood be-
lieving that they are just that, 
that they are useless, not try 
too much and then may under 
achieve. It can also work the 
other way where the child may 
grow up and work to prove the 
offender otherwise, but that is a 
gambling chance, as it will 
really depend on the character 
of the child. 

In good teaching practice, be 
it children or adults, we are 
meant to start off with praise in 
whatever has been done so far, 
and then with some subtlety, 
offer some suggestions of 
thought in how they could pos-
sibly improve whatever they are 
doing, it does not need to be 
dictatorial for encouraging re-
sults. So, whether it is painting 
a picture, doing an essay, 
maths, playing soccer, doing a 
dance move or singing, it is 
about giving hope and allowing 
them to have belief that they 
can improve whatever they are 
doing. No one suggests for a 
moment that you have to lie or 
give them false hope that they 
are going to become the next 
Top footballer, singer or artist, 
however allowing for some 
hope and scope for improve-
ment should be the ideal goal to 
improve their performance. 

Similarly, if someone looks a 
particular way in their personal 
appearance, is it acceptable to 
pass comment on it, even in 
jest? Once again, some may be 

brought up within their own 
family or friends they have 
grown up with, have become 
familiar with, where it may be 
so and they accept it as normal. 
If a stranger in the street has a 
deformity in appearance from 
the normal, would it be justifi-
able to pass comment on it to 
them. Whether they are a little 
overweight, very slender, very 
tall, a little smaller, has a par-
ticular shaped nose, or maybe 
no hair, people are as they are. 

 First of all, it is about their 
personal appearance, the fact 
that they may not always be 
able to change unless they un-
dergo surgery and should they 
even have to. Passing a casual 
comment may seem harmless 
enough, but if you keep doing it 
continually, it may put a neg-
ative thought in another person, 
and make them feel they are 
not normal, may make them 
lose confidence to the point of 
destruction. For example, keep 
telling someone they are over-
weight, and they may go on 
that diet that just leads them to 

anorexia. We only have to look 
to see how common it has now 
become, for many people to un-
dergo surgery in order to try 
and change things on their own 
bodies and often unnecessarily 
because others have planted 
that seed of abnormality. 

 How many children, teen-
agers or even adults have been 
victims of cyber bullying leading 
to depression and even com-
mitting suicide by continuous 
harsh full words of teasing and 
intimidation, that leads to low 
self-esteem. There are some 
people that pass comment and 
may just think it is a bit of fun to 
remark on another person's ap-
pearance, while there are 
others that do, it because it 
purely raises their own ego as 
they belittle another to help 
compensate for their own per-
sonal inadequate thoughts of 
imperfection. From nose sur-
gery, hair implants, tummy 
tucks, breast implants, facelifts, 
the list is endless. It would 
seem that many choose to 
make those changes and strive 
for a form of social perfection 
and to be acceptable to others. 

Personally, I respect people 
that accept, and are grateful for 
what they have been blessed 

with, they are happy with them-
selves and won't conform to the 
bullying words of others. Bar-
bara Streisand has never 
chosen plastic surgery and is 
just as famous for her nose as 
she is for her talented singing 
career. It is part or her beautiful 
persona of who she is.  

Destroying other people’s 
confidence is not kind, as it is 
not a behavioural action that 
one should aim to be changed 
for the better. Be careful what 
you say to another, you don't 
know how everyone thinks and 
may not know any underlying 
physical health, mental health 
or personal life history issues 
that may alter their way of think-
ing. There are some who are 
feisty that may retaliate, nip it in 
the bud and tell the perpetrator 
to stop, while a sensitive per-
son may wisecrack it off but be 
inwardly offended and take it to 
heart. Let's all have some em-
pathy, be kind to one another 
and help boost confidence in 
acceptance, give grace of how 
we are naturally before going 
on and practicing self-righteous 
behaviour. Let's not allow our-
selves to be demoralized in any 
way shape or form straight from 
the beginning and people will 

think twice before that next pos-
sible insult. 

 Rules of Etiquette are to 
speak with kindness and cau-
tion, give genuine compliments, 
not criticize but find alternative 
tactful wording to get the mes-
sage across. So, if someone 
has gained some weight, telling 
them they got larger or bigger is 
not really polite, and although 
for some that may be great 
news if they have been slender 
all their years and have been 
trying to gain weight, but for 
others maybe not so. Possibly 
saying in general conversation, 
'getting fit is good for overall 
health' may inspire conver-
sational topic for personal feel-
ing and action on the subject. 

 Everyone is different in ap-
pearance and mind set.  
Respect each other's well-
being, be kind, thoughtful and 
approach with care as some 
may be more fragile than 
others. 

 
Love and Sparkles, Samsara x 

 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

 Talking Tactful

Cooking with Loulla Astin 
Stuffed spring greens in avgolemono sauce

This week, Loulla shares her 
recipe for lahanodolmathes, 
stuffed spring greens in 

avgolemono sauce. 
 
Ingredients (makes 18-22): 

125g (2½ lb) spring greens or 
4 sweetheart cabbage 

450g (1lb) mince beef, pork, 
lamb, or mix of any two 

1 medium onion, finely chopped 
3 spring onions, finely chopped  
150g (5 oz) short grain rice 
4 tbsp chopped parsley 
4 tbsp chopped dill 
4 tbsp chopped mint 
2 tbsp tomato puree 
2 tbsp olive oil  
Juice of 1 lemon 
1/2 tsp paprika  
1/2 tsp cinnamon, optional 
1 tsp salt and freshly ground 

black pepper 
 

For cooking: 
2-3 pints of hot water  
1 vegetable stock cube, optional  
Juice of 1 lemon 
2 tbsp olive oil 
Salt and pepper  
 

For Avgolemono:  
2 eggs 
1 tsp cornflour  
Juice of 1 lemon 
 

Method: 
Cut off the head from the 

greens, gently separate them, 
cut and wash them. Blanch a 
few leaves at a time in boiling, 

salty water for 3 minutes or until 
slightly soft and pliable. Place 
in cold water, then in a colander 
to drain. With a sharp knife or 
kitchen scissors, remove the cen-
tral hard stalk from the leaves. 

In a large bowl, combine the 
mince meat, onion, rice, herbs, 
tomato puree, olive oil, lemon 
juice, paprika, cinnamon, salt, 
pepper and olive oil. 

Line the base of a medium 
saucepan with small or damaged 
canna leaves. Roll dolmathes 
one at a time by laying a leaf, veins 
face down, on a flat surface and 
place a good tablespoon of the 
filling towards the bottom end. 
Fold over both sides and firmly, 
but not too tightly, roll up to enclose 
the filling - you may have to use 
two leaves at a time if they are 
small. When all the rolls are made, 
place them seam side down, close 
together, in the prepared sauce-
pan so they don’t open during 
cooking. When one layer is com-
plete, start another one on top 

in the same fashion and so on. 
Dilute the vegetable stock cube 

in the hot water and pour over the 
dolmathes to cover them. Pour 
the olive oil and lemon juice and 
season with salt and pepper. 
Invert two-three small plates on 
top of the lahanodolmathes to 
keep them in place during cook-
ing. Half covered with the lid, 
bring to the boil, turn the heat 
down and simmer slowly for  
approximately 1 hour and 15 
minutes, or until most of the water 
has been absorbed.  

To make the avgolemono, 
whisk the cornflour with 1/2 cup 
of lukewarm water, then the eggs, 
and lemon juice. Gradually add 
the liquid from the cooked, stuffed 
cabbage leaves, and pour it slowly 
over them, shaking the pan. Place 
the pan back on a very low heat, 
shaking the pan to distribute the 
sauce and cook for 1 minute only. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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UK Cypriot now living in the US 
Michael Elias team Ventura 
County Fusion won a major US 
Soccer tournament after they 
beat rough Riders FC 2-1 after 
being a goal down. 
113 teams nation wide partici-
pated within the qualifying 

stages of the National Cham-
pionship. VC Fusion were al-
ready crowned Conference 
Champions by defeating Flint 
City 1-0 July 31st 
How the Competition Works 
USL2 Championship Stages 
Top 2 teams in their respective 
leagues advance from each 
USL2 league around the coun-
try (113 teams nationwide) 
Michael Elias was born in the 
UK in Fulham the son of Aristos 
from Holetria, Paphos and   Vic-
toria from Corfu Town, Corfu 
and he grew up in Enfield where 
he attended Arnos Secondary 
School 
He worked for Grecian Holidays 
& later for the Civil Aviation Au-
thority. He also owned Obses-
sions, Wood Green, London 
and Black Bow Limousines.  
He played for several years  in 
in the KOPA League in the UK 
playing for AEL and New Sala-
mis under Kyriakos Koureas 
and for Ermis under Petros Mi-
chael. 
MIchael Elias is Currently Work-
ing with Ventura County Fusion. 
Head Coach USL2 Senior Team 
2021-current day. Director of 
Coaching 2010-2020. USL 
Academy – Director of Player 
Development & Head Coach of 
First Team 

UK Cypriot Michael 
Elias wins major US 
soccer trophy 

Fencer Alex Tofalides   
Commonwealth Games star

UK Cypriot fencer Alex Tofalides 
starred in the Cyprus fencing 
team at thè Commonwealth 
Games in Birmingham. 
He came fìfth in the individual 
foil and 7th in the individual 

Epee. 
Alex Tofalides far right in the 
photo was part of the Cyprus 
teams that came 7th in the 
mens team foil event. Ànd 6th 
in the mens team Epee event.

Haringey Borough news
Bishop’s Stortford came from a 
goal down to win on the opening 
day of the Pitching In Isthmian 
League Premier Division, 
thanks to two goals in six sec-
ond half minutes at the R & D 
Advisors UK Stadium against 
Haringey Borough. Visiting 
skipper Rakim Richards gave 

Boro the lead in the first half, 
before Frankie Merrifield and 
Ollie Peters turned the game, 
.Haringey in their first home 
game versus Herne Bay were 
down 2-0 recovered at 2-2 and 
lost the game 4-2..They play on 
Saturday at home to Corinthian 
Casuals.

The Cypriot Golf Society held 
their 3rd event, Challenge 
Shield recently at Knebworth 
Golf Club. 
The acting Captain for the day 
was Tony Koureas, close friend 
of the late Gill Kyriakou, our 
2022 deceased Captain. Unfor-
tunately, Tony could not attend 
the event due to injury. 
A full house of 48 golfers, in-
cluding 3 guests, made the jour-
ney to Knebworth in Herford-
shire.The conditions were 
perfect for golf, sunny and not 
too windy. 
The winner of the day was Andy 
Savva, playing off a 9 handicap 
with an impressive score of 39 
points. Runner up was Michael 

Falekkos playing off 10 with 38 
points. 
Knebworth were fantastic hosts, 
good food, good weather and 
good golf course, the recipe for 
an enjoyable day. 
Winner: Andy Savva 39pts 
Runner up: Michael Falekkos 
38pts 
Third: Chris Christou 38pts 
Best Gross: Andrew Adams 73 
Best Senior: Chris Christou 
38pts 
Nearest to the Pin: Gary Casey 
Best Guest: Chris Penn 
Best Team: Vange Evangelou, 
Andrew Adams, Nick Christie, 
Pan Pantelli 103pts 
Booby Prize: Andy Anastasiou 
21pts

Cypriot Golf Society  
Challenge Shield 

Barnet top of the table
Gateshead staged a second-
half comeback to earn a point 
in a 2-2 draw with Barnet. 
The Bees looked to have taken 
the points after goals from Ryan 
De Havilland and Ephron 
Mason in the final few minutes 
before half-time put them in 
control. 
But Paul Blackett got Gates-
head back in it soon after the 
restart as he converted from the 
middle of the area. 
And eight minutes after rattling 
the post Adam Campbell com-
pleted the comeback in fine 
style, thumping a 74th-minute 
shot into the corner from the 

edge of the area. 
On Tuesday Barnet beat Yeovil 
2-1 to go top of the table. 
They play third placed Woking 
at home at the Hive on Sat-
urday. 

Neil Lennon suffered defeat in 
the Cypriot Super Cup as his 
Omonia Nicosia side lost out to 
Apollon Limassol. 
The Celtic legend was serving 
a touchline suspension after 
being sent off in last season’s 
cup final so had to watch on 
from the stand as his side went 
down 2-0 to the ten-man league 
champions. Bagaliy Dabo and 
Vladimir Antonio got the goals 
for Apollon who also had Andres 
Panayiotou sent off and missed 
a penalty through Petros Psy-
chas. 
Two Cypriot football clubs, AEK 
Larnaca and Apollon Limassol, 
continue to the Europa League 
play-offs. 
AEK has made it to the play-
offs after defeating on Thursday 
Partisan Belgrade with 4-3 in 
Larnaca. In the first leg of the 
qualifying round, in Belgrade, 
the match ended in a 2-2 draw. 
The Larnaca-based football 

club will now compete against 
Ukrainian Dnipro. The losing 
team will continue to the Con-
ference League. 
Apollon Limassol will face 
Greece’s Olympiacos, after the 
latter defeated on Thursday Slo-
van Bratislava with 4-3. 
Apollon Limassol defeated Mac-
cabi Haifa 2-0 at home on Wed-
nesday morning in the second 
leg of their third qualifying round 
tie, falling 4-2 overall on aggre-
gate . APOEL fought their way 
to a 0-0 away draw against FC 
Kyzylzhar SK on Thursday 
evening in the Europa Confer-
ence League, protecting their 1-
0 lead on aggregate to progress 
to the next stage.

Cyprus 
Football

Premier League

Manchester United plumbed 
new depths when they suffered 
a 4-0 drubbing at Brentford to 
sit at the bottom of the table for 
the first time since 1992. 
United conceded four times in 
the opening 35 minutes and 
new manager Erik ten Hag af-
terwards apologised to the fans. 
Arsenal joined City on six points 
as former City striker Gabriel 
Jesus struck twice in a 4-2 win 
over Leicester City. 
Leeds United looked on course 
for a second successive win but 
squandered a two-goal lead to 
draw 2-2 with Southampton. 
Gundogan’s opener after 19 mi-
nutes. Man City  cut loose and 
scored a sumptuous second 
goal 12 minutes later when 
Kevin De Bruyne curled a fine 
strike into the net with the out-
side of his foot. 
Phil Foden added another be-
fore halftime they managed only 
one more courtesy of Jefferson 
Lerma’s own goal but they 
spent most of the second half 
on cruise control. 
United were shambolic going 
behind after 10 minutes when 
David De Gea allowed a weak 
shot by Josh Dasilva to slip past 
him. 
Things got worse for United 
eight minutes later when De 
Gea played the ball out to 
former Brentford player Chris-
tian Eriksen who was caught in 
possession and Mathias 
Jensen slotted home. 
United’s defence then failed to 
deal with a corner and Ben Mee 
glanced in a close-range 
header before Bryan Mbeumo 
scored number four after a su-
perb counter-attack. 
“The arrival of Jesus has 
created quite a buzz at Arsenal 
and the Brazilian gave his side 
the lead in the 23rd minute and 
he made it 2-0 with a header at 
the far post. 
Leicester got a lifeline shortly 
after the break when Saliba di-
verted the ball into his own net 
then  Jesus teed up Xhaka to 
slot home. 
Leicester midfielder Maddison, 
er drilled a shot through Rams-
dale’s legs to make it 3-2 but 
again Arsenal’s response was 
immediate with Jesus passing 
to fellow Brazilian Martinelli who 
fired a shot just inside the post. 
Leeds looked set for an away 
win at Southampton with Rod-
rigo’s brace putting them in con-
trol by the hour mark. 
But goals by Kyle Walker-
Peters and Joe Aribo earned 
Southampton their first point of 
the campaign. 

Everton suffered a second suc-
cessive defeat as they went 
down 2-1 at Aston Villa, for 
whom Danny Ings and substi-
tute Emiliano Buendia were 
both on target. 
Fulham, who drew with Liver-
pool in their first game back in 
the top flight, missed the 
chance to earn their first win 
when Aleksander Mitrovic had 
a second-half penalty saved by 
Jose Sa in a 0-0 draw at Wolves 
Brighton against Newcastle 
United also ended scoreless 
Harry Kane headed in a last-
gasp equaliser to earn Totten-
hama barely deserved 2-2 draw 
in the Premier League derby at 
Chelsea that ended with both 
managers being shown red 
cards after the final whistle on 
Sunday. 
Kane glanced home Ivan Peri-
sic’s corner in the sixth minute 
of stoppage time to salvage a 
point for the visitors who have 
now won only once in their last 
38 visits to Stamford Bridge. 
It sparked chaotic scenes on 
the touchline where Chelsea 
boss Thomas Tuchel and his 
Spurs counterpart Antonio 
Conte clashed for the second 
time on a sweltering afternoon. 
Reece James seemed to have 
sealed the points for the dom-
inant hosts with a 77th-minute 
strike after Pierre-Emile 
Hojbjerg had equalised for Tot-
tenham in the 68th minute. 
Centre back Kalidou Koulibaly 
marked his home debut in style 
by volleying Chelsea in front 
from a corner in the 19th minute 
and the hosts totally dominated 
the opening period. 
Tuchel raged at the referee, in-
sisting Kai Havertz had been 
fouled in the build-up and that 
Richarlison had been standing 
in an offside position. James 
fired past Hugo Lloris from a 
pass by Raheem Sterling — Tu-
chel joyfully racing down the 
touchline in celebration for the 
second.. 
Nottingham Forest secured a 
famous win as Taiwo Awoniyi 
scored the only goal to beat 
West Ham as Premier League 
football returned to the City 
Ground after a 23-year ab-
sence. 
Luis Diaz rescued a point for 
Liverpool against Crystal Pal-
ace after new summer signing 
Darwin Nunez was sent off in 
his first Premier League game 
at Anfield. 
Liverpool dominated posses-
sion in the first half but Palace 
went ahead through Wilfried 
Zaha’s clinical finish.



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 18th August 2022 
Europa League 
Apollon v Olympiakos 
Dnipro v AEK Larnaca 
Gent v Omonia 
Friday 19th August 2022 
Greece Football 
Volos NFC v Asteras Tripolis 
Saturday 20th August 2022 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Wolves 12.30pm BT Sports 
Crystal Palace v Aston Villa 15.00pm 
Everton v Nottingham Forest 15.00pm 
Fulham v Brentford 15.00pm 
Leicester City v Southampton 15.00pm 
Bournemouth v Arsenal 17.30pm Sky Sports 

League 2 
Colchester v Leyton Orient 15.00pm 
FA Cup Qualifying 
Leverstock Green v St Panteleimon 15.00pm Pancake Lane, Lev-
erstock Green, Hemel Hempstead, Herts. HP2 
Vanarama National League 
Barnet v Woking 15.00pm The Hive, Camrose Avenue,  HA8 6AG 
Isthmian League 
Haringey Borough v Corinthian Casuals 15.00pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Greece Football 
Atromitos OFI 
Lamia v AEK Athens 
PAOK v Panaitolikos 
Sunday 21st August 2022 
Premier League 

Leeds United v Chelsea 14.00pm 
West Ham United v Brighton 14.00pm 
Newcastle United v Manchester City 16.30pm Sky Sports 
Greece Football 
Panathinaikos v Ionikos 
Aris v Levadiakos 
Olympiakos v PAS Giannina 
Monday 22nd August 2022 
Premier League 
Manchester United v Liverpool 20.00pm Sky Sports 
Tuesday 23rd August 2022 
Europa Conference Qualifying 
Apoel v Djurgårdens
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St Panteleimon FA Cup tie this Saturday

St Panteleimon FC are playing their secind game in the Emirates 
FA Cup of the  season after beting White Ensign in the kast round 
2-1 they will now play Leverstock Green in the next round this Sat-
urday 20th August 2022. at 15.00pm at Lords Builders Merchants 
Stadium, Pancake Lane, Leverstock Green, Hemel Hempstead, 
Herts. HP2, 
St Panteleimon have moved from ground sharing at Enfield Town's 
Queen Elizabeth Stadium last season playing in the Combined 

Counties League Premier  to the Spartan South Midlands League 
Premier Division for the forthcoming season at Hertford FC Hert-
ingfordbury Park.West Street, Hertford, SG13 8EZ, 
St Panteleimon began life in the KOPA League under the manager 
George Frangeskou winning the second divion and establishing 
themselves in the first division.THey made the big jump of going 
into saturday football After rising through the leagues since joining 
Saturday football in the 2017/2018 season where they first played 

in the Step 8 Middlesex County League Division One (Central & 
East) you could say last season was a disappointment as com-
pared to their very high standards.and will now be looking for a 
good FA Cup run and promotion from the Spartan South Midlands 
League. 
Over the summer St Panteleimon appointed former London Tigers 
boss and coach at Sporting Bengal United and Ilford Cris 
Golclves.We wish the Saints continued success.

New Salamis FC from Sunday 
league to Isthmian League. 
This week we saw an historic 
moment for the reds from North 
London, who travelled to Suffolk 
to play Gorleston FC, at Lowes-
toft Town.The reds recorded 
their first win on the opening day 
of the season, with a score line 
of 3-2. Two goals for the effer-
vescent Derek Asamoah & their 
first ever goal in the Isthmian 
League from George Lutaaya. 
A 260 mile round trip worth that 
was made far easier with 3 
points in the bag to take home. 
New Salamis started off in Sun-
day football playing in the KOPA 
League winning several cham-

pionships and Cups and win-
ning several LFA Cups and win-
ning the creme de la creme of 
Sunday football winning the FA 
Sunday Cup. New Salamis took 
the giant leap of playing in Sat-
urday football playing in the 
Hertfordshire County League 
then being promoted to the 
Spartan South Midlands league 
where they won the Champion-
ship and this year promoted 
promoted to the Isthmian 
League under their current 
manager Richard Georgiou. 
Their home venue will be Ha-
ringey Borough Stadium, White 
Hart Lane, London N17 7PJ. 
We wish New Salamis success. 

New Salamis get off to a good start in the Isthmian League
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού (Kay) Κυριάκος

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι στις 3 Αυγούστου, σε ηλικία 72 
ετών, η αγαπημένη μας μητέρα/σύζυγος έκλεισε τα μάτια της για τελευταία 

φορά. Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τη γνώρισαν. Αφήνει πίσω  
τον σύζυγό της Τρύφωνα, τρία παιδιά, εγγόνια, μητέρα και αδελφό. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, στις 11.30 π.μ., 
από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα  

- 660 Kenton Road, HA3 9QN και η ταφή στη 1:00μ.μ, στο κοιμητήριο 
του Pinner New Cemetery – 660 Pinner Road HA5 5RH. Η παρηγοριά 
θα δοθεί στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα μετά την 
ταφή. Επίσης, θα γίνονται εισφορές για το St Luke's Hospice καθώς 
φρόντισαν τόσο πολύ την Kay τις τελευταίες δύο εβδομάδες της. 

It is with great sadness that we announce that on the 3rd of August, 
 age 72 years, our dear mother/ wife closed her eyes for the last time. 

She will be greatly missed by everyone who knew her.  
She leaves behind her husband Tryfonas, three Children,  

Grandchildren, Mother and Brother. 
The funeral will take place on Friday 26th August 2022, at 11.30am,  

at St Panteleimon Greek Orthodox Church - 660 Kenton Road,  
HA3 9QN and the burial at 1pm, at Pinner New Cemetery – 660 Pinner 
Road HA5 5RH. Refreshments will be at St Panteleimon Church Hall 

after the burial. We will be collecting for St Luke’s Hospice  
as they took such great care of Kay in her last couple of weeks. 

από το Λονδίνο 
(γονείς: Σωτήρης Καλλή από Άρδανα Αμμοχώστου και Αναστασία Καλλή από Ριζοκάρπασο)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Kyriacou (Kay) Kyriacos
from London  

 (parents: Soteris Kalli from Ardana and Anastasia Kalli from Rizokarpaso)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Simos Panayis
(from Vatily, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σίμος Παναγής
(από Βατυλή, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου και πατέρα ο οποίος απεβίωσε στις 2 Αυγούστου 2022,  

σε ηλικία 90 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Κούλα από την Γιαλούσα  
της Κύπρου, τρία παιδιά: τον Πάνο, τον Πέτρο και την Αναστασία,  
πέντε εγγόνια, τρία δισέγγονα, αδερφό Αντρέα και αδερφή Ελένη 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 31 Αυγούστου 2022, στις 10:30 π.μ.,  

από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY, και η ταφή στις 12:30 μ.μ.,  

στο κοιμητήριο του Hendon Cemetery, Mill Hill, London NW7 1NB.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο και στη συνέχεια στην αίθουσα της 
εκκλησίας στο Wightman Road. Στην εκκλησία θα υπάρχει κουτί εισφορών 

για τον Ερυθρό Σταυρό (Red Cross), για όσους επιθυμούν 
να κάνουν εισφορές αντί να στείλουν λουλούδια.

It is with great sadness that we announce the death of our beloved  
husband, father who sadly passed away on the 2nd of August 2022,  
at the age of 90. He leaves behind his wife, Koula from Yialousa,  

Cyprus and three children Panos, Petros and Anastasia,  
five grandchildren, three great grandchildren, brother Andrea and 

sister Eleani. The funeral will take place on 31st August 2022,  
at 10:30am, at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman 
Road, London N8 0LY. He will be laid to rest at 12:30 pm, at Hendon  

Cemetery, Mill Hill, London NW7 1NB. The wake will be held  
at the Cemetery and afterwards at the Church Hall in Wightman Road. 

There will be a Red Cross Box in the church 
 for those wishing to donate instead of sending flowers. 17.11.1931 - 02.08.2022  

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Anna Kleanthous
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άννα Κλεάνθους

23.02.1934 - 28.07.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Anna Kleanthous  
on 28th July 2022, at the age of 88. Anna was born in Piraeus, and it was here 

she married in 1956 her lifelong partner Loizos, a Cypriot from Larnaca, 
 moving to London soon after to start a family. 

Anna will be greatly missed by her husband, her sons Kleanthis (Colin)  
and Harry, grandchildren Sophia, Victoria, Tess and Sam and her brother  
Demetri. Anna will be remembered by family and friends for her bubbly,  

outgoing and loving personality and, in her younger years,  
for always being first on the dance floor when the bouzoukia started.  

The funeral will take place at 12.00 on Monday 22nd August,  
at the Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross and St Michael, Golders 

Green Rd, London NW11 8HL. Followed by internment at 14.00pm,  
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. Flowers to  
be sent to Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Άννας Κλεάνθους  
στις 28 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. Η Άννα γεννήθηκε στον Πειραιά  
όπου παντρεύτηκε το 1956 το άλλο της μισό, τον Λοΐζο, Κύπριο από τη 

Λάρνακα. Μαζί, μετακόμισαν στο Λονδίνο για να φτιάξουν την οικογένειά τους.  
Η Άννα θα λείψει πολύ στον σύζυγό της, στους γιους της Κλεάνθη (Colin)  

και Χάρι, στα εγγόνια της Σοφία, Βικτώρια, Tess και Sam και στον αδερφό της  
Δημήτρη. Η Άννα θα μείνει στη μνήμη της οικογένειας και των φίλων της 
για την ζωηρότητα της, την εξωστρεφή και στοργική προσωπικότητα της,  
και για το ότι ήταν πάντα πρώτη στην πίστα όταν ξεκινούσαν τα μπουζούκια. 
Η κηδεία της θα τελεσθεί τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, στις 12μμ, από τον 

Καθεδρικό Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green Rd, 
London NW11 8HL. Ακολουθεί η ταφή στις 2μ.μ., στο κοιμητήριο του 

New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.  
Λουλούδια μπορούν να  σταλθούν στο γραφεία κηδειών του Demetriou & 

English, 131-133 Myddleton Rd, London N22 8NG.

(from Piraeus/London) (από Πειραιά/Λονδίνο)
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Costas Loizou
(from Ayios Amvrosios Kyrenias, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Κώστας Λοΐζου 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Husband, 
Father and Grandad Costas Loizou on the 19th July 2022, aged 83.   

He leaves behind his wife of 58 years Dina, sons Andreas and Loizos, 
 daughter-in-laws Androulla and Andri, his much-loved grandchildren Marios, 

Alexandros, Christiana and Kristina, as well as his sister Maria.   
 

Costas was a warm and generous man who was happiest  
around his family and friends. He will truly be missed. 

  
The funeral will take place on Tuesday 23rd August 2022, at 11.30am, 

 at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 305 Camberwell New Rd, London 
SE5 0TF and burial at 13.30pm, at Camberwell New Cemetery,  

Brenchley Gardens, London SE23 3RD.   
The wake will take place at St Mary’s Greek School, Camberwell.   

Donations will be collected at the Cathedral for Guys Cancer Charity.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα και παππού Κώστα Λοΐζου στις 19 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 83 ετών.  

Αφήνει πίσω την επι 58χρόνια σύζυγο του Ντίνα, τους γιους Ανδρέα  
και Λοΐζο, τις νύφες του Ανδρούλλα και Άντρη, τα πολυαγαπημένα του εγγόνια 
Μάριο, Αλέξανδρο, Χριστιάνα και Χριστίνα, καθώς και την αδερφή του Μαρία.  

 
Ο Κώστας ήταν ένας ζεστός και γενναιόδωρος άνθρωπος που ήταν πολύ  

ευτυχισμένος όταν βρισκόταν γύρω από την οικογένεια και τους φίλους του. 
Θα μας λείψει πολύ 

 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, στις 11.30 π.μ.  

από τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Rd, London 
SE5 0TF, και η ταφή στη 1.30 μ.μ., στο κοιμητήριο του Camberwell New 

Cemetery, Brenchley Gardens, London SE2. Η παρηγοριά θα δοθεί στον Ιερό 
Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο Camberwell και οι εισφορές  

που θα συγκεντρωθούν στο Ναό θα δοθούν στο Guys Cancer Charity. 24.12.1938 - 19.07.2022 

05.02.1934 - 17.07.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Joanna Panyiotou Leonida
(from Larnaca, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙA

Ιωάννα Παναγιώτου Λεωνίδα
(από την Λάρνακα της Κύπρου)

It is with great sadness and heavy heart  
that we announce the passing of our  

beloved mother and yiayia Joanna Leonida, 
on the 17th of July 2022, well-known  
to many as Mrs Leo or Mrs Jo. Joanna 
leaves behind her son Leonidas, three 

grandchildren, eight great grandchildren, 
and  two great great grand children.  

She will be sadly missed.  
May you rest in eternal peace.   

The funeral will be held on 24th of August 
2022, at 12.30pm, at St John the Baptist 
Greek Orthodox Church Wightman Road 

N8 0LY, and the burial will take place  
at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Road N11 1JJ. If you wish to make 
 a donation instead of flowers there will  

be a box for the Heart Foundation. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά  
ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας και γιαγιάς Ιωάννας Λεωνίδα, 
στις 17 Ιουλίου 2022, γνωστή σε πολλούς 
ως Mrs Leo ή Mrs Jo. Η Ιωάννα αφήνει 
πίσω τον γιο της Λεωνίδα, τρία εγγόνια, 
οκτώ δισέγγονα και δύο τρισέγγονα. 

Θα μας λείψει πολύ.  
Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.   

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 24 Αυγούστου 
2022, στις 12.30 μ.μ., από την Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη  
του Βαπτιστή Wightman Road N8 0LY,  

και η ταφή στο κοιμητήριο  
του New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road N11 1JJ. Αν επιθυμείτε, αντί για 
λουλούδια, μπορείτε να κάνετε εισφορές  
για το Heart Foundation στο κουτί που 

θα βρίσκεται στην εκκλησία 
για τον σκοπό αυτό.

† 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 αδελφότεκνά του Χριστίνα, Άλεξ, Χριστόφορο, Θωμά, Μαίκολ, τον 

νονό του Ανίκητο, οικογένεια και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί  
την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, στη 1:00 μ.μ. από την 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. Επίσης, θα υπάρχει κουτί εισφορών 

στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν 
στο British Heart Foundation.

(from London) (από το Λονδίνο)

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 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Ayios Epiktitos, Cyprus) 

It is with heartache, sadness, and tears,  
we announce the death  

of our beloved mother and yiayia,  
Mary Aletras,  

gained her angel wings on July 29th, 2022.  
She leaves behind three daughters, Androulla, Dina, 

and Helen, and her grandchildren, Sophia, Max, 
Louca, and Leonidas. 

 
The funeral will be held on August 23rd 2022, 

 at St John the Baptist, Wightman Road, N8 0LY, 
 at 12.00pm.  

The service will continue to Edmonton Cemetery, 
Church Street N18. 

All who would like to attend are welcome.  
 
 

“Fly with the angels and dance with the stars.”

Με πόνο καρδιάς, θλίψη και δάκρυα,  
ανακοινώνουμε τον θάνατο της  

αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, Μαίρη Αλετρά, 
 η απεβίωσε στις 29 Ιουλίου 2022.  

Αφήνει πίσω τρεις κόρες,  
την Ανδρούλλα, την Ντίνα και την Ελένη  

και τα εγγόνια της, Σοφία, Μαξ, Λουκά και Λεωνίδα. 
 

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 23 Αυγούστου 2022,  
από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,  

Wightman Road, N8 0LY, στις 12.00 μ.μ.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο  

του Έντμοντον, Church Street N18. 
Όλοι όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν 

 είναι ευπρόσδεκτοι. 
 

«Πέτα με τους αγγέλους και χόρεψε με τα αστέρια».

Maroulla Aletras 
"Lemonia" 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

(από τον Άγιο Επίκτητο, Κύπρος)

DOD 29.07.2022

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 21 Αυγούστου 2022,  
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, Wightman Rd,  

London N8 0LY, το 3-μηνο μνημόσυνο του αγαπημένου μου αδερφού  
Λευτέρη Ιωάννου (Lefty) (από την Δευτερά, Λευκωσίας) και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν.   
Ο αδερφός του Σταύρος, λοιποί συγγενείς.  

† 3 ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 Λευτέρης Ιωάννου (Lefty) 

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας εκφράζει τα θερμά  
και ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της Νίνας Στυλιανού, 

 που απεβίωσε την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 μετά από καρδιακό επεισόδιο.   
Η μακαριστή Νίνα είχε μια τεράστια  προσφορά στα κοινά της παροικίας. 

 
Αιωνία της η μνήμη.  

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει.            

ΣΥΛΛΥΠΗΤHΡΙΑ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 

Η οικογένεια Μωυσή 
και Μαρούλλας 

Αδάμου εκφράζει τα 
θερμά και ειλικρινή 
της συλλυπητήρια 
στους οικείους της 
Νίνας Στυλιανού 
η οποία απεβίωσε 

πρόσφατα. 

Αιωνία της 
η μνήμη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
 

Ο Σύνδεσμος  
Αχνιωτών Αγγλίας 
και ο Χριστάκης 

Νεοφύτου 
εκφράζουν τα θερμά 
και ειλικρινή τους 
συλλυπητήρια 

 στους οικείους της 
Νίνας Στυλιανού.   

 
Αιωνία της  
η μνήμη.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 
 Οι οικογένειες  

Πάμπου και Σούλας  
Χαραλάμπους,  

Νίκου και Πίτσας Γενιά,  
Δώρου και Γεωργούλας  

Παστού,  
Κώστα και Σκεύης Σακκά,  
Ανδρέα και Βεατρίκης  

Γρηγορίου,  
καθώς και ο Βασίλης Κωστή  
εκφράζουν τα θερμά τους 

συλλυπητήρια στους  
οικείους της  

Νίνας Στυλιανού  
που απεβίωσε πρόσφατα.

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Acheritou Famagusta, Cyprus)

Georgios Antoniou Charmandas
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιος Αντωνίου Χαρμαντάς 
(από Αχερίτου Αμμοχώστου, Κύπρος)

Μαρούλα Αλετρά 
"Λεμονιά" 

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Georgios Antoniou Charmandas,  

on August 13th, 2022. He leaves behind three children: Maroula,  
Antoni, Evdokia, sons-in-law Kyriakos and Stavros,  

daughters-in-law Katia and Theodora, nine grandchildren,  
five great-grandchildren, sister Elpida, relatives and friends. 

 
The funeral service and burial will take place at Agios  

Georgios, Larnaca, Cyprus, on the 26th of August 2022, at 11am. 

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου 
μας Γεωργίου Αντωνίου Χαρμαντά στις 13 Αυγούστου 2022.  

Αφήνει πίσω τρία παιδιά: την Μαρούλα, τον Αντώνη, την Ευδοκία,  
τους γαμπρούς του Κυριάκο και Σταύρο, τις νύφες του Κάτια 

 και Θεοδώρα, εννιά εγγόνια, πέντε δισέγγονα,  
την αδερφή του Ελπίδα, συγγενείς και φίλους.  

 
Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή θα τελεσθούν από την εκκλησία  

του Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, στην Κύπρο,  
στις 26 Αυγούστου 2022, στις 11 π.μ. 
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού Μιχαήλ
(από το Πατρίκι της Κύπρου)

† MEMORIAL 

The 40-day memorial of our beloved  
father Dionysios Christodoulou,  

will take place on Sunday 21st of August 2022,  
at St Demetrios Church, Logan Rd, N9 0LP.  
Anyone who would like to attend and honour  

his memory is most welcome. 
 

The whole family would like to take this opportunity  
to thank everyone that attended the funeral, sent floral 

tributes and supported us at this very difficult time. 
 

With thanks his children and all the family 

Dionysios Christodoulou
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το 40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας πατέρα  
Διονύση Χριστοδούλου, θα τελεσθεί  
την Κυριακή 21 Αυγούστου 2022  

από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Logan Rd, N9 0LP.  
Όποιος επιθυμεί να  τιμήσει τη μνήμη του  

είναι ευπρόσδεκτος. 
 

Η οικογένεια θα ήθελε με αυτήν την ευκαιρία να 
 ευχαριστήσει όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία,  

έστειλαν λουλουδιών και μας στήριξαν  
σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. 

 
Με ευχαριστίες, τα παιδιά του, και όλη η οικογένεια.

Διονύσιος Χριστοδούλου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Κυριακούς Μιχαήλ,  
την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 93 ετών. Η Κυριακού ήρθε 

 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1959 με τον σύζυγό της Χριστοφή και τα παιδιά της Ελένη 
και Μιχάλη. Της άρεσε να εργάζεται ως αυτοδίδακτη μοδίστρα και να φτιάχνει ρούχα 
με τη ραπτομηχανή της ενώ μεγάλωνε και την οικογένειά της. Το πάθος της ήταν ο 
κήπος της όπου περνούσε πολλές ώρες. Της άρεσε επίσης να μαγειρεύει όμορφα 

φαγητά. Ο Θεός, ήταν πάντα στην καρδιά της.  
 

«Ας αναπαυθεί η ψυχή σου εν ειρήνη και ας ηρεμήσει επιτέλους η καρδιά σου... 
Τώρα, μπορείς να ξαναβρεθείς με τον αγαπημένο σου σύζυγο και την κόρη σου».  

 

Θα λείψει πολύ από τα αδέρφια της, τον γιο της, τα εγγόνια της, τα δισέγγονά της  
και σε ολόκληρη την οικογένειά της. 

 

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 22 Αυγούστου 2022, στις 10 π.μ., από την εκκλησία του  
Αποστόλου Ανδρέα, 124 Kentish Town Rd, London NW1 9QB και η ταφή θα γίνει 
στις 12 μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 

 London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της στο North Finchley  
στη 1:30μμ. Αντί για λουλούδια θα γίνονται εισφορές στην εκκλησία.

Kyriacou Michael 
(from Patriki - Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of Kyriacou Michael 
 on Friday 5th August 2022, at the age of 93. Kyriacou came to the UK in 1959  

with her husband Christofi and children Eleni and Michael. She enjoyed working 
as a self-taught seamstress as well as making clothes with her sewing machine 

while raising her family. Her passion was her garden where she spent many days. 
She also enjoyed cooking beautiful meals. Her strong faith in  

God was always close to her heart. May your soul rest in peace  
and your heart finally at ease now you can be reunited with your beloved husband  

and daughter. She will be deeply missed by her siblings, son, grandchildren, 
 great-grandchildren, and extended family. 

The funeral will take place on the 22nd of August 2022, at 10am, at Apostolos  
Andreas Church, 124 Kentish Town Rd, London NW1 9QB, and the burial will  
be at 12pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. 

The wake will be held at her home in North Finchley at 13:30pm. 
 Instead of flowers there will be a donation box at the Church in Kentish Town. 28.12.1928 – 05.08.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Maria Petri
(from Akanthou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρία Πετρή
(από Ακανθού, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of Maria Petri, 
on Friday 22nd July 2022, at the age of 83.  

Maria leaves behind cousins, Christina, Madeline, John and Maddy, 
her god-daughter Maria and other family members. 

Maria was a lifelong supporter of Arsenal and could always be heard 
at the stadiums with her infamous chants.  

She will greatly be missed by all. 
The funeral will take place on Tuesday 30th August 2022, at 1pm, 
 at St Katherines Church, Friern Barnet Lane N20 0NL. The burial 

will follow at 2.30pm, at Hendon Cemetery, Holders Hill Road NW7 
1NB. Instead of flowers there will be a donation box at the church  
in aid of the NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty  

to Children), which Maria was a great supporter of.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας 
Μαρίας Πετρή, την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022, σε ηλικία 83 ετών. 

 

Η Μαρία αφήνει πίσω τα ξαδέρφια της: Χριστίνα, Madeline, Τζον και 
Maddy, την βαφτιστήρα της Μαρία και άλλα μέλη της οικογένειάς της. 

 

Ήταν ιδιαίτερα γνωστή σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο ως ένθερμη 
οπαδός της Άρσεναλ, την οποία ακολουθούσε σε κάθε της αγώνα. 

 

Θα λείψει πολύ σε όλους.  
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, στη 1:00μμ, 
από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane N20 0NL.   

Θα ακολουθήσει η ταφή στις 2:30μμ, στο κοιμητήριο Hendon 
Cemetery, Holders Hill Road NW7 1NB. Αντί για λουλούδια, θα  

γίνονται εισφορές για την ενίσχυση του NSPCC (National Society for the 
Prevention of Cruelty to Children), του οποίου ήταν υποστηρίκτρια. 01.03.1939 – 22.07.2022
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Kypros Nicholas 
 

(from Khirokitia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Kypros Nicholas on Tuesday 2nd August 2022, at the age of 84.  
He leaves behind his wife Maroulla, daughters Yiota and Stella, son Nick, sons-in-law Harry Jacovides and Peter Petrou,  

daughter-in-law Katrina, grandchildren Anmarie, Kypros, Savvas, Joanna, Marie, Adam and Charlie,  
nieces, nephews, relatives, and friends. 

 
The funeral will take place on Friday 2nd September 2022, at Ayios Demetrios Church, Logan Road, London, N9 0LP, at 10am.  

The burial will be at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 12 noon.  
The wake will be held at Enfield Golf Club, Old Park Road South, EN2 7DA. 

 
In lieu of flowers the family have set up a Just Giving Page for the benefit of the North London Hospice.  

Please visit JustGiving & search for Kypros Nicholas on the main page. 
Alternatively there will be a box for donations for the North London Hospice and Ayios Demetrios Church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κύπρου Nicholas την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 84 ετών. 
Αφήνει πίσω την σύζυγό του Maroulla, τις κόρες του Yiota και Stella, τον γιο του Nick, τους γαμπρούς του Harry Jacovides 

 και Peter Petrou, την νύφη του Katrina, τα εγγόνια του Anmarie, Kypros, Savvas, Joanna, Marie, Adam και Charlie,  
αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Λονδίνο, N9 0LP,  
στις 10 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, London  N11 1JJ, στις 12 το μεσημέρι.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Enfield Golf Club, Old Park Road South, EN2 7DA. 
 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια δημιούργησε σελίδα στο Just Giving Page προς όφελος του North London Hospice.  
Επισκεφτείτε την σελίδα JustGiving και αναζητήστε το όνομα Kypros Nicholas. Επίσης, θα υπάρχει και κουτί εισφορών  

με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο North London Hospice, καθώς και στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

10.11.1937  - 02.08.2022
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NINA STYLIANOU
It is with the greatest sadness that we announce the passing of Nina on Sunday 7th August 2022,  

at the age of 85. She leaves behind her beloved husband Christodoulos, daughters Eleni and Maria, 
grandsons Christos and Matthaios, sons in law Ed and Karl, and siblings Kokos, Eric, Takis  

and Yiannoulla.Nina was born in Anavargos, Paphos, the eldest child of Hambi and Maria whom she 
supported from the age of eleven to raise her five siblings. She trained as a seamstress and enjoyed 
using this skill throughout her life. At the age of eighteen, she left Cyprus to seek better economic  

opportunities in the UK. In London, Nina worked as a seamstress and in her spare time attended the 
Cypriot Youth Club (KLN) where she met Christodoulos, whom she married in 1962.  

Together, they had two daughters Eleni and Maria. While raising her daughters Nina continued  
to work and later supported Christodoulos to run a driving school business. She then worked at the 

Cypriot Community Centre to prepare and deliver meals to the elderly and vulnerable.  
When her grandchildren arrived, Nina devoted herself to taking care of them and greatly enjoyed her 

new role as a Yiayia. She maintained her active interest in the community and contributed  
her time and ideas to Cypriot women’s causes as well as global political issues,  

especially those concerning Cyprus. Nina was an active member of the Cypriot Women’s League, 
AKEL, POGO, and the National Federation of Cypriots in the UK. She attended meetings  

and participated in protests, marches and demonstrations. On a personal level,  
Nina was an exceptionally caring, generous and loving person, and a close friend to many.  

She enjoyed sharing her stories, jokes and widely loved cooking. Nina had a great sense of humour, 
 a unique way with words and continued her family’s talent and enjoyment for dancing. 

 She touched the lives of so many people and is deeply missed by all who knew her.  
Nina will be loved and remembered forever. 

 
The funeral service will take place at 10am, on Tuesday 30th August, at the Church of Panayia,  

(St. Mary’s Greek Orthodox Church), Trinity Road, N22 8LB. The burial will follow at New Southgate 
Cemetery at 12 noon. The wake will be held at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove,  

Wood Green, N22 5HJ.  
Instead of flowers, there will be a donations box for Diabetes UK and the Cypriot Community Centre.  

Organisations may lay wreaths at the funeral as a tribute to Nina’s service to the community.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL
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