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«Μια εικόνα παιδικής αθωότητας 
που ντροπιάζει τη Βρετανία της πα-
ρανομίας» είναι ο τίτλος της Daily 
Mail, η οποία γράφει ότι η δολοφονία 
της Ολίβια «σόκαρε το έθνος» και 
ότι θα «εντείνει... 

Σελ. 3
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ΣΤΟ 18% ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΑΓΔΑΙΑ ΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

109 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ CEOs

Σκληρότατο άρθρο γνώμης κατά 
Μητσοτάκη ξεμπροστιάζει τη δια-
φθορά και τις παρακολουθήσεις 
πίσω από την επικοινωνιακή «βι-
τρίνα» του Μαξίμου. Όπως γρά-
φουν οι οι New York Times... 
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Μόνο έκπληξη δεν ήταν η επα-
ναπροσέγγιση μεταξύ Τουρκίας και 
Ισραήλ με την πλήρη αποκατά-
σταση των διπλωματικών σχέσεων 
τους και τις προοπτικές που δια-
νοίγονται για... 
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Αέριο «γιόκ»

Επιβεβαίωνεται 
η σαθρότητα...

Σελ. 2Σελ. 6 & 17

Αποτροπιασμός Η... «σαπίλα στην Ελλάδα»
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Σφοδρά παράπονα
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις που προ-

κάλεσαν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του 
Haringey, όπου το δημοτικό συμβούλιο, 
με πρόσφατη απόφασή του, απαγό-
ρευσε τη διέλευση οχημάτων από συ-
γκεκριμένους δρόμους στην ευρύτερη 
περιοχή του Wood Green, στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού για τη μείωση της κυ-
κλοφορίας σε γειτονιές του δήμου (Low 
Traffic Neighbourhoods). 
Όπως είχε γράψει και στην προηγού-

μενη έκδοσή της η «Παροικιακή», οι νέες 
ρυθμίσεις προκάλεσαν την αντίδραση 
εκατοντάδων οδηγών που χρησιμοποι-
ούσαν τους εν λόγω δρόμους και ειδι-
κότερα πολλών συμπατριωτών μας, οι 
οποίοι μεταβαίνουν....
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Εφιαλτικές 
προβλέψεις

Εφιαλτικές 
προβλέψεις

Επιβεβαίωνεται 
η σαθρότητα...



Συνεχίζονται οι αντιδράσεις που προκάλεσαν οι νέες κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του Haringey, 
όπου το δημοτικό συμβούλιο, με πρόσφατη απόφασή του, απα-
γόρευσε τη διέλευση οχημάτων από συγκεκριμένους δρόμους 
στην ευρύτερη περιοχή του Wood Green, στο πλαίσιο του σχε-
διασμού για τη μείωση της κυκλοφορίας σε γειτονιές του δήμου 
(Low Traffic Neighbourhoods). 
Όπως είχε γράψει και στην προηγούμενη έκδοσή της η «Πα-

ροικιακή», οι νέες ρυθμίσεις προκάλεσαν την αντίδραση εκατο-
ντάδων οδηγών που χρησιμοποιούσαν τους εν λόγω δρόμους 

και ειδικότερα πολλών συμπατριωτών μας, οι οποίοι μεταβαίνουν 
σχεδόν καθημερινά από και προς το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 
Επίσης, κοινή διαπίστωση είναι ότι το μόνο που επιτυγχάνει μέχρι 
στιγμής το συγκεκριμένο μέτρο, είναι να διοχετεύει ξανά την κί-
νηση πίσω στις κεντρικές, περιμετρικές λεωφόρους, Green Lanes 
και Bounds Green Road, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ακόμη 
μεγαλύτερης κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ, όπως πληρο-
φορείται η «Π» προβλήματα αντιμετωπίζουν και πολλές επιχει-
ρήσεις που βρίσκονται στην περιοχή. 
Η διευθύντρια του Day Services του Κυπριακού Κοινοτικού 

Κέντρου, Χριστίνα Καλού, δήλωσε στην εφημερίδα μας: «Πολλοί 
από τους ηλικιωμένους που έρχονται στο Κοινοτικό Κέντρο, ζουν 
στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί σημαντικά. Οι περισσότεροι 
από αυτούς έχουν άνοια ή είναι καθηλωμένοι σε αναπηρικό κα-
ροτσάκι. Για αυτούς τους ανθρώπους, το κέντρο μας είναι η μόνη 
διέξοδος. Οι άνθρωποι με αυτού του είδους τα προβλήματα δεν 
μπορούν να είναι μέσα σε λεωφορεία για πολύ μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Και δυστυχώς, εξαιτίας των ρυθμίσεων αυτών, έχει 
προστεθεί πολύς χρόνος στη διαδρομή του λεωφορείου, το οποίο 
πρέπει να τους παραλάβει από την είσοδο του σπιτιού τους και 
εκεί να τους επιστρέψει». 
Για τα προβλήματα που προέκυψαν σε σχέση με τη μεταφορά 

των ηλικιωμένων, μίλησε στην «Παροικιακή» και ο οδηγός του 
λεωφορείου, Κρις Στυλιανού. «Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν 
επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη μεταφορά των ηλικιωμένων. 
Αυτό που συμβαίνει μετά την εφαρμογή του μέτρου, είναι ότι 
πρέπει να μπαίνουμε μέσα σε συγκεκριμένους δρόμους, να να 
μας κατευθύνουν οι περιορισμοί να βγαίνουμε πάλι έξω από αυ-
τούς και να αναγκαζόμαστε να διανύσουμε μια μεγάλη απόσταση 
σε περιμετρικούς δρόμους, προκειμένου να πλησιάσουμε το ση-
μείο από το οποίο θα τους παραλάβουμε. Αν κάνει πολύ ζέστη, 
η κατάσταση γίνεται πολύ αγχωτική και δύσκολη για τους ηλικιω-
μένους που βρίσκονται στο λεωφορείο. Αυτές οι απαγορεύσεις 
διέλευσης, έχουν προσθέσει περίπου μισή ώρα επιπλέον στη 
διαδρομή μου. Τώρα, οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται 
πάρα πολύ, διερωτώνται γιατί αργούν τόσο πολύ να πάνε στο 
σπίτι τους. Αν προσπαθήσεις να εξηγήσεις σε κάποιον που πά-
σχει από άνοια την αιτία της καθυστέρησης, φυσικά και δεν θα 
καταλάβει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό το μέτρο έχει ως απο-
τέλεσμα να αυξηθεί πάρα πολύ η τροχαία κίνηση στις κεντρικές 

λεωφόρους». 
Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 

αυτές τις ρυθμίσεις. είναι άτομα με αναπηρίες. Ένας από αυτούς, 
είναι και ο συμπατριώτης μας Προκόπης Δημητρίου, ο οποίος 
δήλωσε στην «Παροικιακή»: «Υποτίθεται ότι εφάρμοσαν το μέτρο 
για περιβαλλοντικούς λόγους. Όμως το αποτέλεσμα είναι χειρό-
τερο.  Διότι, τώρα, οι οδηγοί αναγκάζονται να κάνουν παρακάμ-
ψεις, να διανύουν ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις και μάλιστα 
μέσα από κεντρικές λεωφόρους δημιουργώντας περισσότερη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και περιβαλλοντική επιβάρυνση. 
Για ποιο λόγο, λοιπόν, έχουν επιβάλει αυτές τις απαγορεύσεις; 
Εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας έπρεπε να έχουμε πρό-
σβαση σε όλους τους δρόμους. Και το πρόβλημα είναι ακόμη 
μεγαλύτερο για άτομα σαν εμένα, που έχουν αναπηρίες. Θα ήταν 
καλό να μας πει κάποιος αν για αυτές τις περιπτώσεις τουλάχι-
στον, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ζητώ απαντήσεις!» 
Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και η υπηρεσίας παρά-

δοσης των γευμάτων που παρέχονται από το Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο σε άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ‘Meals on 
Wheels’. Ο οδηγός που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα σε 
αυτούς τους ανθρώπους, αναγκάζεται να σταθμεύσει το αυτοκί-
νητο μεταφοράς, πολύ πιο μακριά από το σημείο παράδοσης, 
και προκειμένου να μεταφέρει τα ζεστά γεύματα στους ανθρώ-
πους που πολλές φορές βρίσκονται στο κρεβάτι, μεταβαίνει πεζός 
σε κάθε σπίτι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν υπερ-
βολικά οι παραδόσεις των γευμάτων, για ανθρώπους μάλιστα, 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εμείς, έχουμε υποβάλει αίτηση 
για απαλλαγή από το LTN Haringey, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη 
απάντηση.» 
Η «Παροικιακή» επι-

κοινώνησε με την επικε-
φαλής του δημοτικού 
συμβουλίου του Harin-
gey, την κυπριακής κα-
ταγωγής Peray Ahmet, η 
οποία σε γραπτή δή-
λωσή της προς την εφη-
μερίδα μας ανέφερε: «Η 
τεράστια αύξηση της κυ-
κλοφορίας στους δρό-
μους την τελευταία δε-
καετία, επηρεάζει 
σημαντικά συνοικιακούς 
δρόμους που συνδέουν 
τις κατοικημένες περιοχές με μεγάλες λεωφόρους. Και σε αυτό 
συνέβαλε καταλυτικά η χρήση των δορυφορικών πλοηγών. Ει-
σάγουμε τα μέτρα αυτά σε δοκιμαστική βάση, στο πλαίσιο του 
σχεδίου για τη μείωση της κυκλοφορίας σε γειτονιές του δήμου 
(Low Traffic Neighbourhoods) προκειμένου να κάνουμε τους δρό-
μους μας πιο φιλικούς για τους κατοίκους, τα παιδιά και τις οικο-
γένειές τους, πιο ασφαλείς και με όσο το δυνατό λιγότερη ατμο-
σφαιρική ρύπανση. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι η στήριξη των 
τοπικών επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας μετά το τέλος της 
πανδημίας. Οι πεζοί και οι ποδηλάτες ή όσοι χρησιμοποιούν τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς τείνουν να κάνουν περισσότερες επι-
σκέψεις σε τοπικούς εμπορικούς δρόμους και να προτιμούν τα 
τοπικά καταστήματα και επιχειρήσεις για τις αγορές τους. Η αγορά 
στο Myddleton road, η οποία διοργανώνεται κάθε Σάββατο, είναι 
απόδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε 
για να δημιουργήσουμε έναν «ζωντανό» δρόμο, όταν οι άνθρωποι 
ενθαρρύνονται να περπατούν περισσότερο ή να χρησιμοποιούν 
το ποδήλατο για ψώνια στην περιοχή τους».       
Πάντως, η κυρία Ahmet άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνουν 

δεύτερες σκέψεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του συγκεκριμένου 
μέτρου. Όπως είπε, «θα συνεχίσουμε ως δημοτικό συμβούλιο 
να ακούμε προσεκτικά τις απόψεις των κατοίκων και των ιδιο-
κτητών επιχειρήσεων. Η εφαρμογή των νέων προγραμμάτων 

παρακολουθείται προσεκτικά και δεν φοβόμαστε να κάνουμε αλ-
λαγές, εκεί και όπου πρέπει. Με την προϋπόθεση, όμως, ότι τα 
στοιχεία δείχνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Και πάντοτε, υπάρ-
χουν άλλες λύσεις που μπορούμε να εφαρμόσουμε». 

  2      | Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

ΣΦΟΔΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ‘LOW TRAFFIC NEIGHBOURHOODS’

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τους δρόμους του Haringey



Συγκλονίζει τη Βρετανία ο θάνατος από πυρο-
βολισμό μέσα στο σπίτι της τη νύχτα της Δευτέρας 
της εννιάχρονης Ολίβια Πρατ-Κόρμπελ. Σε δη-
μοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε αξιωματικός 
της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης του Μέρσεϊ-
σαϊντ περιέγραψε πώς γύρω στις 10 τη νύχτα 
ένας αγνώστων στοιχείων άνδρας πλησίασε δύο 
άλλους που περπατούσαν στο δρόμο του σπιτιού 
της μικρής Ολίβια. Ο άγνωστος τράβηξε όπλο και 
πυροβόλησε κατά των δύο, οι οποίοι άρχισαν να 
τρέχουν για να ξεφύγουν. Ακούγοντας τους πυ-
ροβολισμούς, η μητέρα της εννιάχρονης, Σέριλ, 

άνοιξε την πόρτα του σπιτιού για να δει τι συνέ-
βαινε. Ένας από τους καταδιωκόμενους, 35 ετών, 
εισέβαλε στο σπίτι βλέποντας την πόρτα ανοιχτή, 
αλλά εκεί τον ακολούθησε ο ένοπλος ο οποίος 
πρόλαβε και πυροβόλησε στα τυφλά από το άνοι-
γμα της πόρτας τραυματίζοντας τη μητέρα στο 
χέρι και τραυματίζοντας θανάσιμα τη μικρή Ολίβια, 
που βρισκόταν στη βάση της εσωτερικής σκάλας 
πίσω από την πόρτα. Ο 35χρονος και η μητέρα 
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο όπου δυστυχώς 
ξεψύχησε η εννιάχρονη Ολίβια. Η αξιωματικός 
της αστυνομίας ζήτησε από όποιον γνωρίζει την 

ταυτότητα του δράστη να μην κρατήσει το στόμα 
του κλειστό, προσθέτοντας ότι η οικογένεια του 
θύματος είναι «συντετριμμένη και απαρηγόρητη», 
όπως και η τοπική κοινότητα. 
Η Ολίβια Πρατ-Κόρμπελ έγινε το τρίτο θύμα 

ενόπλων στην περιοχή του Μέρσεϊσαϊντ την τε-
λευταία εβδομάδα και ο θάνατός της σημειώθηκε 
λίγες μέρες πριν από τη 15η επέτειο από το θά-
νατο του 11χρονου Ρις Τζοόυνς στο Κρόξτεθ του 
Λίβερπουλ από τα πυρά 16χρονου μέλους τοπι-
κής συμμορίας που στόχευε μέλη αντίπαλης συμ-
μορίας.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Η φωτογραφία της εννιάχρονης Olivia Pratt-
Korbel κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων της Τετάρτης 24/8 μετά τη δολοφονία της 
στο σπίτι της στο Λίβερπουλ. 

«Μια εικόνα παιδικής αθωότητας που ντρο-
πιάζει τη Βρετανία της παρανομίας» είναι ο τί-
τλος της Daily Mail, η οποία γράφει ότι η δολο-
φονία της Ολίβια «σόκαρε το έθνος» και θα 
«εντείνει τη συζήτηση για την εγκληματικότητα» 
στη χώρα. Γράφει ακόμη ότι η Αστυνομία έχει 
ορκιστεί «να μην ησυχάσει έως ότου οι υπεύθυ-
νοι βρεθούν πίσω από τα κάγκελα». 

«Ήταν μόνο ένα παιδί» τιτλοφορεί το κύριο 
θέμα της η Daily Express, η οποία υπογραμμίζει 
απόσπασμα των δηλώσεων της δημάρχου του 
Λίβερπουλ, Τζόαν Άντερσον, η οποία περιέ-
γραψε τη δολοφονία ως «φρικτή πράξη». Η εφη-
μερίδα σημειώνει ότι η δολοφονία της Ολίβια εί-
ναι ο τρίτος θάνατος στο Λίβερπουλ μέσα σε 
μια εβδομάδα, ο οποίος αποδίδεται στον αιμα-
τηρό πόλεμο μεταξύ φατριών του υποκοσμού. 

«Το νεαρότερο θύμα του πολέμου των συμμο-
ριών» είναι ο τίτλος της εφημερίδας i. Οι γείτονες 
δήλωσαν τρομοκρατημένοι στην εφημερίδα και 
ότι η ζωή τους δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια, λόγω 
του φόβου. 

«Αβάσταχτο» είναι ο τίτλος της Mirror στο εξώ-
φυλλο της οποίας κυριαρχούν φωτογραφίες της 
Ολίβιας και των αστυνομικών ερευνών γύρω 
από το σπίτι της. Ένας γείτονας δήλωσε στην 
εφημερίδα: «Ακούσαμε τα πάντα. Η μητέρας της 
ούρλιαζε για βοήθεια. Αλλά κανείς δεν μπορούσε 
να κάνει τίποτα.» 

«Την ώρα που τα παιδιά κοιμούνται» είναι ο 
τίτλος της Sun, οι συντάκτες της οποίας αναφέ-
ρουν ότι η Olivia σκοτώθηκε από ένοπλο που 
είχε κυνηγήσει το υποψήφιο θύμα του στο σπίτι 
της στην περιοχή Knotty Ash της πόλης. Η εφη-

μερίδα σημειώνει επίσης ότι το συγκλονιστικό 
έγκλημα διαπράχθηκε ανήμερα της 15ης, μαύ-
ρης επετείου της δολοφονίας του 11χρονου Ρις 
Τζόουνς και πάλι στο Liverpool. 
Η Metro επικεντρώνεται στην έκκληση της 

Αστυνομίας για πληροφορίες, υπό τον τίτλο: 
«Πες μας τώρα, ποιος σκότωσε τη μικρή Ολί-
βια». Η αρχηγός της Αστυνομίας του Μέρσεϊ-
σαϊντ, Σερένα Κένεντι, είπε ότι τώρα «δεν είναι 
η ώρα της σιωπής» και απευθύνθηκε δημόσια 
στους ανθρώπους του υποκόσμου και τις συμ-
μορίες του Λίβερπουλ για πληροφορίες, καθώς 
ο θάνατος της Ολίβια «ξεπερνά κάθε όριο». Η 
εφημερίδα γράφει ότι το κοριτσάκι σκοτώθηκε 

σε «τυφλό χτύπημα μεταξύ συμμοριών στη διάρ-
κεια του οποίου κάτι πήγε στραβά». 
Η φωτογραφία της Olivia εμφανίζεται επίσης 

στο πρωτοσέλιδο της Daily Telegraph. Ωστόσο, 
η κύρια ιστορία της εφημερίδας αφορά τους δι-
πλωμάτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ασκούν 
πιέσεις σε πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες να συ-
νεχίσουν να υποστηρίζουν την Ουκρανία εν 
μέσω της κρίσης του κόστους ζωής. Η Telegraph 
αναφέρει ότι διπλωμάτες μεταβαίνουν αυτοπρο-
σώπως για επαφές σε αρκετές ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες με στόχο να αποτρέψουν τη μεί-

ωση της βοήθειας προς το Κίεβο, καθώς οι ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις κάνουν τώρα δεύτερες 
σκέψεις, διότι ανησυχούν για το κόστος των δα-
πανών σε όπλα και ανθρωπιστικές προμήθειες 
με φόντο τη ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέρ-
γειας. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Scottish Power - 

ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέρ-
γειας - είπε στους υπουργούς ότι χρειάζονται 
περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια λίρες τα 
επόμενα δύο χρόνια για ένα σχέδιο προστασίας 
των νοικοκυριών από την αύξηση των λογαρια-
σμών, σύμφωνα με τους Financial Times. Ο 
Keith Anderson φέρεται να συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Επιχειρήσεων Kwasi Kwarteng την 
περασμένη εβδομάδα και πρότεινε τον περιορι-
σμό των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυ-
ριών σε περίπου £2.000 ετησίως. 
Ο Guardian δημοσιεύει πληροφορίες ότι το 

έγκλημα που συγκλονίζει την κοινή γνώμη με το 
θάνατο του κοριτσιού, σχετίζεται με την από-
πειρα δολοφονίας αρχιμαφιόζου και ότι ο θάνα-
τος της μικρής ήταν παράπλευρη απώλεια στον 
ακήρυχτο πόλεμο μεταξύ των φατριών. Στο κύ-
ριο του άρθρο, όμως, χαρακτηρίζει «εξοργι-

στικό» το γεγονός ότι έμποροι σιτηρών 
απολαμβάνουν «γιγαντιαία κέρδη» εν 
μέσω της ραγδαίας αύξησης των τιμών 
των τροφίμων. 
Ο Guardian, κάνει λόγο για ανυπαρξία 

κοινωνικής δικαιοσύνης και υπογραμμί-
ζει την ανάγκη έκτακτης φορολογίας των 
«άδικων» κερδών. Επίσης, επικαιλείται 
δηλώσεις εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για 
την ακραία φτώχεια, ο οποίος αποκαλεί 
την εξέλιξη με τα υπερ-κέρδη των λίγων 
ως άδικη, αλλά και ως «αποτυχία του 
συστήματος».

Η εικόνα παιδικής αθωότητας που ντροπιάζει τη Βρετανία

Συγκλονίζουν την κοινή γνωμή οι λεπτομέρειες του αποτρόπαιου εγκλήματος
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Ολοταχώς προς το 18,6% τον Ιανουάριο –το 
υψηλότερο σχεδόν 50 ετών- βαίνει ο πληθωρισμός 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό προβλέπει η Citi-
group, σύμφωνα με την οποία η εκτίμηση αυτή 
απορρέει κυρίως από την εκτόξευση των χονδρι-
κών τιμών του φυσικού αερίου. 
Πιο αναλυτικά, η Citigroup προέβλεψε ότι το ανώ-

τατο όριο της λιανικής τιμής της ενέργειας θα ανέλ-
θει στις 4.567 λίρες τον Ιανουάριο και θα φτάσει 
στις 5.816 λίρες τον Απρίλιο, έναντι του τρέχοντος 
ετήσιου επιπέδου των 1.971 λιρών. Εφόσον αυτό 
επαληθευτεί, ο πληθωρισμός «θα εισέλθει στη 
στρατόσφαιρα». 
Όπως δήλωσε σχετικά στους FT ο επικεφαλής 

οικονομολόγος στη Citi για το Ηνωμένο Βασίλειο, 

ένα ποσοστό πληθωρισμού πάνω από 18% θα 
ξεπεράσει ακόμα και εκείνο της δεύτερης πετρε-
λαϊκής κρίσης του ΟΠΕΚ το 1979, όταν είχε φτάσει 
στο 17,8%. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, σαφώς ένας τέτοιος πλη-

θωρισμός θα συμπίεζε περαιτέρω τα εισοδήματα 
των Βρετανών και θα ωθούσε εντονότερα την οι-
κονομία της χώρας στο φάσμα της ύφεσης, από 
την άλλη, η κλιμάκωση προς ένα τέτοιο ποσοστό 
θα οδηγήσει την Τράπεζα της Αγγλίας σε περαιτέρω 
σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. 
Το δυσοίωνο τοπίο για τη βρετανική οικονομία 

συμπληρώνει η εθνική στατιστική υπηρεσία της 
χώρας, η οποία στην τελευταία της ετήσια αναθε-
ώρηση, κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη υποχώρηση 

του ρυθμού ανάπτυξης σε διάστημα 300 ετών –
από το μεγάλο παγετό του 1709- το 2020, τη χρονιά 
εμφάνισης της πανδημίας! 
Αναθεωρεί, προς τα πάνω το ποσοστό συρρί-

κνωσης της οικονομίας στο 11%, έναντι του 9,3% 
που υπολόγιζε αρχικώς. Μάλιστα το δεύτερο τρί-
μηνο του 2020 η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 
21% -σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση- ένα-
ντι 19,4% αρχικής εκτίμησης. Οι αρχικές εκτιμήσεις 
του ONS είχαν ήδη υποδείξει ότι το 2020 η Βρετανία 
υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση της παραγωγής από 
τον «Μεγάλο παγετό» του 1709. Αλλά πιο πρό-
σφατα το ONS είχε αναθεωρήσει την κλίμακα της 
πτώσης στο 9,3%, τη μεγαλύτερη από αμέσως 
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΝΟΣ ΠΙΟ ΕΠΙΜΟΝΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό στο 18% μέχρι τον Ιανουάριο του 2023

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ «ΞΕΘΥΜΑΙΝΟΥΝ» ΑΛΛΑ ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ

Πίσω σε... ένδοξες εποχές του εργατικού κινή-
ματος γυρίζει αυτές τις μέρες η Βρετανία καθώς οι 
απεργιακές κινητοποιήσεις όχι μόνο δεν «ξεθυμαί-
νουν» αλλά κλιμακώνονται ● Σειρά παίρνουν οι λι-
μενεργάτες, ιδίως στο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι 
της χώρας, Φέλιξστοου. 

Tην ώρα που ο απερχόμενος πρωθυπουργός 
της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συνεχίζει τις δια-
κοπές του στην Ελλάδα και οι επίδοξοι διάδοχοί 
του, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ 
και η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας, λίγο πριν το 
τέλος των εσωκομματικών εκλογών πλειοδοτούν 
σε υποσχέσεις για ελαφρύνσεις υπέρ των ολίγων, 
οι Βρετανοί εργαζόμενοι υψώνουν την πιο ηχηρή 
φωνή διαμαρτυρίας εδώ και πολλά χρόνια. 
Μετά τους εργαζόμενους στα μέσα μεταφοράς, 

κυρίως στους σιδηροδρόμους, στο μετρό του Λον-
δίνου και στα ταχυδρομεία, που ξεκίνησαν απερ-
γιακές κινητοποιήσεις την περασμένη Πέμπτη, από 

αυτή την εβδομάδα απεργούν οι εργαζόμενοι στο 
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας διεκδικώντας καλύ-
τερους μισθούς σε μια εποχή που η ακρίβεια καλ-
πάζει και γονατίζει τα νοικοκυριά. 
Την ίδια στιγμή, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κι-

νητοποιήσεις προσεχώς οι δικηγόροι, οι εργαζόμε-
νοι στην British Telecom και στον τομέα της απο-
κομιδής απορριμμάτων, που υπόσχονται καυτό 
κλείσιμο στο φετινό «καλοκαίρι της δυσαρέσκειας».

Ιστορικός απεργιακός πυρετός στη χώρα

Η Βρετανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «ανθρωπιστική κρίση» 
φέτος τον χειμώνα όταν τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα θα 
πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις λόγω των πολύ υψηλών 
τιμών της ενέργειας, προειδοποίησε η Συνομοσπονδία του εθνι-
κού συστήματος υγείας (NHS) κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρο» 
κίνδυνο θανάτου λόγω του κρύου στα σπίτια. «Η χώρα είναι αντι-
μέτωπη με ανθρωπιστική κρίση», δήλωσε ο Μάθιου Τέιλορ επι-
κεφαλής της Συνομοσπονδίας του NHS της Βρετανίας, η οποία 
εκπροσωπεί οργανώσεις του υγειονομικού τομέα. «Πολλοί άν-
θρωποι θα αναγκαστούν να κάνουν μια φρικτή επιλογή μεταξύ 
του να παραλείψουν γεύματα για να ζεστάνουν τα σπίτια τους 
και του να ζουν στο κρύο, την υγρασία και σε πολύ δυσάρεστες 
συνθήκες», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του. 
Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει την εμφάνιση ασθε-

νειών του αναπνευστικού, ψυχικών ασθενειών και να επιδεινώσει 
τις προοπτικές ζωής των παιδιών, πρόσθεσε ο Τέιλορ. Η εμφά-
νιση των ασθενειών αυτών θα συμβεί «την ώρα που το NHS είναι 

πιθανό να ζήσει τον πιο δύσκολο χειμώνα στην ιστορία του», 
είπε. Όπως δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ο Τέιλορ, «έρευνες 
δείχνουν ότι η αποτυχία να ζεστάνουμε τα σπίτια μας μπορεί να 
προκαλέσει επιπλέον 10.000 θανάτους ετησίως. Αυτό συμβαίνει 
σε μια κανονική χρονιά. Και γνωρίζουμε ότι η πίεση θα είναι πολύ 
μεγαλύτερη για τους ανθρώπους και, αν δεν κάνουμε κάτι για να 
τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το ενεργειακό κόστος, πρω-
τόγνωρος αριθμός ανθρώπων θα βρεθεί σε αυτή τη θέση». 
Ο Πρωθυπουργός αντιστέκεται στις εκκλήσεις να στηρίξει πε-

ρισσότερο τα νοικοκυριά ώστε να αντιμετωπίσουν το ιδιαίτερα 
αυξημένο κόστος διαβίωσης, επιμένοντας ότι θα αφήσει τις με-
γάλες οικονομικές αποφάσεις για τον επόμενο Πρωθυπουργό 
που θα αναλάβει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Εκπρόσωπος του Υπ. 
Υγείας δήλωσε ότι η Κυβέρνηση στηρίζει ήδη τα νοικοκυριά με 
το πακέτο των 37 δισεκ. λιρών για την αντιμετώπιση του κόστους 
διαβίωσης και επίσης εργάζεται για να ενισχύσει το εθνικό σύ-
στημα υγείας.

«Η χώρα είναι αντιμέτωπη με μια ανθρωπιστική κρίση»

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για υποδαύλιση του «πληθωριστικού σπιράλ» 
με την οικονομική πολιτική που υπόσχεται κατηγό-
ρησε τη Λιζ Τρας ο αντίπαλός της για την πρωθυ-
πουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο Ρίσι Σούνακ.  
Το επιτελείο του μέχρι πρότινος Υπουργού Οι-

κονομικών Σούνακ προειδοποίησε ότι το κοκτέιλ 
άμεσης μείωσης φόρων και πρόσθετης βοήθειας 
προς νοικοκυριά για την αντιμετώπιση της ακρί-
βειας που προτείνει η νυν Υπουργός Εξωτερικών 

θα θέσει τα δημόσια οικονομικά «σε σοβαρό κίν-
δυνο» και το μόνο που θα επιτύχει θα είναι να αυ-
ξήσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Μέχρι πριν λίγες 
ημέρες, η Λιζ Τρας πρότεινε ως μέθοδο αντιμετώ-
πισης της κρίσης του κόστους διαβίωσης τη μείωση 
φόρων. Εσχάτως, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό και το 
ενδεχόμενο βοηθημάτων προς τους πολίτες. 
Το επιτελείο του κ. Σούνακ κάλεσε τη Λιζ Τρας 

να επιλέξει και να εξηγήσει με ποιον τρόπο σκο-
πεύει τελικά να βοηθήσει τα νοικοκυριά, με τον ίδιο 
να επιμένει ότι για να μειωθούν οι φόροι θα πρέπει 
πρώτα να έχει χαλιναγωγηθεί ο καλπάζων πληθω-
ρισμός. Ο υποστηρικτής του κ. Σούνακ, βουλευτής 
Κέβιν Χόλινρεϊκ, δήλωσε το πρωί ότι η κα Τρας 
πρέπει να σταματήσει να υπόσχεται ένα «μαγικό 
δέντρο με λεφτά» και να επικεντρωθεί στο πώς θα 
βοηθήσει τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδή-
ματα. «Οι άνθρωποι αυτοί θα βρεθούν στο δρόμο. 
Τόσο άσχημα θα είναι τα πράγματα», είπε.

Άγρια κόντρα Τρας-Σουνάκ για πληθωρισμό
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Αρκετές οι δυσκολίες οικονομικής εκμετάλ-

λευσης του κοιτάσματος, εκτιμά ο Χαράλαμπος  
Έλληνας 

 
Μόνο έκπληξη δεν ήταν η επαναπροσέγγιση με-

ταξύ Τουρκίας και Ισραήλ με την πλήρη αποκατά-
σταση των διπλωματικών σχέσεων τους και τις 
προοπτικές που διανοίγονται για συνεργασία στον 
ενεργειακό τομέα. Άλλη μια φορά αποδείχτηκε πως 
η κυπριακή διπλωματία είναι «βαθιά νυχτωμένη», 
χωρίς ικανότητες πρόβλεψης και δράσεων στο δι-
πλωματικό πεδίο με αποτέλεσμα να τρέχει πίσω 
από τα γεγονότα «δεύτερη και καταϊδρωμένη».  
Πίσω από τις «εξελίξεις» βρίσκονται οι ΝΑΤΟϊκοί 

με πρωτοστάτες τους Αμερικανούς οι οποίοι μεθό-
δευσαν την «συμφιλίωση» των δυο συμμάχων τους 
στον «ιερό πόλεμο» εναντίον της Ρωσίας. Καταλύ-
της υπήρξε η κάθοδος στην περιοχή στις αρχές 
του χρόνου της Αμερικανίδας Υφυπουργού Εξωτε-
ρικών Βικτώριας Νούλαντ η οποία δεν απέκρυψε 
το γεγονός ότι οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να βοηθή-
σουν την Τουρκία και το Ισραήλ να συνεργαστούν 
ώστε να εξαχθεί στην Τουρκία ισραηλινό φυσικό 
αέριο. Είχε αναφέρει μάλιστα πως η Κύπρος μπο-
ρεί να είναι μέρος αυτού του σχεδίου, μεταφέροντας 
στην Τουρκία κυπριακό φυσικό αέριο, δήλωση στην 
οποία δόθηκε η ερμηνεία πως συνιστούσε παρό-
τρυνση για λύση του Κυπριακού για να μπορέσει 
να καταστεί εφικτή. 
Και επειδή από καμιά πλευρά, όπως εκτίμησαν 

οι ΝΑΤΟϊκοί, δεν υπήρχε η αναγκαία βούληση για 
λύση του Κυπριακού, γεγονός το οποία καταγρά-
φεται και στις εκθέσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ, προχώ-
ρησαν χωρίς την Κύπρο…     
Γνώριζαν κατά συνέπεια όλοι, ή έπρεπε, τουλά-

χιστον οι διπλωματικές υπηρεσίες της Δημοκρατίας 
να γνωρίζουν για τα όσα είχαν τροχοδρομηθεί, αλλά 
ποιος ασχολείται. Προεδρικό, υπουργείο Εξωτερι-
κών και κυβερνών κόμμα ασχολούνταν όλο αυτό 
το διάστημα με την προεκλογική καμπάνια τους 
και όχι με ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργία 
των προϋποθέσεων για αναζωογόνηση, νεκρανά-
σταση για να είμαστε ακριβείς, των προσπαθειών 
αναζήτησης λύσης του Κυπριακού.  
Αντί άλλης ενέργειας, η κυβέρνηση «επένδυσε» 

στην αναμενόμενη, ούτως ή άλλως,  ανακοίνωση 
για νέο κοίτασμα φυσικού αερίου, την οποία επι-
χείρησε μάλιστα να εκμεταλλευθεί παραπλανώντας, 
για εσωτερική κατανάλωση προς άγραν ψήφων΄! 

Έτσι  η ανακοίνωση της κοινοπραξίας Total – 
ENI για την ύπαρξη «σημαντικού κοιτάσματος», 
όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, φυσικού αε-
ρίου στην Κύπρο στο τεμάχιο 6 της Κυπριακής 
ΑΟΖ, επιχειρήθηκε από την κυπριακή κυβέρνηση 
και το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ να τύχει εκμε-
τάλλευσης με πομπώδεις δηλώσεις ωσάν να πρό-
κειται για ανακάλυψη ποσοτήτων μαμούθ που φέρ-
νουν την Κύπρο στο κέντρο των εξελίξεων στην 
προσπάθεια της Ε.Ε. να απεξαρτηθεί από το Ρω-
σικό αέριο.  
Από το κυβερνητικό στρατόπεδο διοχέτευαν στα 

γνωστά παπαγαλάκια και στα μέσα, σε έντυπα και 
διαδικτυακά, ότι πρόκειται για ποσότητα φυσικού 
αερίου που κατατάσσει τον ταμιευτήρα στο Οικό-
πεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ «σε ένα από τα σημα-
ντικότερα παγκοσμίως», αφού «εκτιμάται ότι δια-
θέτει 2,5 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Σε 
συνδυασμό με τα υπόλοιπα 3 κοιτάσματα που 
έχουν ανακαλυφθεί στην μεγαλόνησο ανεβάζει τη 
συνολική δυναμικότητα στα 17 τρισεκατομμύρια 
κυβικά πόδια». 
Τροφή για την υπερμεγέθυνση του κοιτάσματος 

έδωσε η ίδια η υπουργός Ενέργειας της Κύπρου 
Νατάσα Πηλείδου δηλώνοντας πως η εν λόγω ανα-
κάλυψη των 2.5 τρις κυβικών ποδών είναι βοηθη-
τική και για την αξιοποίηση των άλλων κοιτασμά-
των, όπως το Αφροδίτη. 
Η υπουργός Ενέργειας σημειώνει ακόμη ότι «δε-

δομένων της κατάστασης που επικρατεί και των 
αναγκών της ΕΕ για απεξάρτηση από το ρωσικό 
φυσικό αέριο, πλέον ανοίγεται η προοπτική για να 
ενταχθεί η Κύπρος πολύ πιο γρήγορα και με χρο-
νοδιαγράμματα στον προγραμματισμό της ΕΕ»... 
Θέλοντας προφανώς να αλλάξει το κλίμα από 

την εξαγγελία της αποκατάστασης των διπλωματι-
κών σχέσεων Τουρκίας – Ισραήλ και τις προοπτικές 
συνεργασίας των δυο μέχρι πρότινος «αντιμαχό-

μενων χωρών», η Κυπρία υπουργός έφερε στην 
επικαιρότητα το «σενάριο μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου στην Αίγυπτο» λέγοντας πως εξακολουθεί να 
είναι το επικρατέστερο.  
Τους πρόδωσαν για άλλη μια φορά «στρατηγικοί 

σύμμαχοι τους», αυτή τη φορά οι Ισραηλινοί που 
στράφηκαν προς την Άγκυρα, και η υπουργός  
Ενέργειας της Κύπρου ευρισκόμενοι προφανώς σε 
δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει τις πραγματικότη-
τες, επιχείρησε να δείξει πλασματικά πως η κυβέρ-
νηση έχει άλλες υπαλλακτικές….   
Είναι σ’ αυτές τις δηλώσεις που «πάτησαν» οι 

διάφοροι «διατετεγμένοι» αναλυτές και τα γνωστά 
παπαγαλάκια για να «φουσκώσουν» το θέμα…  
Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Ο ειδικός για 

θέματα υδρογονανθράκων, Χαράλαμπος Έλληνας, 
σε δηλώσεις του βάζει τα πράγματα στη θέση τους. 
Σε δηλώσεις του στον ΑΣΤΡΑ, ανέφερε πως είναι 
μια σημαντική ανακάλυψη, προσθέτοντας ωστόσο 
ότι το κοίτασμα των 2,5 τρισεκατομμυρίων κυβικών 
ποδιών που εντοπίστηκε είναι μικρό σε σχέση με 
το Ζορ της Αιγύπτου που είναι 30 τρισεκατομμύρια 
κυβικά πόδια και το Λεβιάθαν του Ισραήλ που είναι 
20. Ο κ. Έλληνας σημείωσε ακόμα ότι η περιοχή 
γύρω από το τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ έχει 
προοπτικές για νέες ανακαλύψεις. Την ίδια ώρα 
όμως συνέστησε προσοχή στα όσα λέγονται, ση-
μειώνοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα με αυτή 
τη μικρή ανακάλυψη.  
Επίσης, τόνισε ότι είναι δύσκολη η οικονομική 

εκμετάλλευση του συγκεκριμένου κοιτάσματος, λέ-
γοντας ότι τα κοιτάσματα στην κυπριακή ΑΟΖ δεν 
μπορούν να συμβάλουν σε αυτά που ζητά η Ευ-
ρώπη. Όπως εξήγησε, μέχρι να προχωρήσουν σε 
εκμετάλλευση και παραγωγή φυσικού αερίου θα 
χρειαστούν 6-8 χρόνια, με αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί η Κυπριακή Δημοκρατία να συμβάλει στην Ευ-
ρώπη. 

 
«ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ… 
Τους κυβερνώντες στη Λευκωσία και τα παπα-

γαλάκια τους προσγείωσε με δημόσια παρέμβαση 
του και ο Δρ Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής Ενερ-
γειακής Στρατηγικής, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του 
Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και Διευθυντής 
Επιστημονικής Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ενεργειακής Ρύθμισης.   
Θα συνιστούσα, αναφέρει,  λίγο αυτοσυγκράτηση 

με τις φανφάρες περί "τεράστιου" και "εντυπωσια-
κού" κοιτάσματος φυσικού αερίου για το Κρόνος-
1. Στα 2,5 τρις κυβικά πόδια (tcf) φυσικού αερίου, 
προσθέτει, το κοίτασμα είναι το μικρότερο από τα 

4 που έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία 10 χρόνια 
στην Κύπρο και που χαρακτηρίζονται ως ενδεχο-
μένως εμπορικά αξιοποιήσιμα. 
Η ανακάλυψη λοιπόν στο σημείο Κρόνος-1 είναι 

σημαντική αλλά σίγουρα δεν είναι μοναδική, ανα-
φέρει ο Δρ Μιχάλης Μαθιουλάκης και προσθέτει:   
Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν από το κοί-

τασμα ΚΡΟΝΟΣ γεμίζαμε τον αγωγό ΤΑΡ που με-
ταφέρει 10 bcm τον χρόνο, αυτό θα έφτανε να τρο-
φοδοτήσει τον αγωγό για 7 χρόνια πριν στερέψει.  
Ενθαρρυντικό για τη συγκεκριμένη ανακάλυψη 

είναι το γεγονός πως είναι πιθανό να υπάρχει στο 
ίδιο σημείο δυνατότητα για περαιτέρω απόληψη 
φυσικού αερίου, οπότε να πάμε πάνω από τα 70 
bcm. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε είχε γίνει και με το 
Αφροδίτη όπου από τα αρχικά 100 bcm οι εκτιμή-
σεις κατέληξαν σε πρόσθετα 30 bcm για εκείνο το 
πεδίο. Σαφώς λοιπόν η ανακάλυψη δεν "αλλάζει 
τα δεδομένα". Αυτό που κάνει είναι να βοηθάει τις 
εταιρίες στην απόφαση τους για το αν θα προχω-
ρήσουν στο επόμενο βήμα. Άλλωστε λίγο πιο 
πάνω, στα βορειοδυτικά από το ΚΡΟΝΟΣ, είναι τα 
100 bcm του ΚΑΛΥΨΩ ενώ λίγο πιο κάτω, στα νο-
τιοανατολικά του ΚΡΟΝΟΣ, βρίσκονται τα 180 bcm 
του ΓΛΑΥΚΟΣ.  
Ενώ κάθε πεδίο χωριστά δεν ανοίγει την όρεξη 

κανενός, αν μπορέσουν να συνδυαστούν δύο και 
και περισσότερα μαζί, τότε αρχίζουν να γίνονται 
ελκυστικά.  
Μέχρι στιγμής πάντως, μόνο για το ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

υπάρχει μια πρώτη επίσημη (εδώ και καιρό) ανα-
κοίνωση πως το κοίτασμα όντως αντιμετωπίζεται 
ως εμπορικά βιώσιμο. Για να βγάλουν όμως οι εται-
ρίες το αέριο, πρέπει να ξέρουν και με ποιά δίοδο 
θα το πουλήσουν. Αυτό είναι και το πιο κρίσιμο ση-
μείο καθώς με βάση τις τελευταίες δηλώσεις, η Κύ-
προς παραμένει κολλημένη στην ιδέα των αγωγών, 
με πρόκριμα αυτή τη φορά τον αγωγό προς την 
Αίγυπτο ώστε εκεί το αέριο να υγροποιείται και να 
στέλνεται στην Ευρώπη. Για την Κύπρο, σημειώνει, 
το ζητούμενο δεν είναι τόσο το αν υπάρχει αρκετό 
φυσικό αέριο, αλλά περισσότερο το αν οι πολιτικές 
ηγεσίες θα ξεκολλήσουν, επιτέλους, από τα όνειρα 
να το μεταφέρουν με αγωγούς... 
Ο Δρ Μιχάλης Μαθιουλάκης διερωτάται: Εφόσον 

το βασικό ζητούμενο, (και αυτό που κάνει το κυ-
πριακό φυσικό αέριο ξανά ελκυστικό), είναι η απε-
ξάρτηση της ΕΕ από μη αξιόπιστους προμηθευτές 
όπως η Ρωσία, πόσο έξυπνο είναι να έχουμε εγ-
χώρια, ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου, και 
να επιλέγουμε να τη στείλουμε στην ΕΕ μέσω μιας 
τρίτης χώρας εκτός ΕΕ;

«ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΜΑΣ», ΛΕΕΙ Ο ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

«Οι Ελληνοκύπριοι δεν μοιράζονται δίκαια τους φυσικούς πόρους του νησιού»

ΜΟΝΟ ΕΚΠΛΗΞΗ ΔΕΝ Η�ΤΑΝ Η ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗ�Λ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

«Αέριο γιοκ» χωρίς λύση του Κυπριακού, ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Με-
βλούτ Τσαβούσογλου, είπε πως το σημείο στην 
Ανατολική Μεσόγειο ανοικτά της Κύπρου, όπου η 
ιταλο-γαλλική κοινοπραξία ENI-TOTAL εντόπισε 
κοίτασμα φυσικού αερίου, δεν βρίσκεται εντός της 
τουρκικής υφαλοκρηπίδας. «Δεν τους επιτρέ-
πουμε να εισέλθουν στην υφαλοκρηπίδα μας σε 

κάθε περίπτωση. Οι εργασίες γεώτρησης και οι 
σεισμικές έρευνες συνεχίζονται εντός της δικής 
μας υφαλοκρηπίδας. Η λύση στην Ανατολική Με-
σόγειο είναι η δίκαιη κατανομή των εσόδων. 
Έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες τόσο στον 
ΟΗΕ όσο και στην ΕΕ για αυτό το θέμα. »Η «Τουρ-
κική Δημοκρατία της Βορείας Κύπρου» (τδβκ) επα-

νέλαβε τις συστάσεις μας ξανά και ξανά. Η Ελλάδα 
και οι Ε/κ, αντί να μοιράζονται δίκαια (τους πό-
ρους), προσπαθούν να σφετεριστούν τα δικαιώ-
ματα της «τδβκ» και της Τουρκίας, στηριζόμενοι 
στην ΕΕ. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό», 
ανέφερε σε συνέντευξή του.
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«Επιβεβαιώνεται η σαθρότητα των διαδικασιών που ακολουθούνταν»
Δημοσιοποιήθηκε σήμερα η έκθεση του Γενικού Ελε-

γκτή για τον έλεγχο του προγραμματος πολιτογραφή-
σεων. Όπως αναφέρει η έκθεση  επιβεβαιώνεται «ου-
σιαστικά», «η σαθρότητα του Προγράμματος παρέμεινε 
σχεδόν αναλλοίωτη μέχρι την κατάργησή του». 
Επιβεβαιώνεται η σαθρότητα των διαδικασιών που 

ακολουθούνταν και η ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας 
και/ή ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από 
διάφορα πρόσωπα. 
Με βάση τα ευρήματα της Έκθεσης, από τις 3.517 πε-

ριπτώσεις προσώπων που  πολιτογραφήθηκαν ως επεν-
δυτές, υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός πολιτογραφήσεων 
που δεν πληρούσε τα εν ισχύι κριτήρια. 
Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει η έκθεση: 
Με βάση τα ευρήματα της Έκθεσης, από τις 3.517 πε-

ριπτώσεις προσώπων που πολιτογραφήθηκαν ως επεν-
δυτές, υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός πολιτογραφήσεων 
που δεν πληρούσε τα εν ισχύι κριτήρια. Επιπλέον, 3.810 
πρόσωπα παρανόμως πολιτογραφήθηκαν ως συγγενείς 
των επενδυτών. 

 
Εγκρίσεις Ανά Έτος 
Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερωνόταν, κατά κανόνα, 

με σχετικό σημείωμα, από τους αρμόδιους λειτουργούς 
του Υπουργείου του για τα θέματα που σχετίζονταν με 
τις αιτήσεις που καλείτο να προωθήσει στο ΥΣ. Επίσης, 
ενημερωνόταν από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
ικανοποίηση ή μη των επενδυτικών κριτηρίων. 
Η μη κοινοποίηση στο ΥΣ των γεγονότων και πληρο-

φοριών που περιλαμβάνονταν στο σημείωμα που ετοί-
μαζε ο αρμόδιος λειτουργός του ΥΠΕΣ, είναι μεμπτή και 
παράνομη, αφού στερούσε ουσιώδη πληροφόρηση από 
το όργανο που είχε την αποφασιστική αρμοδιότητα. 
Το Υπουργικό ενέκρινε πολιτογραφήσεις 
ενώ γνώριζε ότι δεν πληρούνται κριτήρια 
Το πρόβλημα γίνεται σοβαρότερο εάν ληφθεί υπόψη 

ότι, με την πρακτική που ακολουθείτο, εκτός από το ΥΣ, 
στο σκοτάδι παρέμενε και η Βουλή των Αντιπροσώπων. 

Το ΥΣ ενέκρινε αριθμό αιτήσεων, ενώ γνώριζε ότι δεν 
πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Τούτο συνήθως αφο-
ρούσε στα επενδυτικά κριτήρια τα οποία το ΥΣ παραβίαζε, 
συνήθως με το αιτιολογικό ότι δήθεν η αίτηση ενέπιπτε 
στο πνεύμα των κριτηρίων αυτών. 
Διαπιστώσαμε την απώλεια τεράστιου ύψους δημο-

σίων εσόδων, μεταξύ άλλων, από την παράνομη χρήση 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ, από τη μη εφαρμογή 
των Κανονισμών ΚΔΠ 379/2020, όταν αυτοί τέθηκαν σε 
ισχύ και από την παράνομη πολιτογράφηση των χιλιάδων 
προσώπων στα οποία δόθηκε η Κυπριακή υπηκοότητα 
ως μέλη της οικογένειας επενδυτών, χωρίς τα πρόσωπα 
αυτά να προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση. 
Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι επενδύσεις ύψους ορισμέ-

νων δισεκατομμυρίων ευρώ, είτε ήδη ακυρώθηκαν, είτε 
είναι υψηλού κινδύνου να μην έχουν υλοποιηθεί και να 
παραμένουν στο χαρτί. Πέραν της ενδεχόμενης ανάκλη-
σης πολιτογραφήσεων, που θα πρέπει να εξετάσει η 
Ανεξάρτητη Επιτροπή Εξέτασης Αποστέρησης Υπηκοό-
τητας και των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων, προ-
κύπτουν θέματα που θα πρέπει να εξετάσει το Τμήμα 
Φορολογίας. 

 
Απουσία μηχανισμών ελέγχου 
Επίσης, έχουμε διαπιστώσει τη σχεδόν παντελή απου-

σία ικανοποιητικών μηχανισμών ελέγχου που θα μείωναν 

το ενδεχόμενο εικονικών επενδύσεων ή πρόωρης εγκα-
τάλειψής τους και τη συναφή απουσία εκ των υστέρων 
παρακολούθησης των επενδύσεων. Κατά την άποψή 
μας, η εντύπωση που δημιουργείται είναι πως, πέραν 
από τα κενά και αδυναμίες που υπήρξαν, κάποιοι από 
τους ασκούντες δημόσια εξουσία ουδόλως λάμβαναν 
υπόψη το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και ου-
σιαστικά θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να ενεργούν 
κατά το δοκούν. Συνεπώς, διαφαίνεται το ενδεχόμενο κα-
τάχρησης εξουσίας από πρόσωπα που ασκούσαν δη-
μόσια εξουσία και το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο 
στους επιτήδειους που καταχράστηκαν το ΚΕΠ εκμεταλ-
λευόμενοι τα κενά, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του. 
Δυστυχώς, φαίνεται ότι η εξόχως αρνητική εικόνα που 
έχει δημιουργηθεί, εντός και εκτός Κύπρου, ως προς την 
εφαρμογή του Προγράμματος, ήταν το αναπόφευκτο 
αποτέλεσμα μιας σαθρής κατάστασης, ενδεχομένως μη 
απαλλαγμένης ακόμη και φαινομένων διαφθοράς και άλ-
λων ποινικών αδικημάτων. Θεωρούμε αξιοσημείωτο ότι, 
ουσιαστικά, η σαθρότητα του Προγράμματος παρέμεινε 
σχεδόν αναλλοίωτη μέχρι την κατάργησή του. Η Υπηρε-
σία μας επισημαίνει την αρνητική εικόνα που έχει δημι-
ουργηθεί, εντός και εκτός Κύπρου, ως προς την εφαρ-
μογή του Προγράμματος. 
Οι πολύ αρνητικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται  

στην παρούσα Έκθεση, όπως και οι εξίσου αρνητικές 
διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της 
Ερευνητικής Επιτροπής, μπορούν να βοηθήσουν στην 
άρση της αρνητικής αυτής εικόνας μόνο αν υπάρξει η 
αναγκαία λογοδοσία. Θεωρούμε ότι η παρούσα Έκθεση 
αποδεικνύει τη σημασία της απρόσκοπτης διεξαγωγής 
ελέγχου από το Ανώτατο Ελεγκτικό Ίδρυμα της χώρας 
μας και επιβεβαιώνει τη θέση, που εξ αρχής εκφράσαμε, 
ότι το έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Ερευνητικής 
Επιτροπής δεν ήταν αμοιβαίως αποκλειόμενα, αλλά αντί-
θετα θα μπορούσε να είναι συμπληρωματικά και να γί-
νονται χωρίς κανένα πρόβλημα, παράλληλα και ταυτό-
χρονα.

Μετρίων διαστάσεων αλλά υπολογίσιμο

«Είχα συχνά την εντύπωση ότι ήμουν υπό παρακολούθηση»
«Εδώ και πολλά χρόνια, λόγω των ευαίσθητων θέσεων που 

κατείχα, είχα συχνά την εντύπωση ότι ήμουν υπό παρακολούθηση 
και όχι από μία μόνο υπηρεσία. Δεν μπορώ ούτε να αποδείξω 
ούτε να αποκλείσω τίποτα», σημείωσε ο υποψήφιος για την Προ-
εδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Αλήθεια», ο κ. Μαυρογιάν-

νης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δίχως να προσχωρώ ποτέ σε 
θεωρίες συνωμοσίας, φοβικά σύνδρομα και μανία καταδιώξεως, 
η αίσθηση μου είναι πως πιθανότατα και οι δικές μας υπηρεσίες 
δεν σέβονται πάντοτε το απαραβίαστο της επικοινωνίας και την 
ελευθερία έκφρασης κυκλοφορίας και δραστηριοποίησης, πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων». 

«Δεν έχουν δυστυχώς την έξωθεν καλή μαρτυρία και το τεκμήριο 
του προηγούμενου ενάρετου βίου», πρόσθεσε. 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης τόνισε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη δια-

φάνεια, λογοδοσία όπως επίσης , ταχεία και επαρκής διερεύνηση 

τυχόν καταγγελιών και βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαι-
σίου. «Στον σημερινό κόσμο όπου η τεχνολογία προσφέρει απε-
ριόριστες δυνατότητες, το ερώτημα δεν είναι αν μπορούν να γίνουν 
παρακολουθήσεις, αλλά ως μη έδει, αν γίνονται. Το τεχνικά εφικτό 
δεν είναι πολλές φορές δεοντολογικά αποδεκτό και νόμιμο», ανέ-
φερε. «Οφείλουμε να οργανώσουμε τις ελευθερίες μας και να 
βρούμε τις διασφαλίσεις που θα αποτρέ πουν την κατάχρηση και 
θα τιμωρούν την παρανομία. Ας κάνουμε την πρόοδο ευλογία και 
όχι κατάρα», τόνισε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Όσον αφορά τα όσα διαδραματίζονται στην Ελλάδα με τις πα-

ρακολουθήσεις και τα στοιχεία που διασυνδέουν την Κύπρο, ο κ. 
Μαυρογιάννης ανέφερε ότι υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες 
που μας εκθέτουν και δημιουργούν πολλά ερωτηματικά για την 
πολιτεία μας. Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ξεκαθάρισε 
ότι οι διαπιστώσεις του αναφέρονται στην κρατούσα αντίληψη 
στην κοινή γνώμη.

Μετρίων διαστάσεων ωστόσο υπολογί-
σιμο είναι το κοίτασμα φυσικού αερίου που 
ανακαλύφθηκε στο τεμάχιο 6, δήλωσε η 
Υπουργός Ενέργειας. 
Μιλώντας την Τρίτη στη «Μεσημβρινή 

Έκδοση» του Άστρα, η Νατάσα Πηλείδου 
ανέφερε ότι η κοινοπραξία Eni – Total θα 
προχωρήσει άμεσα με δεύτερη γεώτρηση 
εντός του τεμαχίου 6 για να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ύπαρξης επιπρόσθετης πο-
σότητας φυσικού αερίου. 

Σημείωσε ότι η Κύπρος μπαίνει πλέον 
δυναμικά στο κάδρο της ενεργειακής απε-
ξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο 
μπορεί. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι πο-
σότητες που ανακαλύφθηκαν δεν είναι 
επαρκείς για να απεξαρτηθεί η ΕΕ από το 
ρωσικό φυσικό αέριο. 
Την ίδια ώρα η Υπουργός Ενέργειας 

είπε ότι σε 3-4 χρόνια θα γίνει η πρώτη 
εξαγωγή πώλησης φυσικού αερίου από 
το κοίτασμα Αφροδίτη. Εκτίμησε πως όταν 
γίνει αυτό το βήμα, θα ανοίξουν οι ορίζο-
ντες για εκμετάλλευση και των υπόλοιπων 
κοιτασμάτων. 
Σε ό,τι αφορά τις ερευνητικές δραστη-

ριότητες της Exxon Mobile, η Νατάσα Πη-
λείδου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία φυσικών μελετών για τα τεμά-
χια 10 και 5, προσθέτοντας ότι θα χρει-
αστεί χρόνος για την επεξεργασία τους. 
Παράλληλα, η Υπουργός είπε ότι η Κύ-

προς βρίσκεται σε επιφυλακή για ενδεχό-
μενες τουρκικές προκλητικές ενέργειες.

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ AΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ

Οργή υπάρχει 
στην ΕΔΕΚ, 

όχι εμφύλιος
Δύσκολη περίοδο διάγει η 

ΕΔΕΚ, το κόμμα του Γιατρού, 
που δοκιμάζεται στην απου-
σία του, όσο ποτέ στη μακρά 
πορεία της στα πολιτικά πρά-
γματα του τόπου. Το δεύτερο 
σε αρχαιότητα κόμμα, μετά το 
ΑΚΕΛ, παρουσιάζεται διχα-
σμένο με τα στελέχη του να 
βρίσκονται σε «εμπόλεμη κα-
τάσταση», χωρίς να διαφαί-
νονται προοπτικές επανα-
σύνδεσης και συμπόρευσης. 
Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης 
Παπαδάκης, από τους πρώ-
τους που βρέθηκε εκτός κόμ-
ματος, έχει έντονες απόψεις 
επί τούτου. Σε συνέντευξη 
του στον «Φιλελεύθερο» είπε 
πως πιστεύει ότι η σύγκληση 
συνεδρίου με βάση το μη-
τρώο του 2017 -με αυτό ανα-
δείχθηκε στην κομματική 
προεδρία ο Μ. Σιζόπουλος- 
μπορεί να δώσει τη λύση στο 
πρόβλημα που ταλανίζει τους 
Κύπριους σοσιαλιστές.

Κατώτατος 
χωρίς... ωράριο
Επιβεβαιώθηκε και στη 

πρόσφατη συνάντηση του 
υπουργού Εργασίας Κυριά-
κου Κούσιου με την ηγεσία 
της ΔΕΟΚ η απροθυμία της 
κυβέρνησης ώστε το διάτα-
γμα με το οποίο θα εφαρμο-
στεί ο εθνικός κατώτατος μι-
σθός να ρυθμίζει και τις ώρες 
εργασίας των εργαζομένων. 
Ως εκ τούτου, θεωρείται βέ-

βαιο πως ο εθνικός κατώτα-
τος μισθός θα καθορίζει συ-
γκεκριμένο μηνιαίο ποσό 
χωρίς όμως να αναφέρεται 
σε πόσες ώρες εργασίας αυ-
τός θα αναλογεί. Υπενθυμί-
ζεται ότι σήμερα δεν υπάρχει 
κατοχυρωμένο ενιαίο ωράριο 
και οι ώρες εργασίας μπορεί 
να είναι από 38 την εβδο-
μάδα έως και 48, που είναι 
το μάξιμουμ που επιτρέπει 
συγκεκριμένη νομοθεσία. 

Μετέωροι 
δεκάδες κάτοικοι 

στο Πισσούρι
Για πολύ καιρό ακόµα στο 

περίµενε, µέχρι να είναι σί-
γουροι για το τι µέλλει γενέ-
σθαι µε τις περιουσίες τους, 
θα βρίσκονται οι δεκάδες κά-
τοικοι στην περιοχή Πισσου-
ρίου, των οποίων τα σπίτια 
έχουν πληγεί από το πολύ 
σοβαρό πρόβληµα των κα-
τολισθήσεων που ξεκίνησε 
από το 2012 και συνεχίζεται 
µέχρι σήµερα. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 

«Χαραυγής», το θέµα συζη-
τήθηκε πολλές φορές στην 
Επιτροπή Εσωτερικών, όπου 
ακούστηκαν κάποιες αλή-
θειες, µέσα από τις οποίες 
διαφάνηκε ότι δεν έγιναν εξ 
αρχής εκείνες οι ενέργειες 
µέσα από τις οποίες µπο-
ρούσε να αντιµετωπιστεί 
πολύ νωρίτερα και αποτε-
λεσµατικά το πρόβληµα.

«Δεν υπάρχει προετοιμασία για τριμερή»

Δεν υπάρχει προετοιμασία για μια τρι-
μερή συνάντηση στην Νέα Υόρκη και ούτε 
αναμένει ότι θα έχει συνάντηση εκεί με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, δήλωσε ο Τ/κ ηγέ-
της, Ερσίν Τατάρ. 
Σε συνέντευξή στον παράνομο «Μπαϊ-

ράκ», ο Τατάρ επανέλαβε τις θέσεις του 
στο Κυπριακό και στο θέμα του φυσικού 
αερίου. Για την επίσκεψή του στην Νέα 
Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέ-
λευσης του ΟΗΕ, το δεύτερο μισό του Σε-

πτεμβρίου, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι θα είναι 
μια επίσκεψη 3-4 ημερών. Δεν θεωρεί, 
είπε, ότι εν μέσω προεκλογικής περιόδου 
(ΣΣ: των Προεδρικών εκλογών στη Δημο-
κρατία) «ο Αναστασιάδης θα συναντηθεί 
με εμένα», ενώ για το ενδεχόμενο μιας 
τριμερούς συνάντησης μεταξύ του ιδίου, 
του Προέδρου Αναστασιάδη και του ΓΓ 
του ΟΗΕ απάντησε ότι δεν έχει τέτοια πλη-
ροφόρηση και πως «δεν έμεινε και πολύς 
καιρός, δεν άκουσα να γίνεται μια τέτοια 
προεργασία». 
Σε ερώτηση για τις σχέσεις με το Αζερ-

μπαϊτζάν και τις απευθείας πτήσεις στο 
ψευδοκράτος, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι όταν 
συνάντησε τον Αζέρο Πρόεδρο στην Τουρ-
κία, στο πλαίσιο της έναρξης των Ισλαμι-
κών Αγώνων Αλληλεγγύης, ο κ. Αλίεφ φέ-
ρεται να του είπε «Εγω στέλνω», 
προσθέτοντας «Ινσιαλαχ μια μέρα θα γίνει 
απευθείας πτήση από το Αζερμπαϊτζάν».  
Εάν εξαρτιόταν από αυτόν, είπε, θα ξε-

κινούσαν αύριο το πρωί.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  Τ/Κ ΗΓΕΤΗ, ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
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Εν συντομία

Πέντε θάνατοι 
εξαιτίας του ιού 
Δυτικού Νείλου
Στα 87 καταμετρήθηκαν 

από την έναρξη της περιό-
δου έως την Τρίτη 23/8 τα 
κρούσματα ιού του Δυτικού 
Νείλου στη χώρα, με 5 από 
τους ασθενείς να έχουν χάσει 
τη ζωή τους. 
Ειδικότερα, έχουν διαγνω-

στεί συνολικά 87 εγχώρια 
κρούσματα λοίμωξης από 
τον ιό του Δυτικού Νείλου 
στην Ελλάδα. 
Εξ αυτών, τα 52 παρου-

σίασαν εκδηλώσεις από το 
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, 
χαλαρή παράλυση), όμως, τα 
υπόλοιπα 35 παρουσίασαν 
ήπιες εκδηλώσεις.

Ο ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ�Σ ΤΗΣ ΕΥΠ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ� ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ: «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ»

Ομολογία Δεμίρη ότι παρακολουθούνται και άλλοι!
Σε παραδοχή πως παρακολουθούνται ακόμα και σή-

μερα πολιτικοί και δημοσιογράφοι προχωήρσε σήμερα 
ουσιαστικά ο νέος διοικητής της ΕΥΠ, που παρέστη στην 
συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε επίμονες ερωτήσεις με-

λών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπως των 
Παύλου Πολάκη, Χάρη Καστανίδη και Γιάννη Ραγκούση, 
για το εάν παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και δη-
μοσιογράφοι, πέραν των Νίκου Ανδρουλάκη και Θανάση 
Κουκάκη, ο Θεμιστοκλής Δεμίρης απάντησε: «Έχω 
πλήρη έλεγχο της υπηρεσίας τις τελευταίες 15 μέρες, κα-
νείς δεν εξαιρείται…». 
Οι δηλώσεις Δεμίρη προκάλεσαν σάλο στις τάξεις των 

παριστάμενων βουλευτών. Βουλευτές της αντιπολίτευσης 
κάνουν λόγο για δήλωση - ομολογία του Θ. Δεμίρη πως 
παρακολουθούνται και άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι. 
Ακολούθησαν αλλεπάλληλες ερωτήσεις των βουλευτών, 
αλλά ο Θ. Δεμίρης δεν προχώρησε σε καμία διευκρίνιση 
ή διάψευση. 
Ενωρίτερα, νέα δεδομένα για το σκάνδαλο των υπο-

κλοπών και τις ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη απο-
καλύφθηκαν από δημοσίευμα της ιστοσελίδας Politico. 
Η έγκυρη ιστοσελίδα δημοσιεύει σημεία από την απα-
ντητική επιστολή της Αθήνας προς την Κομισιόν στις 2 
Αυγούστου 2022, η οποία στις 29 Ιουλίου είχε ζητήσει 
εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση.   
Την επιστολή υπογράφει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της 

χώρας στην ΕΕ,  επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας 
και καλεί τις Βρυξέλλες να μην ασχολούνται με το Pred-
atorgate, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τα ΜΜΕ που ανα-
δεικνύουν το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είναι αντι-
κειμενικά. 

Σύμφωνα με το Politico στην επιστολή αναφέρεται: 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με τη μεγαλύτερη ευαισθησία, θα το 
θεωρούσαμε σώφρον στο μέλλον να αποφύγετε να εν-
στερνιστείτε βιαστικά συγκεκριμένες δημοσιεύσεις που 

έρχονται από πολιτικά ΜΜΕ που δεν χαρακτηρίζονται 
πάντα για την ακρίβεια και αντικειμενικότητά τους. 
Και συνεχίζει αναφέροντας: «Πιστεύω πραγματικά ότι 

ένα τέτοιο πρώτο βήμα θα ήταν πιο εποικοδομητικό από 
το να μπούμε σε διαδικασία αλληλογραφίας βασισμένη 
σε αναφορές στα ΜΜΕ που μένει να αποδειχθούν εάν 
είναι τεκμηριωμένες». Το Politico σημειώνει ότι αν και η 
Αθήνα επιμένει ότι «οι ελληνικές αρχές είναι στη διάθεση 
της Κομισιόν σε πνεύμα συνεργασίας και με τη διάθεση 
να εργαστούμε ως ομάδα για τον κοινό μας στόχο να 

προστατεύσουμε το κράτος δικαίου» το μήνυμα είναι σα-
φές: «Μην ασχολείστε». 

 
New York Times: Η σαπίλα στην καρδιά 
της Ελλάδας είναι πλέον ορατή στον καθένα 
Πίσω από την βιτρίνα των «μεγάλων επενδυτών» και 

του τουρισμού, «έχει κακοφορμίσει» μία πιο σκοτεινή 
πραγματικότητα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημει-
ώνει σε άρθρο γνώμης του στους New York Times ο ανε-
ξάρτητος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Κλαπ, γνωστός με-
ταξύ άλλων για την εκτενή του έρευνα για το Noor1. 
Το πόσο συμμερίζεται την άποψή του για τον Κυριάκο 

Μητσοτάκη η εφημερίδα είναι εμφανές από την επιλογή 
να δημοσιεύσει το θέμα με τίτλο «Η σαπίλα στην καρδιά 
της Ελλάδας είναι πλέον ορατή στον καθένα» και φωτο-
γραφία τον Έλληνα πρωθυπουργό να κοιτάει το φακό. 

«Η διαφθορά και η σύγκρουση συμφερόντων που ο κ. 
υποσχόταν να καταπολεμήσει, όχι μόνο υπάρχουν ακόμη 
αλλά σε πολλές περιπτώσεις δείχνουν να έχουν συγκε-
ντροποιηθεί και βαθύνει. Αντί το ελληνικό κράτος να ανα-
διαρθρωθεί, του έχουν βάλει μέικ-απ, το έχουν ντύσει 
μάνατζερ». Πρόσφατα, η αποκάλυψη του σκανδάλου 
των παρακολουθήσεων αποκάλυψε την κρυμμένη σα-
πίλα, αναφέρει ο Κλαπ. «Η Ελλάδα 2.0 που υποσχέθηκε 
ο κ. Μητσοτάκης, αποδεικνύεται μία ακόμη από τα ίδια». 
Το κρίσιμο στοιχείο, όπως σημειώνει, είναι άνθρωπος 

και μάλιστα είναι ο ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη, 
περιγράφοντας το ρόλο του Γρηγόρη Δημητριάδη ως γε-
νικού γραμματέα του πρωθυπουργικού γραφείου, αλλά 
και τις επιχειρηματικές συναλλαγές του με κύκλους που 
συνδέονται με την Intellexa, εταιρεία με έδρα στην Αθήνα 
και καταχωρισμένη στην Κύπρο.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ F-16 ΜΠΗ�ΚΑΝ «ΣΦΗ�ΝΑ» ΣΕ ΠΤΗ�ΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ Β-52

Η Αθήνα διαψεύδει την Άγκυρα
Απάντηση στους ισχυρισμούς της Άγκυ-

ρας πως ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν με 
τα ραντάρ τους τουρκικά F-16 που εκτε-
λούσαν καθήκοντα του ΝΑΤΟ στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, και επιχείρησαν να εμπο-
δίσουν τα τουρκικά, έδωσε το υπουργείο 
Άμυνας. Η Τουρκία υποστηρίζει επίσης 
πως απάντησε στην ενέργεια αυτή και πως 
τα ελληνικά μαχητικά απομακρύνθηκαν 
από την περιοχή. 
Η Αθήνα διαψεύδει τους τουρκικούς 

ισχυρισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι τα τουρ-
κικά μαχητικά F-16 παρεμβλήθηκαν σε 
συμφωνημένη με το ΝΑΤΟ πτήση αμερι-
κανικών αεροσκαφών Β-52 στο FIR Αθη-
νών προβαίνοντας σε παράβαση Κανό-
νων Εναέριας Κυκλοφορίας λόγω μη 
κατάθεσης Σχεδίου Πτήσης και αναχαιτί-
στηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 
και κατά πάγια πρακτική. Στην ανακοίνωση 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τα Β-52 ει-
σήλθαν από το νοτιοδυτικό όριο του FIR 
Αθηνών προκειμένου να εξέλθουν απ’ 
αυτό δυτικά της νήσου Μεγίστης. Η πτήση 
των εν λόγω αεροσκαφών έλαβε χώρα στο 
πλαίσιο επίδειξης Διασυμμαχικής συνοχής 
και αλληλεγγύης. Ενώ η κίνηση των B-52 
δεν προβλεπόταν να γίνει με συνοδεία Μα-

χητικών Αεροσκαφών, όπως έχει συμβεί 
και άλλες φορές στο παρελθόν, πέντε 
άγνωστα ίχνη αέρος κινήθηκαν ανατολικά 
της Καρπάθου παρεμβαλλόμενα στο δρο-
μολόγιο των Β-52, προβαίνοντας παράλ-
ληλα σε παράβαση Κανόνων Εναέριας Κυ-
κλοφορίας λόγω μη κατάθεσης Σχεδίου 
Πτήσης. Άμεσα απογειώθηκαν τέσσερα 
Μαχητικά Αεροσκάφη F-16 της Π.Α. από 
την Κρήτη, τα οποία ανεγνώρισαν τα 
άγνωστα ίχνη ως οπλισμένα Τουρκικά Μα-
χητικά Αεροσκάφη F-16, που αναχαιτίστη-
καν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και 
κατά πάγια πρακτική. Επί του θέματος 
έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές του 
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε άλλη 
περιγραφή των σχετικών γεγονότων είναι 
ψευδής».

Στην εκτίμηση ότι ο «Κένταυρος», μία πιο μολυσμα-
τική υποπαραλλαγή της Όμικρον 2, μετά την άφιξή 
του στην Ελλάδα μέσω των τουριστικών ροών μπορεί 
να κυριαρχήσει και να κορυφωθεί στο τέλος Οκτω-
βρίου και τις αρχές Νοεμβρίου, προχώρησε μιλώντας 
στο ΣΚΑΪ ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής 
Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι 
οι ανθρώπινες απώλειες από τον κορωνοϊό στην κο-
ρύφωση του νέου κύματος μπορεί να φτάσουν τις 50-
60 ημερησίως, δηλαδή ακόμη και να ξεπεράσουν τους 
1.500 θανάτους μηνιαίως. 
Όσον αφορά την προοπτική να εμφανιστεί στην 

Ελλάδα ο «Κένταυρος» με προοπτικές να κυριαρχήσει 
επί των προηγούμενων παραλλαγών του κορωνοϊού, 
ο κ. Σαρηγιάννης, είπε ότι αυτό θα οφείλεται κυρίως 
στις τουριστικές ροές από χώρες όπως η Γερμανία, η 
Βρετανία, η Ιταλία, όπου κυκλοφορεί με μεγάλη δια-

σπορά (δεν κυριαρχεί ακόμη). «Είναι αρκετά πιθανό 
να μπει στην χώρα μέσα στον Αύγουστο και τις αρχές 
Σεπτεμβρίου ... περιμένουμε να κυριαρχήσει σαν στέ-
λεχος από το τέλος Σεπτεμβρίου ... είναι πιο μολυ-
σματικός από τις Όμικρον 4 και Όμικρον 5 κατά 18,5% 
... το θέμα είναι σοβαρότερο για τους ανεμβολίαστους, 
τα συμπτώματα είναι γενικότερα πιο ήπια, μοιάζουν 
με αυτά της Όμικρον 2, είναι πιο ήπια της Όμικρον 5 
(ο Κένταυρος είναι υποπαραλλαγή της Όμικρον 2). 
Δεν αναμένεται μεγάλη επιδείνωση στους «σκληρούς» 
δείκτες, αλλά όπως τόνισε ο κ. Σαρηγιάννης, «ακόμη 
και μια αύξηση των ημερήσιων θανάτων στους 50 ή 
και 60 στην κορύφωση, στο τέλος Οκτωβρίου και τις 
αρχές Νοεμβρίου, δεν είναι κάτι εύκολα αποδεκτό». 
Για να αποφύγουμε αυτούς τους 50-60 νεκρούς ημε-

ρησίως, ο κ. Σαρηγιάννης ζήτησε να ληφθούν ήπια 
αλλά στοχευμένα μέτρα.

«Ως 60 νεκροί ημερησίως αν κυριαρχήσει ο Κένταυρος»

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ� ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗ�ΝΥΜΑ 112 ΣΕ 7 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σοβαρά προβλήματα λόγω κακοκαιρίας
Σε επιφυλακή βρισκόταν μέχρι το από-

γευμα της Τετάρτης ο κρατικός μηχανισμός 
στην Ελλάδα για την Αυγουστιάτικη κακο-
καιρία που «σαρώνει» τη χώρα, με το 112 
να προειδοποιεί τους πολίτες επτά περιο-
χών για επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες 
ώρες και την ΕΜΥ να αναβαθμίζει το υπάρ-
χον έκτακτο δελτίο καιρού. 
Στην Αττική, αρκετοί δρόμοι είχαν μετα-

τράπηκαν για ακόμη μια μέρα σε «ποτά-
μια» ενώ ο μεγάλος όγκος νερού που συσ-
σωρεύτηκε στην Πειραιώς είχε ως 
αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει και στα 
δυο ρεύματα, από το ύψος της Πέτρου 
Ράλλη έως το ύψος της Χαμοστέρνας. 
Παράλληλα, από την Τροχαία αναφέρ-

θηκε πως υπήρξε καθίζηση οδοστρώμα-
τος, στο ύψος της οδού Μυλλέρου. 
Και στο Κερατσίνι είχε διακοπεί η κυκλο-

φορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από το 
ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη έως την 
ακτή Ιωνίας και στα δύο ρεύματα. Τα 
έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στο κέντρο 
αλλά και τα νότια προάστια της Αθήνας. 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε δεχτεί 

μέχρι τις 13:30 τηλεφωνήματα για αντλή-
σεις υδάτων από το Κερατσίνι και τη 
Βούλα, καθώς και για απεγκλωβισμό από 

οχήματα επίσης στην περιοχή του Κερα-
τσινίου. Όπως αναφέρουν για την ώρα τα 
περιστατικά είναι μενομωμένα. 
Σύμφωνα με το meteo, ισχυρή βροχό-

πτωση είχε καταγραφεί σε Νίκαια, Πειραιά, 
Καλλιθέα, Χαϊδάρι, Κέντρο - Γκάζι, Νέο Κό-
σμο, Νέα Σμύρνη, Φάληρο, Πέραμα. 
Παράλληλα, μήνυμα για την αποφυγή 

μετακινήσεων εστάλη από το 112 στα κι-
νητά των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Το 
112 προειδοποιεί επίσης για επικίνδυνα 
καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε: 
παραθαλάσσιες περιοχές Αν. Μακεδονίας-
Θράκης & Κ. Μακεδονίας, νησιά Β. Αι-
γαίου, Θεσσαλία, Σποράδες, περιοχές Αν. 
Στερεάς Ελλάδας & Εύβοια. «Αποφύγετε 
άσκοπες μετακινήσεις, ακολουθείτε οδη-
γίες των Αρχών», σημειώνεται.

«Απόδειξη 
της αποτυχίας 

της κυβέρνησης»
Κοινή ανακοίνωση εξέδω-

σαν οι Σωκράτης Φάμελλος, 
Τομεάρχης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και  Πέτη 
Πέρκα, Αναπληρώτρια Τομε-
άρχης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μετά τις ανακοι-
νώσεις των προμηθευτών 
για τις τιμές ρεύματος. Τονί-
ζουν, ότι η πολιτική της κυ-
βέρνησης είναι αδιέξοδη και 
καταστροφική για την κοινω-
νία, καθώς η ακρίβεια και τα 
βάρη τα επωμίζονται οι πο-
λίτες, ενώ λίγα επιχειρημα-
τικά συμφέρονται κερδοσκο-
πούν. «Αποδεικνύουν τι εστί 
‘ακρίβεια Μητσοτάκη’ αλλά 
και πόσο καταστροφική και 
αδιέξοδη είναι η πολιτική της 
κυβέρνησής του. Πρόκειται 
για την άμεση συνέπεια της 
πολιτικής ‘Φρανκενστάιν’ 
που ακολούθησε η κυβέρ-
νηση στην ενέργεια, με πρό-
χειρες, επικοινωνιακές και 
αποσπασματικές κινήσεις.»

Απάντηση της ΕΡΤ 
για Παυλόπουλο
Στην απάντηση ότι η δή-

λωση Παυλόπουλου, για την 
πολιτική ευθύνη του Κ. Μη-
τσοτάκη στο σκάνδαλο με τις 
υποκλοπές, δεν μεταδόθηκε 
μεν στα περιφερειακά μέσα, 
αλλά μεταδόθηκε κανονικά 
από το κεντρικό δελτίο ειδή-
σεων της 16ης Αυγούστου 
και μέσω της ιστοσελίδας 
της, προχώρησε η ΕΡΤ μετά 
τον σάλο που προκλήθηκε. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμ-

φωνα με τον δημοσιογράφο 
της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Σωτήρη 
Αργύρη, η συντακτική ομάδα 
του ertnews.gr από την 
Αθήνα αρνήθηκε να δημοσι-
εύσει ρεπορτάζ του, για δη-
λώσεις που έκανε από το 
Κομμένο Άρτας ο τέως Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας. 
Στην ανακοίνωσή της η 

ΕΡΤ κάνει λόγω για «fake 
news» και ζητεί αποκατά-
σταση της αλήθειας από 
όσους άσκησαν κριτική.
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Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 46 ΑΠΟ ΤΙΣ 52,1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2020

Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη του βρετανικού ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο
Η ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα στη Βρετανία 

επιβραδύνθηκε τον Αύγουστο, καθώς η παραγωγή 
των εργοστασίων μειώθηκε και ο μεγαλύτερος το-
μέας των υπηρεσιών, κατέγραψε μικρή μόνο ανά-
πτυξη, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι μπορεί να επί-
κειται η ύφεση. 
Ο σύνθετος ΡΜΙ της S&P Global υποχώρησε 

στις 50,9 μονάδες τον Αύγουστο από τις 52,1 μο-
νάδες τον Ιούλιο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Φεβρουάριο του 2021. 
Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι ο δείκτης θα κα-

τέγραφε πτώση στις 51,1 μονάδες. 
Ενώ η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρε-

σιών σχεδόν ήταν αμετάβλητη από τον Ιούλιο, η 
μεταποίηση μειώθηκε στις 46 από τις 52,1 μονάδες 
τον Αύγουστο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Μάιο του 2020, στην έναρξη της πανδημίας. 

Η οικονομολόγος της S&P Global, Annabel Fid-
des, τόνισε πως η μείωση της ζήτησης των πελα-
τών εν μέσω των ασθενέστερων οικονομικών προ-

οπτικών, έπληξαν σκληρά τους παραγωγούς αγα-
θών. 
Νεότερα στοιχεία έδειξαν όντως κάποια σημάδια 

χαλάρωσης των πληθωριστικών πιέσεων σε άλ-
λους τομείς της οικονομίας, αποτυπώνοντας μια 
πτώση στις τιμές κάποιων πρώτων υλών, όπως 
τα μέταλλα. 
Σημειώνεται, ότι ακόμη και πριν από τις τελευ-

ταίες αναθεωρήσεις, η οικονομική ύφεση της Βρε-
τανίας ήταν η μεγαλύτερη στην Ομάδα των Επτά 
και η τελευταία αναθεώρηση την καθιστά μεγαλύ-
τερη από αυτή της Ισπανίας, η οποία κατέγραψε 
πτώση 10,8% στην παραγωγή. 
Ωστόσο, το ONS προειδοποίησε κατά των άμε-

σων συγκρίσεων με άλλες χώρες, καθώς οι περισ-
σότερες – με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες – 
δεν έχουν ακόμη προβεί σε εις βάθος αναθεωρή-

σεις του ίδιου τύπου με τη Βρετανία. 
Πάντως, και σύμφωνα με την Goldman Sachs 

Group Inc, οι μεγάλες οικονομίες δεν θα πέσουν 
σε ύφεση εξαιτίας της νομισματικής πολιτικής το 
επόμενο έτος. 
Επικαλείται δε, την πρόωρη αύξηση των επιτο-

κίων, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της. 
Η Goldman εξέτασε εννέα χώρες που ήταν από 

τις πρώτες που προχώρησαν σε αύξηση των επι-
τοκίων , κυρίως αναδυόμενες οικονομίες στη Λατι-
νική Αμερική και την Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη, καθώς και τη Νέα Ζηλανδία. 
Και διαπίστωσε ότι καμία από αυτές δεν παρου-

σιάζει σημάδια ύφεσης δεδομένου ότι οι αγορές 
εργασίας τους συνεχίζουν να αντέχουν.

50ΡΗΔΕΣ ΚΑΙ 60ΡΗΔΕΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

Πλέον η συγκατοίκηση δεν είναι λύση μόνο για τους νέους
Η συγκατοίκηση είναι συχνό φαινόμενο μεταξύ 

των φοιτητών και ευρύτερα μεταξύ των ατόμων νε-
αρής ηλικίας. Όμως, η ακρίβεια και η εκτόξευση 
του κόστους ζωής στη Βρετανία οδήγησε στην κά-
θετη αύξηση του φαινομένου μεταξύ ατόμων άνω 
των 50 ετών ή και περισσότερο, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του BBC. Οι συγκάτοικοι, μάλιστα, δεν είναι 
απαραιτήτως της ίδιας ηλικίας, με 60ρηδες να μοι-
ράζονται την ίδια στέγη με 30ρηδες και 20ρηδες, 
δημιουργώντας συνδυασμούς που άλλοτε φέρνει 
προβλήματα και άλλοτε έχει τα πλεονεκτήματα του. 
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει 

η κορυφαία βρετανική πλατφόρμα συγκατοίκησης, 
η SpareRoom, δείχνοντας την αλλαγή των τάσεων 
που έφερε η κρίση της πανδημίας και πλέον η νέα 
οικονομική και ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με την 
SpareRoom, η συγκατοίκηση παρουσίασε αύξηση 
239% σε όσους έχουν ηλικία από 55 έως 64 ετών, 
με την ηλικιακή ομάδα των 45 με 54 να ακολουθεί 

με την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη αύξηση ύψους 
114%. Οι νεότεροι, παρουσιάζουν την μικρότερη 
αύξηση. Σε αντίστοιχο συμπέρασμα καταλήγει και 
η πλατφόρμα συγκατοίκησης Cohabitas που εντο-
πίζει μια σημαντική αύξηση κατά 51% στους χρή-
στες ηλικίας από 55 έως 64 ετών και μια επίσης 
μεγάλη αύξηση κατά 35% στους χρήστες ηλικίας 
από 45 έως 54 ετών.

Ραγδαία άνοδος των ενοικίων στο Λονδίνο
Τα ενοίκια στο Λονδίνο γνωρίζουν τη μεγαλύ-

τερη αύξηση της τελευταίας πενταετίας καθώς η 
ζήτηση ακινήτων συνέχισε να υπερβαίνει την 
προσφορά, επιδεινώνοντας την πίεση στο κό-
στος ζωής στους ενοικιαστές σε μια από τις ακρι-
βότερες πρωτεύουσες του κόσμου. 
Τα ενοίκια στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου 

Βασιλείου αυξήθηκαν κατά 2,1% τον Ιούλιο. Αν 
και πρόκειται για τη χαμηλότερη αύξηση στην 
Αγγλία, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπη-
ρεσία της χώρας (ONS) η πρωτεύουσα μειώνει 
τη διαφορά με συνεχείς αυξήσεις στα ενοίκια από 
την αρχή του έτους. 
Η εικόνα για τους νεοφερμένους στην πόλη ή 

τους Λονδρέζους που θέλουν να μετακομίσουν 
είναι ακόμα χειρότερη από ό,τι υποδεικνύεται 
από τους αριθμούς ONS, οι οποίοι περιλαμβά-
νουν ανανεώσεις συμβολαίων. 

Οι μέσες τιμές για τα νέα ενοίκια διαμορφώθη-
καν στις 541 λίρες την εβδομάδα τον Ιούλιο, 
«καυτές μετά τις 549 λίρες την εβδομάδα του 
Ιουνίου, που έσπασε το ρεκόρ ως υψηλότερη 
μηνιαία τιμή ενοικίασης εδώ και χρόνια», σύμ-
φωνα με την Σάρα Τόνκινσον, διευθύνουσα σύμ-
βουλο της Foxtons.

ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΟΡΚ

Σε ενεργειακή φτώχεια των 2/3 των νοικοκυριών

Σύμφωνα με την έρευνα του Πανεπιστημίου του 
Γιορκ, τα δύο τρίτα των νοικοκυριών στο Ηνωμένο 
Βασίλειο – ή 18 εκατομμύρια οικογένειες – θα βυ-
θιστούν σε οικονομική επισφάλεια μέχρι τον Ια-
νουάριο λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθω-
ρισμού. Η περιοχή που θα πληγεί περισσότερο θα 
είναι η Βόρεια Ιρλανδία με το 76,3% των οικογε-
νειών να παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα, ακο-
λουθούμενη από τη Σκωτία με 72,8%, μετά τα Δυ-
τικά Μίντλαντς (70,9%) και, το Γιορκσάιρ και το 

Χαμπερ (70,6%). 
Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι πιο ανησυ-

χητικά για τον χειμώνα καθώς οι τιμές θα αυξηθούν 
περαιτέρω τον Ιανουάριο. 
Στέλεχος της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας πα-

ραιτήθηκε, κατηγορώντας την Ofgem ότι ευνοεί τις 
επιχειρήσεις έναντι των καταναλωτών με την αλ-
λαγή των κανόνων αγοράς που θα προσθέσει έως 
και 400 λίρες στο μέσο οικιακό λογαριασμό ενέρ-
γειας, αποκαλύπτει ο Guardian. Η Κριστιν Φάρνις, 
μη εκτελεστικό μέλος της Αρχής Αγορών Φυσικού 
Αερίου και Ηλεκτρισμού (Gema), του συμβουλίου 
της Ofgem, υπέβαλε την παραίτηση της στον 
υπουργό επιχειρήσεων, Kwasi Kwarteng, στις αρ-
χές Αυγούστου. Η Φάρνις είπε ότι η ρυθμιστική 
αρχή «παρέδωσε πάρα πολλά οφέλη στις εταιρείες 
σε βάρος των καταναλωτών», σύμφωνα με μια 
εσωτερική ανακοίνωση της Ofgem που διέρρευσε.

ΚΑΤΑ 39% ΕΙΔΑΝ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟ 2021 ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ FTSE-100 ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

109 φορές περισσότερα από τους εργαζόμενους κερδίζουν οι CEOs
Κατά 39% είδαν να αυξάνονται οι αποδοχές τους 

το 2021 οι διευθυντές των εταιρειών που μετέχουν 
στον δείκτη FTSE-100 του Χρηματιστηρίου του 
Λονδίνου, δηλαδή των κορυφαίων σε κεφαλαι-
οποίηση εισηγμένων εταιρειών. Έτσι, οι αμοιβές 
τους έφτασαν κατά μέσο όρο τα 3,4 εκατομμύρια 
στρελίνες σε ετήσια βάση, σύμφωνα με μελέτη. 
Το 2020 τον υψηλότερο μισθό λάμβανε ο γενικός 

διευθυντής της φαρμακευτικής εταιρείας Astra-
Zeneca, ο Πασκάλ Σοριό. Το 2021 ο καλύτερα 
αμειβόμενος είναι ο Σεμπαστιάν ντε Μοντεσίς, άλ-
λος ένας Γάλλος, ο διευθυντής της μεταλλουργικής 
εταιρείας Endeavour, με ετήσιο μισθό που φτάνει 

τα 16,85 εκατομμύρια λίρες. Ο Σοριό έπεσε στη 
δεύτερη θέση, με 13,86 εκατομμύρια. 
Η Έμμα Γουόλμσλι, η διευθύντρια της φαρμα-

κευτικής εταιρείας GSK, είναι η καλύτερα αμειβό-
μενη γυναίκα, με μισθό 8,2 εκατομμυρίων λιρών. 
«Ο μέσος μισθός των γενικών διευθυντών είναι 
πλέον 109 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο μισθό 
ενός εργαζόμενου», σύμφωνα με το ινστιτούτο 
προβληματισμού High Pay Centre και την ομο-
σπονδία των βρετανικών συνδικάτων TUC. Το 
2019, πριν από την πανδημία, ο μισθός των διευ-
θυντών ήταν 107 φορές υψηλότερος από εκείνον 
του μέσου εργαζόμενου. 

Το 2020, εν μέσω της πανδημίας, ο μέσος μι-
σθός των διευθυντών των εισηγμένων εταιρειών 
υποχώρησε κατά 17%. Οι γυναίκες επικεφαλής 
των κορυφαίων σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένων 
εταιρειών αυξήθηκαν από 7 το 2020 σε 9 πέρσι. 
Κατά μέσο όρο λαμβάνουν 3,01 εκατ. λίρες ετη-
σίως, μισθό χαμηλότερο από εκείνον των ανδρών 
συναδέλφων τους (3,49 εκατ. λίρες). 

«Κάθε ελπίδα ότι η πανδημία θα δημιουργούσε 
ένα νέο πνεύμα αλληλεγγύης (…) και θα μείωνε 
τις ανισότητες, εξανεμίστηκε εδώ και καιρό», σχο-
λίασε το High Pay Centre στην ανακοίνωσή του.

ΕΝΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ� ΑΡΧΗ� ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Παγώστε» άμεσα το ανώτατο όριων των τιμών
O επικεφαλής της Utilita Energy - προμηθεύτρια 

εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 
που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο - ζή-
τησε πάγωμα του ανώτατου ορίου των τιμών. 
Ενόψει της πολυαναμενόμενης ανακοίνωσης 

που θα γίνει την Παρασκευή, ο Bill Bullen προ-
έτρεψε τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει αυτό το 
«επείγον» μέτρο. 
Μιλώντας στο Sky News, ανέφερε ότι το πάγωμα 

είναι ο «καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης αυτού 
του προβλήματος». Ο κ. Bullen υπογράμμισε ότι 
το μέτρο θα βοηθήσει τους καταναλωτές και πα-
ράλληλα θα αφαιρέσει τις τιμές της ενέργειας από 
τον πληθωρισμό. Οι τιμές χονδρικής του φυσικού 
αερίου αυξήθηκαν κατά 34%, ασκώντας μεγαλύ-
τερη πίεση στις ενεργειακές εταιρείες. 
Αν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν βασίζεται πολύ 

στο ρωσικό αέριο, ο πόλεμος στην Ουκρανία ωθεί 
προς τα πάνω τις τιμές χονδρικής παντού. 

Ταυτόχρονα, πάντως, προωθείται και η «επιβρά-
βευση» των πολιτών εκείνων που θα χρησιμοποι-
ούν τις ενεργοβόρες συσκευές τους σε ώρες που 
δεν είναι αιχμής. Σε μια προσπάθεια να μετριαστεί 
ο κίνδυνος διακοπών ρεύματος, οι βρετανικές Αρ-
χές θέλουν να ενθαρρύνουν με εκπτώσεις τους κα-
ταναλωτές. Θα μπορούν να λαμβάνουν έως και 6 
στερλίνες ανά κιλοβατώρα χρήσης.
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Ο πατέρας του  Βρετανού πρωθυπουργού Στάν-
λεϊ Τζόνσον κατηγόρησε την απερχόμενη κυβέρ-
νηση…του γιού του για τις ποσότητες λυμάτων που 
καταλήγουν στoν υδροφόρο ορίζοντα της χώρας 
Η μειωμένη εποπτεία της ΕΕ μετά το Brexit 

άφησε το Ηνωμένο Βασίλειο «σε μια πολύ, πολύ 
δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση», προειδοποί-
ησε ο πρώην ευρωβουλευτής και πατέρας του 
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. Ο Στάνλεϊ Τζόν-
σον κατηγόρησε την κυβέρνηση…του γιου του για 
τα αυξημένα επίπεδα λυμάτων που καταλήγουν 
ανεξέλεγκτα στον υδάτινο ορίζοντα της Βρετανίας. 
Μιλώντας στην παρουσιάστρια του LBC Ρέιτσελ 

Τζόνσον, η οποία είναι κόρη του και αδερφή του 
πρωθυπουργού, ο 82χρονος πρώην Συντηρητικός 
ευρωβουλευτής είπε ότι το Brexit σημαίνει ότι η κυ-
βέρνηση του γιου του Μπόρις Τζόνσον «μπόρεσε 
να μην πιέσει» για να σταματήσει η ρύπανση, όπως 
θα είχε κάνει αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολου-
θούσε να είναι μέρος της ΕΕ. 
Οι υπουργοί δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για 

να σταματήσουν τη ρύπανση, καθώς υπήρξαν δε-
κάδες προειδοποιήσεις αυτή την εβδομάδα σε πα-
ραλίες και σημεία κολύμβησης μετά από μία έντονη 
βροχόπτωση που κατέκλυσε τα αποχετευτικά συ-
στήματα, οδηγώντας τις εταιρείες ύδρευσης να απε-
λευθερώσουν λύματα στο φυσικό περιβάλλον. Νέα 
στοιχεία από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεί-
χνουν ότι υπήρξε 27πλάσια αύξηση των μη επε-
ξεργασμένων λυμάτων σε ποτάμια και θάλασσες 

τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα στοιχεία, που συγκέ-
ντρωσαν οι αντιπολιτευόμενοι Εργατικοί έδειξαν ότι 
ακατέργαστα λύματα έχουν διοχετευθεί στις πλωτές 
οδούς του Ηνωμένου Βασιλείου για συνολικά 
9.427.355 ώρες από το 2016, ωθώντας το κόμμα 
του Κιρ Στάρμερ να προειδοποιήσει ότι η κατά-
σταση «επιδεινώνεται δραστικά» υπό τους Συντη-
ρητικούς. Σε μια περαιτέρω αποκάλυψη την Κυ-
ριακή, η ανάλυση των δεδομένων της υπηρεσίας 
απο τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες διαπίστωσε 
ότι σχεδόν μία στις τέσσερις εκροές λυμάτων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρακολουθήθηκαν πέρυσι, 
καθώς 1.802 οθόνες εγκατεστημένες από εταιρείες 
ύδρευσης δεν λειτούργησαν τουλάχιστον για το 
90% του χρόνου. 
Ο πατέρας του πρωθυπουργού υπενθύμισε ότι 

«η Βρετανία ήταν γνωστή ως ο βρώμικος εταίρος 
της Ευρώπης» πριν από την ένταξή της το 1973 
σε αυτό που σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και προειδοποίησε ότι η έλλειψη στατιστικής μέ-
τρησης της ποιότητας του νερού στις παραλίες του 
Ηνωμένου Βασιλείου είναι «μια συγκλονιστική κα-
τάσταση». Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί κατά τη διάρ-
κεια αυτής της περιόδου «μεταμόρφωσαν την ποι-
ότητα των νερών κολύμβησης σε ολόκληρη την 
Ευρώπη» και το Ηνωμένο Βασίλειο «πραγματικά 
καθάρισε, είπε ο πρεσβύτερος Τζόνσον στο LBC 
το βράδυ της Κυριακής (21/8). 

 
Τζόνσον… VS Τζόνσον 
Και συνέχισε: «Ενώ μέρος από τη νομοθεσία 

της ΕΕ μεταφέρθηκε» και θα έπρεπε «θεωρητικά» 
να είναι σε ισχύ, «χωρίς την υποστήριξη που έδωσε 
το πλαίσιο της ΕΕ αντιμετωπίζουμε μια μακρά κα-
θυστέρηση», είπε. «Μιλάω ιδιαίτερα για την υπο-
στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου και για το γεγονός ότι οι 
άνθρωποι είναι έτοιμοι να οδηγήσουν την κυβέρ-
νηση στα δικαστήρια επειδή δεν επέμεινε να τηρη-
θούν αυτά τα πρότυπα», είπε ο 82χρονος. 
Κι ενώ η κυρίαρχη κληρονομιά του γιου του στην 

πρωθυπουργία μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι η 
ολοκλήρωση του «διαζυγίου» με την ΕΕ, ο Στάνλεϊ 
Τζόνσον σημείωσε οτι αν και «τελειώσαμε με το 
Brexit», οι υπουργοί «χρειάζεται οπωσδήποτε να 
οικοδομήσουν μια νέα ένωση στο ευρύτερο ευρω-

παϊκό δίκτυο». «Φέρτε πίσω, για παράδειγμα, τις 
στατιστικές μετρήσεις», είπε. «Δεν έχουμε μετρήσει 
την ποιότητα του νερού στις παραλίες μας εδώ και 
τρία ή τέσσερα χρόνια. Είναι μια συγκλονιστική κα-
τάσταση πραγμάτων». Ερωτηθείς από την κόρη 
του ποιος φταίει για την κατάσταση, απάντησε: «Θα 
έλεγα ότι πρέπει να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση 
που δεν πίεσε αυτό το θέμα όσο θα έπρεπε, και 
φυσικά απουσιάζε και η πίεση της ΕΕ» είπε. 
Στο περιβαλλοντικό της νομοσχέδιο, που ψηφί-

στηκε από το κοινοβούλιο τον Νοέμβριο, η κυβέρ-
νηση προσπάθησε να προσθέσει μια τροπολογία 
που καλεί τις εταιρείες να κάνουν «προοδευτική 
μείωση» στην ποσότητα των λυμάτων που απορ-
ρίπτουν στις πλωτές οδούς, μετά από μια μακρά 
διαμάχη στη Βουλή των Λόρδων. Ωστόσο, η τελική 
τροπολογία της κυβέρνησης, η οποία απέτυχε να 
ορίσει το ποσό της μείωσης που απαιτούσαν οι 
εταιρείες ύδρευσης, επικρίθηκε ως «πολιτικό τέ-
χνασμα» που επιβάλλει ένα «ανούσιο» καθήκον 
στις εταιρείες. «Έχουμε την τροπολογία τώρα… 
αλλά αυτό που θα ήθελα να δω είναι η Βρετανία 
να επιστρέψει – να μην επιστρέψει προφανώς στην 
ΕΕ – αλλά τουλάχιστον να επιστρέψει σε μια υπη-
ρεσία που μας δίνει τα στατιστικά στοιχεία», είπε ο 
Τζόνσον. LBC. «Δεν είναι μόνο τα λύματα που πη-
γαίνουν στις θάλασσες και τα ποτάμια μας. Είναι 
όλα τα είδη των πραγμάτων. Και πρέπει να υπάρχει 
ένα γενικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτων, κάτι 
που ρύθμιζαν οι οδηγίες της ΕΕ».

ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

Αντιπολίτευση απο τον πατέρα του πρωθυπουργού για τα… λύματα

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΗΔΗ ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟ NHS ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ

Ένα νέο τεστ αίματος για τους άνω των 50 ετών 
το οποίο φιλοδοξεί να ανιχνεύει την ύπαρξη περί-
που 50 μορφών καρκίνου πριν καν την εκδήλωση 
συμπτωμάτων έχει αρχίσει να δοκιμάζει σε ασθε-
νείς το βρετανικό σύστημα δημόσιας υγείας NHS. 
Στην πρώτη μαζική δοκιμή του νέου τεστ της 

αμερικανικής εταιρείας Grail συμμετέχουν 140.000 
εθελοντές, με κάποιες εκατοντάδες εξ αυτών να 
έχουν ήδη παραπεμφθεί για εξετάσεις λόγω των 
πρώτων αποτελεσμάτων. Αν και δεν υπάρχουν 
ακόμα οριστικά συμπεράσματα για τον βαθμό απο-
τελεσματικότητας του τεστ, οι Βρετανοί ερευνητές 
δηλώνουν βέβαιοι για την «τεράστια» δυναμική 
που ανοίγεται στο χώρο της έγκαιρης διάγνωσης. 
Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ελπίδα είναι πως 

το τεστ θα μπορεί να αποτρέπει περίπου 16.000 
θανάτους ετησίως στη Βρετανία, δηλαδή το 10% 
των θανάτων λόγω καρκίνου, που σημειώνονται 
κάθε χρόνο στη χώρα. Ο καθηγητής Πίτερ Σασιένι, 
ένας εκ των τριών επικεφαλής ερευνητών της κλι-
νικής δοκιμής του τεστ από το King’s College του 
Λονδίνου, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αν η νέα 
μέθοδος έγκαιρης διάγνωσης αποδειχθεί επιτυχής, 
τότε μακροπρόθεσμα πέρα από το όφελος για τους 
ασθενείς θα προκύψει και οικονομικό όφελος για 
το NHS, καθώς θα μειωθεί η ανάγκη για την κο-

στοβόρα διαδικασία χημειοθεραπείας και για τα 
ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα. Αν κριθεί αποτελε-
σματικό, το τεστ αίματος αναμένεται να αρχίσει να 
χρησιμοποιείται ευρέως από το NHS ίσως ακόμα 
και από το 2024. 
Ονομάζεται τεστ Galleri και λειτουργεί εντοπίζο-

ντας ίχνη του DNA που συνδέονται με τον καρκίνο 
τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα. Από τους συνο-
λικά 167.000 ετήσιους θανάτους λόγω καρκίνου 
στο HB, οι περισσότεροι οφείλονται στον καρκίνο 
του πνεύμονα (34.771).  
Ακολουθούν ως πιο θανατηφόρες μορφές της 

νόσου ο καρκίνος του παχέος εντέρου (16.807), ο 
καρκίνος του προστάτη (12.039), του στήθους 
(11.500) και του παγκρέατος (9.557).

Τεστ αίματος για διάγνωση του καρκίνου
ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΩΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στον εμ-
βολιασμό των εγκύων κατά του κορονοϊού και σε 
υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό, λιποβαρές 
μωρό ή θνησιγένεια, δείχνει μια νέα καναδική επι-
στημονική έρευνα. 
Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση ανάμεσα στον εμ-

βολιασμό των εγκύων κατά του κορωνοϊού και σε 
υψηλότερο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό, λιποβαρές 
μωρό ή θνησιγένεια, δείχνει μια νέα καναδική επι-
στημονική έρευνα. 
Ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού είναι απο-

τελεσματικός και ασφαλής για τις έγκυες και το 
μωρό τους. Αντίθετα, η λοίμωξη COVID-19 στη 
διάρκεια της κύησης έχει συσχετιστεί με υψηλότερο 

κίνδυνο επιπλοκών, νοσηλείας και θανάτου της 
εγκύου, καθώς επίσης για γέννηση πρόωρου μω-
ρού ή νεκρού.   
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Ντεσέιν Φελ της Σχολής Επιδημιολο-
γίας & Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της 
Οτάβα και του Νοσοκομείου Παίδων του Ανατολι-
κού Οντάριο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση 
στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical 
Journal»(BMJ), ανέλυσαν στοιχεία για 85.162 το-
κετούς το 2021, από τους οποίους οι 43.099 είχαν 
γίνει από εμβολιασμένες με μία ή περισσότερες 
δόσεις (σχεδόν όλες είχαν κάνει εμβόλιο Pfizer-
BioNTech ή Moderna). 
Διαπιστώθηκε ότι η πιθανότητα πρόωρου τοκε-

τού ήταν 6,5% στις εμβολιασμένες έναντι 6,9% στις 
ανεμβολίαστες, ενώ του πολύ πρόωρου τοκετού 
0,59% έναντι 0,89% αντίστοιχα. 
Ο κίνδυνος γέννησης λιποβαρούς μωρού ήταν 

9,1% για τις εμβολιασμένες έναντι 9,2% τις ανεμ-
βολίαστες, ενώ της θνησιγένειας 0,25% έναντι 
0,44% αντίστοιχα. 
Τα ευρήματα ήταν παρόμοια άσχετα με το στάδιο 

(τρίμηνο) της εγκυμοσύνης, τον αριθμό των δόσεων 
των εμβολίων ή ποιό mRNA εμβόλιο από τα δύο 
είχε χρησιμοποιηθεί.

Νέα έρευνα για τα εμβόλια στην εγκυμοσύνη

«ΤΟ ΗΒ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ� ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Με 100 εκατομμύρια στερλίνες και νέες νομοθε-
τικές διατάξεις επιχειρεί να δώσει ώθηση στην κυ-
κλοφορία οχημάτων αυτόνομης οδήγησης η Βρε-
τανία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως επιδιώκει να 
αξιοποιήσει την αναδυόμενη αγορά των αυτόνομων 
οχημάτων, την οποία υπολογίζει σε 42 δισ. στερλί-
νες και για την οποία εκτιμά ότι θα μπορούσε να 
δημιουργήσει 38.000 νέες θέσεις εργασίας, ανα-
φέρει το Reuters. 

«Θέλουμε το ΗΒ να είναι στην πρώτη γραμμή 
της ανάπτυξης και της χρήσης αυτής της υπέροχης 
τεχνολογίας και γι’ αυτό επενδύουμε εκατομμύρια 
σε ζωτικής σημασίας έρευνα για την ασφάλεια και 
θεσπίζουμε την απαραίτηση νομοθεσία ώστε να 
εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τα πλήρη οφέλη που 
υπόσχεται αυτή η τεχνολογία», δήλωσε ο υπουργός 
Μεταφορών Γκραντ Σαπς. Σύμφωνα με το Reuters, 
ήδη κάποια οχήματα με χαρακτηριστικά αυτόνομης 
οδήγησης θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε με-
γάλους αυτοκινητόδρομους από την επόμενη χρο-
νιά. Με την ανακοίνωση τίθεται το πλαίσιο για ένα 

πολύ μεγαλύτερο εύρος, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων μεταφορών και οχημάτων διανομής. 
Το πακέτο χρηματοδότησης περιλαμβάνει 35 εκατ. 
στερλίνες για έρευνα για την ασφάλεια, η οποία θα 
δώσει ώθηση στη νέα νομοθεσία που σχεδιάζεται 
να έχει θεσπιστεί ως το 2025. «Η νομοθεσία θα 
προβλέπει ότι οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι 
για τις δράσεις του οχήματος κατά την αυτόνομη 
οδήγησή του, πράγμα που σημαίνει πως δεν θα 
ευθύνεται κάποιος άνθρωπος-οδηγός για συμβάντα 
που σχετίζονται με την οδήγηση».

ΗΒ: 100 εκ. για την αυτόνομη οδήγηση
ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Σε ισχύ τίθεται από χθες, Τετάρτη, η απαγόρευση 
χρήσης λάστιχου ποτίσματος για τα 15 εκατομμύρια 
πελάτες της Thames Water, της εταιρείας ύδρευσης 
του ευρύτερου Λονδίνου και των γύρω περιοχών. 
Η απαγόρευση είχε προαναγγελθεί από την εται-

ρεία πριν από μία εβδομάδα λόγω των «πρωτο-
φανών καιρικών συνθηκών». 
Το Λονδίνο και η νοτιοανατολική Αγγλία, όπως 

και το περισσότερο από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, έχει αντιμετωπίσει φέτος παρατεταμένα δια-
στήματα με συνθήκες καύσωνα και ιστορικά χαμηλή 

βροχόπτωση, οδηγώντας στην επίσημη κήρυξη ξη-
ρασίας από τις αρμόδιες αρχές. Η απαγόρευση 
σημαίνει ότι οι κάτοικοι δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούν λάστιχο που είναι συνδεδεμένο με την κύρια 
παροχή ύδατος. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται το 
πότισμα κήπων ή φυτών, να γεμίζει κανείς παιδικές 
πλαστικές πισίνες, το πλύσιμο αυτοκινήτων στο 
σπίτι, το καθάρισμα παραθύρων, τοίχων και αυλών 
ή δραστηριότητες όπως μπουγέλα και νεροτσου-
λήθρες με χρήση λάστιχου. 
Για όλα τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποι-

ούνται κουβάδες με νερό ή ποτιστήρια, αλλά η 
Thames Water έχει τονίσει πως «κάθε σταγόνα με-
τράει». Στη δήλωσή της την περασμένη εβδομάδα 
η εταιρεία ανέφερε: «Εργαζόμαστε νυχθημερόν για 
να παρέχουμε νερό σε όλους και οι πελάτες μας 
είναι εξαιρετικοί στο να εξοικονομούν νερό όπου 
μπορούν. Αλλά με τις προγνώσεις για χαμηλές βρο-
χοπτώσεις τους επόμενους μήνες χρειάζεται τώρα 
να κάνουμε το επόμενο βήμα στο σχέδιο αντιμε-
τώπισης ξηρασίας».

Απαγορεύση χρήσης λάστιχου ποτίσματος
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Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, 
η οικονομία της Ευρώπης γονατίζει
Η ύφεση στην ΕΕ είναι πλέον σχεδόν βέβαιη, ο 

πληθωρισμός πλησιάζει σε διψήφιο νούμερο και 
ένας χειμώνας με διαφαινόμενες ελλείψεις στον 
τομέα της ενέργειας πλησιάζει γρήγορα, σύμφωνα 
με ανάλυση του Reuters. 
Ενώ αναμενόταν μία ανάκαμψη με αύξηση δα-

πανών μετά την πανδημία, που έμελλε να οδηγήσει 
την οικονομία σε ανάπτυξη και να βοηθήσει τα 
κουρασμένα νοικοκυριά να ανακτήσουν την αί-
σθηση της κανονικότητας μετά 
από δύο τρομερά χρόνια, 
όλα άλλαξαν στις 24 Φεβρουα-
ρίου με την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Η κανονικότητα 
έχει φύγει και η κρίση έχει γίνει 
μόνιμη, αναφέρει το Reuters. Αν 
και δυσοίωνη, αυτή η προοπτική 
εξακολουθεί να είναι πιθανό να 
χειροτερέψει πριν από οποι-
αδήποτε σημαντική βελτίωση 
εντός του 2023. Η αλλαγή είναι 
δραματική. Πριν από ένα χρόνο 
οι περισσότεροι προέβλεπαν οι-
κονομική ανάπτυξη το 2022 κοντά στο 5%. Τώρα, 
η χειμερινή ύφεση είναι το βασικό σενάριο. 
Τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις υπο-

φέρουν, καθώς οι συνέπειες του πολέμου - υψηλές 
τιμές τροφίμων και ενέργειας - επιδεινώνονται τώρα 
από μια καταστροφική ξηρασία και τα χαμηλά επί-
πεδα ποταμών που περιορίζουν τις μεταφορές. 
Στο 9%, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ βρί-

σκεται σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί 
εδώ και μισό αιώνα και μειώνει την αγοραστική 
δύναμη, με τα αποθέματα μετρητών να χρησιμο-
ποιούνται για βενζίνη, φυσικό αέριο και βασικά τρό-
φιμα. Οι λιανικές πωλήσεις ήδη πέφτουν, μήνες 

πριν από την έναρξη της περιόδου θέρμανσης και 
οι αγοραστές μειώνουν τις αγορές τους. Τον Ιούνιο, 
ο όγκος των λιανικών πωλήσεων μειώθηκε σχεδόν 
κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τη 
Γερμανία να καταγράφει μείωση 9%. 
Οι καταναλωτές στρέφονται σε αλυσίδες κατα-

στημάτων με μειωμένες τιμές και εγκαταλείπουν 
προϊόντα υψηλής ποιότητας, προτιμώντας φτηνές 
μάρκες. Έχουν επίσης αρχίσει να παραλείπουν 

ορισμένες αγορές. Οι επιχειρή-
σεις μέχρι στιγμής αντιμετωπί-
ζουν την κατάσταση κάπως κα-
λύτερα, χάρη στις αυξημένες 
τιμές, εξαιτίας της περιορισμένης 
προσφοράς. Όμως οι κλάδοι με 
μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση 
υποφέρουν ήδη. 
Σχεδόν το ήμισυ της ικανότητας 

τήξης αλουμινίου και ψευδαργύ-
ρου της Ευρώπης είναι ήδη 
εκτός σύνδεσης, ενώ μεγάλο μέ-
ρος της παραγωγής λιπασμά-
των, που βασίζεται στο φυσικό 

αέριο, έχει κλείσει. Ο τουρισμός είναι η μόνη φω-
τεινή εξαίρεση, με τους ανθρώπους να θέλουν να 
ξοδέψουν μέρος από τις συσσωρευμένες οικονο-
μίες τους και να απολαύσουν το πρώτο τους ανέ-
μελο καλοκαίρι από το 2019. 
Ωστόσο, ακόμη και ο ταξιδιωτικός τομέας περιο-

ρίζεται από τις ελλείψεις χωρητικότητας και εργατι-
κού δυναμικού, καθώς οι εργαζόμενοι που απολύ-
θηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν 
απρόθυμοι να επιστρέψουν. Βασικά αεροδρόμια, 
όπως η Φρανκφούρτη και το Χίθροου, αναγκάστη-
καν να περιορίσουν τις πτήσεις απλώς και μόνο 
επειδή δεν είχαν το προσωπικό.

ΠΕΡΣΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΛΛΑ...

Το 47% της Ε.Ε. σε συνθήκες ξηρασίας 
και το 17% σε κόκκινο συναγερμό
Σχεδόν η μισή επιφάνεια της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης τελεί υπό συνθήκες ξηρασίας, γεγονός που 
θα επηρεάσει σημαντικά την αγροτική παραγωγή 
της περιοχής, σύμφωνα με την νέα έκθεση του  Ευ-
ρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία 
(EDO). Μάλιστα, η έκθεση προειδοποιεί πως οι 
καιρικές συνθήκες των υψηλών θερμοκρασιών και 
των χαμηλών βροχοπτώσεων μπορεί να διαρκέ-
σουν έως το Νοέμβριο, καθώς η αρνητική επίδραση 
της κλιματικής αλλαγής γίνεται 
όλο και πιο ορατή. 

«Η σοβαρή ξηρασία που επη-
ρεάζει πολλές από τις περιοχές 
της Ευρώπης από τις αρχές της 
χρονιάς συνεχίζει να διευρύνεται 
και να επιδεινώνεται από τις αρ-
χές Αυγούστου» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά η έκθεση, καταγράφο-
ντας συνθήκες ξηρασίας στην 
Ιταλία, τη νοτιοανατολική και βο-
ρειοδυτική Γαλλία, την ανατολική 
Γερμανία, τη δυτική Πολωνία, την 
Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλο-
βενία, τη βόρεια Νορβηγία και μεγάλο μέρος των 
Βαλκανίων. 
Συνολικά το 47% της έκτασης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τελεί υπό προειδοποίηση για  συνθήκες 
ξηρασίας, ενώ το 17% βρίσκεται στο «κόκκινο» για 
συνθήκες ακραίας ξηρασίας, που σημαίνει πως 
ήδη οι καλλιέργειες και η χλωρίδα έχουν επηρεα-
στεί. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης παρου-
σίασε σημαντική ανωμαλία στα επίπεδα υγρασίας 
με παρέκκλιση στο 50% ή και πιο πάνω σε σχέση 
με τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, με κάποιες χώ-
ρες να καταγράφουν όλες κι όλες 2 ημέρες μεγάλων 
βροχοπτώσεων, κάτι που φάνηκε στα επίπεδα υδά-

τινων πόρων. Τη χειρότερη εικόνα με ανωμαλία 
που έφτασε το 300%(!) σε σχέση με τον μέσο όρο 
στην ισορροπία νερού παρουσίασε η περιοχή των 
Άλπεων, τα δυτικά νησιά της Βρετανίας και η νότια 
Σκανδιναβία. 
Το κύμα καύσωνα και ξηρασίας έχει ήδη επηρεά-

σει τις προβλέψεις για τις φετινές καλοκαιρινές σο-
δειές, με τις καλλιέργειες αραβόσιτου, ηλίανθου και 
σόγιας να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ζημιά. 

Συγκεκριμένα η παρέκκλιση στα 
εκτιμώμενα επίπεδα των καλ-
λιεργειών κυμαίνεται από το 12% 
(για τον ηλίανθο) έως το 16% (για 
το καλαμπόκι), κάτω από το 
μέσο όρο πενταετίας. Μάλιστα, 
η έκθεση προειδοποιεί πως οι 
συνθήκες ξηρασίες σε κάποιες 
περιοχές, όπως η Ιβηρική ανα-
μένεται να παραταθούν για τους 
επόμενους τρεις μήνες! 
Η χαμηλή στάθμη των υδάτων 

εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα στα πο-
τάμια και τις λίμνες, όπως κατά 

μήκος του Ρήνου, δεδομένου πως τα μειωμένα 
φορτία των πλοίων επηρεάζουν τη μεταφορά άν-
θρακα και πετρελαίου.  Μεγάλη ζημιά καταγράφηκε 
επίσης στον νευραλγικό κλάδο της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της μείωσης της πα-
ραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και της μεί-
ωσης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, που 
απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη των 
μονάδων. 
Υπενθυμίζεται πως σε ό,τι αφορά το ΗΒ, την πε-

ρασμένη Παρασκευή κηρύχθηκε και επισήμως ξη-
ρασία σε μέρη της Ουαλίας μετά από μια μακρά 
περίοδο ανομβρίας και θερμοκρασίες ρεκόρ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ� ΠΑΡΑΓΩΓΗ�
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Ντομάτα... «γίγας» σε λαχανόκηπο Κύπριου στο Wood Green
Για την αγάπη και το μεράκι που τρέφουν οι Κύπριοι της 

Αγγλίας για τους κήπους και τα μικρά αγροτε-
μάχια (allotments) στα οποία παράγουν μι-
κρές ποσότητες φρούτων, λαχανικών και 
ζαρζαβατικών, γράψαμε πολλές φορές. 
Το ίδιο και για τους καρπούς των κόπων 
τους, οι οποίοι κέντρισαν το ενδιαφέρον 
των συμπατριωτών μας και όχι μόνο, 
επίσης, πολλές φορές. 
Αυτό, όμως, που καταγράψαμε την πε-

ρασμένη εβδομάδα ίσως να είναι πρωτο-
φανές. Σε ένα πολύ μικρό λαχανόκηπο στην 
αυλή ισόγειου διαμερίσματος που βρίσκεται πίσω 
ακριβώς από το πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο του Wood 

Green και δίπλα ακριβώς από κεντρική λεωφόρο, ο συμπα-
τριώτης μας Σπύρος Σάββα, είδε μερικές από 
τις ντομάτες του να μεγαλώνουν απίστευτα. 

Όπως δήλωσε στην «Παροικιακή», πά-
ντα είχε την εντύπωση ότι τα αγγουρά-
κια και οι ντομάτες στον μικρό του λα-
χανόκηπο ήταν μεγάλα, όμως, τις 
τελευταίες μέρες έχουν ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία.  
Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και 

μόνοι σας από τις σχετικές φωτογραφίες, 
η ντομάτα που μας δείχνει ο κύριος Σάββα, 

θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί και ως 
ντομάτα... «γίγαντας».

Συνάντηση του νέου Γεν. Προξένου της Κύπρου στο ΗΒ με τον Αρχιεπίσκοπο
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπί-

σκοπο Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Νικήτα επισκέ-
φθηκε στα γραφεία της Αρχιε-
πισκοπής την Τετάρτη 18 Αυ-
γούστου 2022, ο Εξοχώτατος 
Γενικός Πρόξενος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, κ. Οδυσσέας 
Οδυσσέως. Μετά από σύντομη 
περιήγηση στο παρεκκλήσι της 
Αρχιεπισκοπής, ακολούθησε 
συζήτηση για θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος, μεταξύ των 
οποίων: η επικείμενη επίσημη 
επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου 

στην Κύπρο, η Κοινότητα της 
Αρχιεπισκοπής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, καθώς και οι εορτα-
σμοί της εκατονταετηρίδας που 
θα λάβουν χώρα κατά την επί-
σκεψη του Παναγιωτάτου Οι-
κουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρ-
θολομαίου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο τον Οκτώβριο του 
2022. Ο Σεβασμιώτατος ευχα-
ρίστησε τον Γενικό Πρόξενο για 
την επίσκεψη του στην Αρχιεπι-
σκοπή και εξέφρασε τις εγκάρ-
διες ευχές για καλή αρχή στο 
νέο του ξεκίνημα.

Επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βρετανία 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

Το Λονδίνο και τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας θα επι-
σκεφθεί ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ.κ. Βαρθολομαίος το ερχόμενο Οκτώβριο. 
Αφορμή για αυτό του το ταξίδι, που θα πραγματο-

ποιηθεί μεταξύ 21ης και 25ης Οκτωβρίου, αποτελεί ο 
εορτασμός της 100νταετηρίδος από της Ιδρύσεως της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής. 
Σύμφωνα με το τετραήμερο πρόγραμμα που έχει 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων, την Παρασκευή 21/10 ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης θα βρεθεί αρχικά στον Καθεδρικό Ναό 
Αγίων Πάντων στο Camden Town όπου θα ψαλεί 
Δοξολογία άμα τη αφίξει του στο ΗΒ. Ακολούθως θα 
μεταβεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Batter-
sea, όπου λειτουργεί η Τράπεζα Τροφίμων «Κλάδος 
Ελαίας». 
Το Σάββατο 22/10 θα επισκεφθεί την Ιερά Πατριαρ-

χική και Σταυροπηγιακή Μονή του Τιμίου Προδρό-

μου που βρίσκεται στο Essex για Πατριαρχικό Συλ-
λείτουργο και την χειροτονία του οσιολ. Μοναχού Σω-
φρονίου σε Διάκονο. Ακολούθως θα χοροσταστήσει 
του Μέγα Εσπερινού στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου 
στο Edmonton και στη συνέχεια θα παραβρεθεί σε 
Δείπνο για τη Νεόλαια (Enlighted Evening Dinner) 
που διοργανώνεται στην αίθουσα δεξιώσεων «The 
Penridge Suite». 
Την Κυριακή 23/10 θα επισκεφθεί τον Καθεδρικό 

Ναό της του Θεού Σοφίας στο Bayswater όπου θα 
τελεστεί Πατριαρχικό Συλλείτουργο και το βράδυ της 
ίδιας μέρας θα παραστεί στο Επίσημο Δείπνο της 
Εκατονταετηρίδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί στο ξενοδοχείο «Royal Lancaster». 
Τη Δευτέρα 24/10, τελευταία μέρα της τετραήμερης 

επίσκεψής του, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επι-
σκεφθεί τον Ιερό Ναό Αγίων Δώδεκα Αποστόλων 
στο Hertfordshire (Hatfield) για ευλογία των πιστών.



  Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, που χαρακτήρισε 
την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη ως την πιο 
διεφθαρμένη, στηρίζει την υποψηφιότητα του 
Νίκου Χριστοδουλίδη για την Προεδρία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.  
 Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπηρέτησε πιστά 

την πιο διεφθαρμένη (κατά τον Νικόλα Παπαδό-
πουλο) κυβέρνηση και είναι περήφανος για το 
έργο της. Τι περιμένετε από αυτόν τον νέο που 

μιλούν τα ίδια τα έργα του; Πότε και πού είπε έστω και μισή 
κουβέντα για τα τόσα πολλά σκάνδαλα που βγάζουν μάτια, 
μάτια ακόμα και κάττων στραών; Ποιος νους αποφάσισε να τον 
απαλλάξει από τη διαπλοκή και τη διαφθορά και να τον εμφανίσει 
ως τον σωτήρα του τόπου; Τί καινούργιο θα φέρει στον τόπο ο 
δήθεν αντισυστημικός υποψήφιος της λεγόμενης κοινωνίας των 
πολιτών που οφείλει την πολιτική του καριέρα στο ίδιο του 
σύστημα, στο ίδιο το κατεστημένο;  
  Δυστυχώς στην Κύπρο κάποιοι, και δεν είναι λίγοι, χάβουν 
το καθετί. Το διάστημα που διατελούσε Υπουργός Εξωτερικών 
της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης  
χρησιμοποιούσε το Ταμείο της Διαφώτισης για να προβάλλει τον 
εαυτό του, για να προωθεί την πολιτική του καριέρα, κάτι που 
δεν έκαναν οι προκάτοχοί του. Αναμένεται διεκπεραίωση έρευνας 
και πόρισμα του Γενικού Ελεγκτή για αυτό το σκάνδαλο.  
  Η επίλυση του Κυπριακού θα καθυστερήσει, λόγω βασικά 
δυσοίωνων εξωτερικών συγκυριών. Τώρα προέχει ο διαμοιρασμός 
των λαφύρων και των ανταλλαγμάτων. Είναι ακριβώς εδώ που 
βρίσκεται η ουσία, το νόημα και η ιδεολογία της δήθεν  υπέρβασης 
που έκαναν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Νικόλας Παπαδόπουλος 

και ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Τι να πούμε; Ιστορίες για αγρίους...  
  Για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, που όποια πέτρα σηκώσεις θα 
τον βρεις από κάτω, το έργο της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης 
είναι "η προίκα της παράταξης!" Τη διεκδικεί και τη δικαιούται! 
Ήταν ο στυλοβάτης της κυβέρνησης. Πού και πότε διαφώνησε 
με τις θέσεις και τις πράξεις της κυβέρνησης και ποιος νους τον 
εμπιστεύεται ότι δεν θα  πουλήσει το Κυπριακό;  
 Φαίνεται ότι κάποιοι που πίστεψαν τον Νίκο Αναστασιάδη 
δεν έμαθαν από το πάθημά τους! Ποιος νους αποφάσισε ότι ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου είναι σπουδαίος στα οικονομικά που η μόνη 
έγνοια του είναι τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου; Αύριο 
δεν θα έχει αναστολές, κανένα συνειδησιακό πρόβλημα, να ξα-
ναβάλει πλάτες για να σώσει τις τράπεζες και να σας ξεσπιτώσει. 
Ήδη τόσο αυτός όσο και ο άλλος συναγερμικός, Νίκος Χριστο-
δουλίδης, είναι υπέρ των άμεσων κατασχέσεων  με πρόσχημα 
ότι κάποιοι δανειολήπτες είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές!  
  Έχει εννιά χρόνια που σας  κοροϊδεύουν με ψέματα.  
  Σας εξαπάτησαν και σας έκλεψαν άπειρες φορές.  
  Έκλεισαν τη Λαϊκή Τράπεζα.  
  Μείωσαν  κεφάλαια και την αξία της Τράπεζας Κύπρου.  
  Εκουρέψαν σας τάσιν!  
 Δώρισαν την Αρχή Λιμένων, δώρισαν τον Συνεργατισμό, 
άνοιξαν πάνω από δέκα  υφυπουργεία για να ξεχρεώσουν 
δάνεια  ημέτεροι και να απαλλαγούν από εγγυήσεις και προσωπικές 
υποχρεώσεις, έδωσαν δουλειές σε κλέφτες, σε ανθρώπους με 
πλαστά χαρτιά, βόλεψαν μέχρι και παράνομους, ευκόλυναν την 
Τουρκία, που σίγουρα ευθύνεται ταμάλα για το συνεχιζόμενο 

δράμα μας, τις συνθήκες ανασφάλειας  κάτω από τις οποίες ζούμε.  
 Για πέντε χρόνια άφησαν το Κυπριακό στο ψυγείο για να 
ασχοληθούν με πιο σοβαρά θέματα, τα "χρυσά" διαβατήρια, τα 
ρουσφέτια και τις μίζες.  
  Καταρράκωσαν το κύρος και την αξιοπιστία της Κύπρου. 
Γίναμε ρεζίλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε 
μέλος, και διεθνώς.  
  Ούτε ίχνος χρηστής διοίκησης, ούτε κώδικες ηθικής και δεο-
ντολογίας, δεν υπάρχουν αρχές και αξίες, δεν υπάρχουν κανονισμοί, 
δεν ισχύει κανένας κανόνας, κανένας νόμος.  
  Αναξιοκρατία, μέσο, διαπλοκή, διαφθορά, απάτες, σκάνδαλα 
ολκής, και φαγοπότι, πολύ φαγοπότι συνθέτουν τη σημερινή 
σαθρή κατάσταση μέρος της οποίας είναι και ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης και ο στυλοβάτης Αβέρωφ Νεοφύτου.  
 Βούλιαξαν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά,   
φτωχοποιήθηκαν χιλιάδες.  
 Σαμποτάρουν το ΓεΣΥ με στόχο να το κλείσουν, θα σας πιά-
σουν τα σπίτια, θα δουλεύετε από το γέννημα ως το βούττημα 
του ήλιου χωρίς συμβόλαια και κάποιοι, που δυστυχώς δεν είναι 
καθόλου λίγοι, τα έχουν με το ΑΚΕΛ. Του βρίσκουν "λάθη".  
 Τους φταίει το ΑΚΕΛ για τις οδυνηρές καταστάσεις και προ-
σπαθούν να βρουν λάθη του Ανδρέα Μαυρογιάννη.  
 Το πρόβλημά τους δεν είναι η κυβέρνηση της διαπλοκής και 
της διαφθοράς που πρέπει να φύγει, αλλά το ΑΚΕΛ και ο 
Ανδρέας Μαυρογιάννης.  
 Μα πόσο μαζοχιστές είναι αυτοί οι άνθρωποι;  
Γνώθι σαυτόν, μηδέν άγαν εν Δελφοίς ε!
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Του Βασίλη 
Κωστή

Σύνδρομο της Στοκχόλμης ή μαζοχισμός; Μάλλον το δεύτερο

Χωρίς τέλος το πολιτικό θρίλερ 
για το σκάνδαλο παρακολουθή-
σεων και υποκλοπών σε σειρά 
χωρών με προεξάρχουσα την 
Ελλάδα. Ο διεθνής Τύπος, από 
την Deutsche Welle έως τους 
New York Times, ασχολείται με 
το θέμα (με τους τελευταίους να 
αναφέρουν ότι το σκάνδαλο 
«θυμίζει τις σκοτεινές εποχές της 

στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα»). Η εκπρόσω-
πος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητά από τα 
κράτη-μέλη που εμπλέκονται να εξετάσουν διεξο-
δικά υποθέσεις παρακολουθήσεων για να 
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των πολιτών. Το 
Ευρωκοινοβούλιο συστήνει κλιμάκιο ερευνητών και 
ζητά από τον Ισραηλινό πρώην κατάσκοπο Ταλ Ντί-
λιαν εξηγήσεις για τη σχέση της Intellexa µε τις 
κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλ-
λίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας. 
Η ελληνική κυβέρνηση δικαιολογεί τις παρακο-

λουθήσεις κάνοντας επίκληση του «εξωτερικού 
εχθρού» (σας θυμίζει κάτι;) και απαντά στον καται-
γισμό των καταγγελιών… κατηγορώντας την 
αντιπολίτευση (αυτό, τουλάχιστον, σας θυμίζει 
κάτι;). Και μόνο, όμως, η αποκάλυψη ότι το 2021 
εκδόθηκαν 15.475 διατάγματα άρσης απορρήτου 
για «λόγους εθνικής ασφάλειας» είναι αρκετή για να 
σκεφτεί κάποιος ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασί-
λειο της Δανιμαρκίας». 
Στην Κύπρο επικρατεί… βουβαμάρα. Μόνο το 

ΑΚΕΛ ζητά εξηγήσεις και έρευνα, λέγοντας το αυτο-
νόητο: αν η κυβέρνηση ήταν αθώα, θα διέτασσε 
πρώτη απ’ όλους πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. 
Τι κι αν τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται μέρα 

με τη μέρα; Η κυβέρνηση του Συναγερμού αντιδρά 
στην υπόθεση των παρακολουθήσεων όπως αντι-
δρούσε επί χρόνια στις καταγγελίες για το 
σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων -με το… 
κρύψε να περάσουμε. 
Κι ας συνδέουν τα γεγονότα ευθέως την Κύπρο 

με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στην 
Ελλάδα. 
Κι ας παραδέχεται η NSO Group (η εταιρεία που 

ανέπτυξε το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus) 
ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοι-
νοβουλίου (21.06.2022) ότι χρησιμοποιεί την 

Κύπρο για εξαγωγές των προϊόντων της αλλά και 
για ανάπτυξη συστημάτων και λογισμικών. 
Κι ας είναι ο ιδιοκτήτης της NSO και ιδιοκτήτης, 

την ίδια ώρα, του διαβόητου κατασκοπευτικού βαν, 
τη δράση του οποίου κατήγγειλε το ΑΚΕΛ το 2019. 
Αλλά, τι το ψάχνουμε… Εδώ η κυβέρνηση πρω-

τοστάτησε στο κουκούλωμα της υπόθεσης του 
κατασκοπευτικού βαν που κυκλοφορούσε στους 
δρόμους της χώρας παγιδεύοντας τηλέφωνα ανυ-
ποψίαστων πολιτών. Γιατί μόνο κουκούλωμα 
μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση του Βοηθού 
Γενικού Εισαγγελέα να απαλλάξει τον Ταλ Ντίλιαν 
και όλα τα άλλα πρόσωπα από τις κατηγορίες επι-
τρέποντας απλώς την επιβολή ενός ανώδυνου 
προστίματος 76 χιλιάδων ευρώ στην εταιρεία. Την 
ώρα, μάλιστα, που υπήρχε θέμα σύγκρουσης συμ-
φέροντος για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. 
Άστε το γεγονός ότι ποτέ δεν πήραμε απάντηση 

για το πώς βρέθηκε στην Κύπρο ο «μετεωρολογι-
κός» εξοπλισμός του βαν. Ούτε για τη συνεργασία 
που είχε η Αστυνομία και η ΚΥΠ αλλά και πολιτικά 
πρόσωπα με τις εταιρείες των Ισραηλινών κατασκό-
πων. 
Έχει αποκαλυφθεί εδώ και καιρό ένα σκοτεινό 

δίκτυο, επικίνδυνο για τη δημοκρατία και το κράτος 
δικαίου και αυτοί που έπρεπε να προστατεύουν 
τους θεσμούς και τη δημοκρατία είτε είναι εμπλεκό-
μενοι είτε δεν αντιλαμβάνονται τη δημοκρατική και 
θεσμική εκτροπή που συνιστούν αυτά τα φαινό-
μενα. Όποιο και αν ισχύει, όμως, είναι επικίνδυνο. 
Στα ζητήματα δημοκρατίας δεν χωρούν περιθώ-

ρια ούτε εκπτώσεων ούτε συμβιβασμών. Γι’ αυτό 
πρέπει, άμεσα, να χυθεί άπλετο φως στην υπό-
θεση.

Δύσκολο πράμα η δημοκρατία
Παρακολουθώντας όσα τραγικά και θλιβερά δια-

δραµατίζονται στον σύγχρονο κόσµο, που ταλανί-
ζεται και κλυδωνίζεται από τη λαίλαπα του πο-
λέµου, την ενεργειακή κρίση, την απειλή µιας νέας 
επισιτιστικής κρίσης και από το µέγιστο πλέον και 
φλέγον πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής, αν δια-
θέτουµε ίχνος ευαισθησίας, ενσυναίσθησης και αυ-
τογνωσίας, µόνο αγωνία και δέος για το αύριο µπο-
ρούµε να αισθανόµαστε. […] 
Κι ενώ όλα αυτά τα τραγικά συµβαίνουν στον 

σύγχρονο και πολλαπλώς σπαρασσόµενο κόσµο 
του 21ου αιώνα, εµείς εδώ στον ευλογηµένο -
κλιµατικά τουλάχιστον- και κατά τα άλλα δύσµοιρο 
τόπο µας συνεχίζουµε αµέριµνοι τις καλοκαιρινές 
µας διακοπές, απολαµβάνοντας, ανέµελοι, το σύ-
νηθες αυγουστιάτικο δεκαπενθήµερο της οµαδικής 
ραστώνης και της παράλυσης των πάντων-που 
δεν συµβαίνει πουθενά αλλού. 
Οι πολιτικοί µας ηγέτες και οι νέοι επίδοξοι εθνο-

σωτήρες συνδυάζουν το τερπνόν µετά του ωφε-
λίµου κάνοντας διακοπές αλλά και συνεχείς επι-
σκέψεις και επαφές σε ορεινά και άλλα θέρετρα, 
αναµασώντας οι πλείστοι τις γνωστές ανέξοδες 
«αγωνιστικές» ρητορικές για τον «αντικατοχικό µας 
αγώνα», που συνεχίζεται για 48η χρονιά και για τη 
συνεχιζόµενη τουρκική αδιαλλαξία, στην οποία 
αποδίδουµε «εν τη ηρωική µας µωρία» τη συνεχι-
ζόµενη για µισό σχεδόν αιώνα κατοχή και όλα τα 
συνακόλουθα δεινά µας. 
Κι ενώ εµείς ζούµε στον δικό µας «φανταστικό» 

µικρόκοσµο και παραµυθιάζουµε το λαό µε φρού-
δες ελπίδες και ανέφικτες ιδεοληψίες, η Τουρκία 
όχι µόνο εδραιώνει την κατοχή και τα διχοτοµικά 
τετελεσµένα στο νησί µας µε τις ευλογίες των Ευ-
ρωπαίων εταίρων µας, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και 
της Ρωσίας, αλλά αναβαθµίζεται κιόλας στα µάτια 
και στη συνείδηση του σύγχρονου κόσµου ως ει-
ρηνοποιός δύναµη! 
Αποκαθιστά, ταυτόχρονα, τις σχέσεις της µε το 

Ισραήλ και µε την Αίγυπτο, ενώ επιχειρεί γεωτρή-
σεις µε το τέταρτο, έβδοµης γενιάς τουρκικό γεω-
τρύπανο «Αμντούλ Χαµίτ Χαν» (αξίας 200 εκα-
τοµµυρίων ευρώ) στη δική της Αποκλειστική 
Οικονοµική Ζώνη (ΑΟΖ), συµµορφούµενη προς 
«τας υποδείξεις» των υπερατλαντικών αφεντικών. 
Την ίδια ώρα, διαπραγµατεύεται µε τη Ρωσία 

την αγορά δεύτερης συστοιχίας πυραύλων S400, 
ενώ διαβουλεύεται µε τους Αµερικανούς τον εκ-
συγχρονισµό των 163 παλαιού τύπου µαχητικών 
της, F16, προσδοκώντας στην υλοποίηση της υπό-
σχεσης Μπάιντεν για παραχώρηση των F35, σε 
ένδειξη «εκτίµησης» για τη συµβολή της στην ενό-
τητα και την αναµενόµενη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, 
αλλά και για τις ειρηνευτικές της πρωτοβουλίες στο 
ρωσο-ουκρανικό µέτωπο (σιτηρά κ.ά.). 
Και εµείς συνεχίζουµε να ακούµε τους πολιτικούς 

µας ηγέτες σε Κύπρο και Ελλάδα να απαιτούν και 
να αναµένουν (!!!) την επιβολή κυρώσεων στην 
Τουρκία για τις παραβιάσεις του εναέριου και θα-
λάσσιου µας χώρου, για το µεταναστευτικό, για 
την Αµµόχωστο κτλ. κτλ. 
Στα αυτιά του ταλαίπωρου λαού µας αλλά και 

κάθε άλλου Ευρωπαίου πολίτη αυτές οι προσδο-
κίες ηχούν ως «γραφικότητες» που δεν οδηγούν 
πλέον πουθενά. Απαιτείται «αλλαγή στρατηγικής», 
όπως λέει και ο Νικόλας, αλλά προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, που δεν είναι άλλη από την ανάληψη 
τολµηρών πρωτοβουλιών για την επίτευξη µιας 
συµφωνίας µε την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρί-
ους στο θέµα της αξιοποίησης του ενεργειακού 
µας πλούτου, µε παράλληλη εξεύρεση συµβιβα-
στικής λύσης του Κυπριακού, ώστε να κτίσουµε κι 
εµείς ένα ειρηνικό µέλλον στις δοσµένες συνθήκες 
του σύγχρονου κόσµου, του οποίου αποτελούµε 
αναπόσπαστο κοµµάτι, χωρίς φυσικά να είµαστε 
ο οµφαλός της γης, ούτε και ο «περιούσιος λαός 
του Ισραήλ»!

Της Ελένης 
Μαύρου

Εμείς και οι άλλοι...
Του Κώστα Κατσώνη



Ακόμα ένας Ιούλης έφυγε, 
ακόμα ένας Αύγουστος φεύγει. 
Φεύγει σιγά – σιγά και τούτος… 
μα τίποτα δεν γίνεται! 
Το μόνο που καταφέραμε και 

πάλι είναι να βγούμε στους δρόμους, οι λίγοι,  να 
φωνάξουμε και να διαμαρτυρηθούμε.  
Κύπρος Ιούλιος 1974 – Ιούλιος 2022! Αύγου-
στος 2022! 48 τόσα χρόνια κουβαλάμε τον πόνο 
και την αγωνία του γυρισμού. Λιγοστεύουνε οι 
πρόσφυγες όχι γιατί γυρίζουν πίσω στις πατρο-
γονικές τους εστίες, αλλά γιατί ο χρόνος είναι κα-
ταλυτικός. Φεύγουν με τον πόνο και τον καημό 
του γυρισμού.  
Από την άλλη οι πολιτικοί τα ίδια και τα ίδια. Να 
πανηγυρίζουν για τις καρέκλες, να αντιπολιτεύο-
νται, και να μας τάζουν πολλά και διάφορα,  απλά 
για να γίνουμε συνεργοί των επιθυμιών τους.   
Μας πουλάνε υποσχέσεις. Μας πουλάνε παρα-
μύθια και μύθους.  
Συγκλονιστική ήταν η παραδοχή εκπροσώπου 
της Κυπριακής κυβέρνησης γύρω από το θέμα 
των αγνοουμένων. Είπε χαρακτηριστικά. “Δυστυ-

χώς,  είπε,  οι κυβερνήσεις δεν είπαν την αλήθεια 
σε κάποιους από τους συγγενείς των αγνοουμέ-
νων. Ήξεραν την τύχη των, αλλά δεν είπαν τίποτε. 
Μετά από χρόνια αναγκάστηκαν να πουν την 
αλήθεια. Ότι δηλαδή σκοτώθηκαν.” 
Και ο πόνος αβάσταχτος.   
Μπουχτίσαμε! 
Εδώ μιλάνε για τον βιασμό της Αφροδίτης. Για 
τον βιασμό της Κύπρου. Για τον χαμό αγαπημέ-
νων μας. Για τον χαμό των πατρικών εδαφών, 
των σπιτιών μας, και της ελιάς και χαρουπιάς 
μας. Του χωραφιού μας και του περβολιού μας. 
Τον χαμό των παιδικών ονείρων μας!  
Μιλάμε για τον ένα και μοναδικό μύθο. Τον δικό 
μας τον μύθο.  
Για αυτό τον μύθο να μιλάς. Για την Κερύνεια 
και τη Λευκωσία να μιλάς!  

 Εδώ υπάρχουν μνήμες καρφωμένες στο μυαλό 
που μας ματώνουν. Τι να μου κάνει ένας μύθος. 
Ο μύθος είναι μύθος! Εδώ μιλάμε για καρφιά που 
μάτωσαν το στήθος μας. Μιλάμε για σταύρωση. 
Εδώ μιλάμε για πόνο που έγινε αβάστακτος.  
Εδώ μιλάμε για μια Λευκωσία που έχει οσμή κομ-

μάτι από την ψυχή μας. Μιλάμε για μια Κερύνεια  
προδομένη. Μια Κερύνεια ποτισμένη με δάκρυα 
και αίμα των παιδιών της. Μιλάμε για ένα Πεντα-
δάκτυλο που μας κοιτάζει με παράπονο. Ένα Πε-
νταδάκτυλο που κρατάει στα σπλάχνα του τα 
κόκκαλα προγόνων γενεών και γενεών. Ένα Πε-
νταδάκτυλο όπου ζήσαμε την πιο τρομακτική 
ιστορία της ζωής μας. Ένα Πενταδάκτυλο του 
Ιούλη του 1974.  Για ποιο μύθο μου μιλάς! Εδώ 
μιλάμε για μνήμες καρφωμένες μες το νου. Μνή-
μες που δεν αλλοιώνονται με τίποτα. Για ποιο 
μύθο μου μιλάς λοιπόν. Εδώ μιλάμε για αναστά-
τωση ψυχής. Μιλάμε για καταπάτηση ονείρων! 

 Μιλάμε για αρπαγή. Για βιασμό. Για σφαγιασμό. 
Μιλάμε για βάσανα ζωής, μιλάμε για μια Κερύνεια  
που την χάνουμε…. για ένα Πενταδάκτυλο που 
μας κοιτάζει συνέχεια και μας ρωτά…. Γιατί; Μι-
λάμε για μια Λευκωσία που την χάνουμε. 

•Ιούλιος 1974. Κύπρος! Για ποιο μύθο μου μιλάς 
λοιπόν. Εδώ μιλάμε για το λιμάνι της Κερύνειας. 
Για το φρούριο της Κερύνειας,  για τα σπίτια της 
Ρήγαινας.  Μιλάμε για ένα Πενταδάκτυλο… για 
την χαμένη μισή Λευκωσία…  μιλάμε για την χα-

μένη Αγία Σοφία. Εδώ μιλάμε για μια στοιχει-
ωμένη Αμμόχωστο… για ένα εγκλωβισμένο Ρι-
ζοκάρπασο…  για τον σκλαβωμένο θαυματουργό 
Απόστολο Ανδρέα… για ποιο μύθο μου μιλάς 
λοιπόν; 
Και τα χρόνια φεύγουν... οι άνθρωποι φεύ-
γουν… και τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται.  
Σε εκδήλωση που έγινε πριν λίγες μέρες είχα 
την ευκαιρία να μιλήσω με αξιωματούχο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, και σε ερώτησή μου, «Τι 
γίνεται με το Κυπριακό;» η απάντησή του ήταν: 
«Υπάρχει ακόμα ελπίδα!»   
Ευτυχώς που ακόμα υπάρχει ελπίδα. Παίρ-
νουμε την ελπίδα και αναμένουμε. Είναι το μόνο 
που κρατάει τις μνήμες ζωντανές. Αλλοίμονο αν 
τελικά χαθεί και η ελπίδα. Κακή μας τύχη!  
Ας μην ξεχνάμε λοιπόν.  
“Κύπρος Ιούλιος 1974.. Αύγουστος 1974,  Ιού-
λιος… Αύγουστος 2022”.  Εδώ μιλάμε για λη-
στεία! Εδώ μιλάμε για εισβολή! 

48 χρόνια προσμονής. Ας ευχηθούμε…. Καλή 
επιστροφή! Υπάρχει ακόμα ελπίδα! 
Καλή σας μέρα!

Πολλές φορές πιάνεις τον εαυτό σου να γίνεται 
κοινός θνητός και πεζός… τόσο πολύ που άλλο 
δεν πάει. Χωρίς ρομαντισμό, χωρίς συγκινήσεις 
και χωρίς ευαισθησίες. Και διερωτάσαι: Πώς έγινε 
αυτό; Η καθημερινότητα λες. Το τρέξιμο να τα προ-
λάβεις όλα τα αναγκαία και τα απαραίτητα…τα 
must. Must κι αυτό, must κι εκείνο και το άλλο και 
πάει λέγοντας. 

Και έρχεται μια στιγμή ευτυχώς… που συνειδητοποιείς  ότι κάτι δεν 
πάει καλά. Και τότε το φιλαράκι σου κτυπάει  καμπανάκι συναγερμού. 
Μια στιγμή χρειάζεται για να σε ταρακουνήσει, να κουνηθείς λίγο 
από την θέση σου. Το φιλαράκι μας, ο κολλητός μας είναι ο εαυτός 
μας...άρα και να μην θέλουμε δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε.  
Μας κτυπάει το καμπανάκι για να συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή 
και να μην αφεθούμε στα εύκολα… της απάθειας. 
Μιλάμε για μια πραγματικότητα τώρα. Πόσο πεζός έχεις γίνει και 
γιατί άραγε; Είπαμε για την καθημερινότητα, τα προβλήματα, το τρέ-
ξιμο κλπ. Είναι όμως μόνο αυτά ή κάπου στερέψαμε από όλα... Δεν 
ήμασταν ποτέ ημίθεοι αλλά κάποια πράγματα τα κάναμε διαφορετικά, 
κάποια πράγματα τα νοιώθαμε διαφορετικά και αντιδρούσαμε δια-
φορετικά σε όλες σχεδόν τις καταστάσεις. Με περηφάνια θα έλεγα, 
με αξιοπρέπεια και με λίγο παραπάνω εγωισμό. Το θέμα παραμένει.  
Μπορεί άραγε να είναι και η ηλικία; Όλοι μεγαλώνουμε και ίσως θέ-
λουμε να μην τσαλακωνόμαστε για τίποτα και για κανένα. Δεν μιλάμε 
όμως για τους άλλους. Για τον εαυτό μας πρόκειται… Ας κάνουμε 
μια αυτοκριτική αν μας αρέσει ο εαυτός μας τώρα.  
Οι όποιες δικαιολογίες έχεις δώσει δεν πείθουν κανένα και περισ-
σότερο εσένα. Θέλεις να βρεις τον παλιό σου εαυτό ή προτιμάς να 
μείνεις αυτός που έχεις καταλήξει;  
Σίγουρα δεν μιλάμε για αλλαγή προσωπικότητας. Μπορείς αν θες 
να γίνεις και να καταλήξεις το άτομο που εσύ επιθυμείς σε όποια 
φάση της ζωής σου βρίσκεσαι, φτάνει ο ίδιος να το έχεις αποφασίσει 
και να αρέσκεσαι σε αυτό. Αν όχι τότε λογικά θα πρέπει να κάνεις 

κάτι τώρα γιατί το μετά δεν σου το εγγυάται κανείς.  
Πολλοί παρατηρούν  για παράδειγμα, ότι θα  μπορούσαν να είναι 
πιο δημιουργικοί στο γράψιμο και τώρα στέρεψαν από ιδέες. Δεν 
έχουν γράψει για πολύ καιρό και νοιώθουν ότι έχουν τελειώσει με 
αυτό. Κι όμως. Πολλές φορές βλέπουμε καταξιωμένους συγγραφείς 
να χρειάζονται ένα χρονικό διάστημα να ανασυγκροτηθούν και να 
γεμίσουν τις μπαταρίες για να ξεκινήσουν πάλι την αγαπημένη τους 
δραστηριότητα και να εξασκήσουν ξανά το ταλέντο τους και να αξιο-
ποιήσουν τις εμπνεύσεις τους στο γραπτό λόγο δίνοντας χαρά στον 
εαυτό τους αλλά και στους άλλους που τους διαβάζουν. Τι  βλέπουμε 
να κάνουν λοιπόν; Τα μαζεύουν και πάνε σε ένα σπιτάκι κοντά στη 
θάλασσα. Μόνοι μεν αλλά παρέα με τη θάλασσα και τα κύματα και 
τους ήχους της φύσης και την μοναξιά τους. Πολλοί αρέσκονται στη 
μοναξιά τους και γίνονται φίλοι με αυτή. Κι εκεί σε αυτό το εξοχικό 
σπιτάκι στην παραλία τούς έρχεται ξανά η έμπνευση και γράφουν. 
Μπορεί να γράφουν και να σβήνουν και ξανά από την αρχή αλλά το 
αποτέλεσμα μετράει. Βρίσκουν τον παλιό  εαυτό τους και νοιώθουν 
ότι ζούνε πάλι. Ίσως ένα διάλειμμα από όλους και από όλα, βοηθάει. 
Ίσως μια αποτοξίνωση… 
Άλλοι πάλι διαπιστώνουν ότι ξεθώριασε το γέλιο στα χείλη τους. 
Δεν έχουν την αίσθηση του αστείου και δεν  τους προσφέρει απολύ-
τως τίποτα η συντροφιά των άλλων. Με το ζόρι χαμογελούν αλλά 
αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να ξεγελάσουν τους άλλους για 
πολύ. Είναι σαν να στέλνουν το μήνυμα «μην με καλέσετε ξανά στο 
πάρτι σας γιατί κάνω την πιο κακή  παρέα». Άρα έχουν επιλέξει την 
μοναξιά τους. Και σίγουρα ο μόνος, δεν είναι πάντα αυτός που ζει 
μόνος… Μπορεί να νοιώθει μοναξιά ακόμα κι  όταν βρίσκεται ανά-
μεσα σε πολλούς ανθρώπους. 
Πολλές φορές  φταίει που όλα τα βλέπεις αρνητικά και ρίχνεις το 
φταίξιμο στον εαυτό σου γιατί αντιλαμβάνεται με μεγάλη ευκολία τι 
συμβαίνει γύρω του. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το θέλεις αυτό. Ακούς 
κάτι για παράδειγμα και στο πι και φι παίρνεις όλα τα δεδομένα και 
βγάζεις το συμπέρασμα σου. Όλα φαντάζουν  να είναι αρνητικά και 

καταδικασμένα σε αποτυχία από την αρχή.  
Αν πραγματικά θέλεις να αλλάξεις και να μην καταλήξεις βαρετός, 
πεζός και μόνος άλλαξε όσο είναι νωρίς. Πολλοί λένε όταν βάζεις 
ένα στόχο τότε βρίσκεις το δρόμο για να τον πετύχεις. Γίνε πιο κοι-
νωνικός, γίνε πιο χαρούμενος, ασχολήσου περισσότερο με τον εαυτό 
σου και κάνε πράγματα γι΄αυτόν.  
Κάνε τα απαραίτητα δεν λέω αλλά συγύρισε, ξεσκόνισε, καθάρισε 
λιγότερο. Βρες ώρα και ζωγράφισε ή γράψε αν σε ευχαριστεί. Ακόμη 
μαγείρεψε, βγες μια βόλτα, κολύμπησε, άκουσε μουσική μόνο για 
σένα. Διάβασε κι απόλαυσε ένα βιβλίο στον κήπο ή στην παραλία ή 
αραγμένος στον καναπέ σου νοιώθοντας ότι σου αρέσει αυτό που 
κάνεις για σένα. Και μόνο για σένα. Χωρίς να χρειάζεται να δίνεις δι-
καιολογίες σε κανένα. Κάνε τις δουλειές σου δεν λέω αλλά να θυμάσαι 
ότι η ζωή είναι εκεί έξω. Κι αυτή η μέρα η σημερινή δεν θα επιστρέψει 
ποτέ. Κάνε τις δουλειές σου αν χρειάζεται να τις κάνεις αλλά μην ξε-
χνάς ότι κάποια πράγματα που μπορείς να τα κάνεις τώρα δεν θα 
μπορείς να κάνεις αύριο, μεθαύριο ή στα γεράματά σου. Δώσε χρόνο 
και στους αγαπημένους σου γιατί κανείς από αυτούς δεν θα θυμάται 
αν το σπίτι σου ήταν τακτοποιημένο και άστραφτε από καθαριότητα. 
Όμως θα θυμούνται την παρέα σου, τα αστεία σου και τα χαμόγελα 
σου, τις καλές κουβέντες σου, τη χαρά σου και τη θετικότητα που 
έστελνε σε όλους.  

 Είναι νωρίς να ψηλώσεις τα χέρια και να παραδοθείς στη μοίρα 
σου. Η ζωή είναι όμορφη όταν εσύ την κάνεις όμορφη. Δεν υπάρχει 
περίπτωση άλλοι να σου την στρώσουν με ροδοπέταλα και να κινούν 
για χάρη σου μαγικά ραβδάκια. Φυσικά μπορεί να γίνει κι αυτό. Γίνο-
νται και θαύματα αν πιστεύεις σε αυτά!  
Ανασυγκροτηθείτε λοιπόν όλοι γιατί πολλή απογοήτευση έχει πέσει 
παντού. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή είναι σύντομη και κανείς δεν ξέρεις τι 
τον περιμένει αύριο. 

 13      | Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Λες να άλλαξα και δεν το ξέρω;

Του Βασίλη 
Παναγή

Τώρα, ζητούν και τα ρέστα από τους εργαζομένους!

48 ολόκληρα χρόνια προσμονής...

Εδώ και μήνες, η Αγγλία και οι πολίτες αυτού του 
τόπου, βιώνουν μια άνευ προηγουμένου κρίση. Και 
δυστυχώς, δεν υπάρχουν σημάδια στον ορίζοντα ότι 
αυτή η θλιβερή κατάσταση, θα τελειώσει κάποια 

στιγμή. Αντίθετα, το μόνο που βλέπουμε, είναι μέρα με τη μέρα, η 
κατάσταση να χειροτερεύει και να δημιουργούνται ολοένα και 
περισσότερα προβλήματα.   
Οι απεργίες που εξαγγέλονται η μία μετά την άλλη, είναι απόδειξη 

της αγανάκτησης του κόσμου. Κυρίως των εργαζομένων που 
καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν το κύμα της ακρίβειας σε όλα 
τα επίπεδα. Δυσπρόσιτα ενοίκια, τιμές «φωτιά» στους λογαριασμούς 
υγραερίου και ηλεκτρισμού, καυσίμων, τροφίμων και ειδών πρώτης 
ανάγκης. Οι εταιρείες παροχής καυσίμων, παρουσιάζουν καθημερινά 
νέες, «τσουχτερές» τιμές σαν να μας λένε προκλητικά «πως ό,τι 
θέλουμε κάνουμε και δεν υπάρχει κανείς να μας κάνει έστω και μία 
μικρή παρατήρηση». 
Αυτή η κατάσταση ήταν αποτέλεσμα των κακών χειρισμών της 

Συντηρητικής Κυβέρνησης, που με την εντελώς λανθασμένη και 
μονόπλευρη στάση της άφησε ανυπεράσπιστο τον λαό. Διότι 
υποστηρίζει μόνο τις μεγάλο-επιχειρήσεις και έχει παραμελήσει 
πλήρως τις ανάγκες των οικογενειών, των εργατών και των χαμηλά 
αμειβομένων, ακόμα και των ηλικιωμένων μας. 
Τα αποτελέσματα, της κακής τους διακυβέρνησης είναι ολοφάνερα, 

πράγμα που το έθιξε πολλές φορές η συγκεκριμένη στήλη. Πάρα 

πολλές ήταν οι φορές που είχαμε προειδοποιήσεις για τον... 
κατήφορο. Ακόμη και όταν μερικοί ενοχλούνταν και έλεγαν «γιατί ο 
Γιώργος Σάββα δεν ασχολείται με κάποιο άλλο θέμα της 
επικαιρότητας;» Κούνια που τους κούναγε... Αλλά τί άλλο θα έλεγαν; 
Αφού ασκούσαμε κριτική στο κόμμα τους, ένα Συντηρητικό ακροδεξιό 
«αχάπαρο» κόμμα που έφερε οικονομική καταστροφή και όχι μόνο. 
Πριν από λίγους μήνες, μας έλεγαν ότι η κρίση είναι εξαιτίας της 

COVID-19. Τώρα, φταίει ο Πούτιν και ο πόλεμος. Για τις ευθύνες του 
Johnson και της κυβέρνησής του, κανείς δεν μιλά. 
Και τώρα, φταίνει οι εργάτες που απεργούν. Αυτό είπε δημόσια 

ένας Συντηρητικός Υπουργός, ο οποίος αντί να ντραπεί για τις 
ευθύνες της παράταξής του και το... κατάντημα της χώρας,  
αποκάλεσε ανεύθυνους τους απεργούς! Ανεύθυνη, είναι ολόκληρη η 
Συντηρητική Κυβέρνηση με την πολιτική της, βύθισε τους πολλούς 
στη φτώχεια. Την λέξη «ανεύθυνοι» δεν την ακούσαμε να εκστομίζεται 
από κανέναν Συντηρητικό πολιτικό όταν καλούνται να σχολιάσουν τα 
όσα τραγικα συμβαίνουν με τις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται 
τα εκατομμύρια των φορολογουμένων με τις υπηρεσίες ενέργειας, 
μεταφορών, διαχείρισης υδάτων και λυμάτων. Προφανώς, για τους 
Τόρις δεν είναι ανευθυνότητα το γεγονός ότι χάνονται καθημερινά 
τεράστιες ποσότητες πόσιμου νερού, σε περίοδο ανομβρίας. Δεν 
είναι ανευθυνότητα ότι απίστευτες ποσότητες λυμάτων έχουν χυθεί 
σε ολόκληρο το νοτιοανατολικό μέτωπο της χώρας. Όπως δεν ήταν 
ανευθυνότητα οι απίστευτα ψηλές απολαβές των διευθυντών των εν 

λόγω εταιρειών, οι οποίες πληρώνουν μεροκάματα πείνας στους 
εργαζόμενούς τους. 
Ή μήπως δεν μας το έκανε ξεκάθαρο η Liz Truss, η οποία φέρεται 

να χαρακτηρίζει ως «τεμπέληδες» τους βρετανούς εργαζομένους. Τα 
πράγματα είναι απλά. Και όπως λέμε στα κυπριακά, «εφκάλαν τζιαι 
το σχοινίν - εφκάλλαν τζιαι το παλλούτζι». 
Προσωπικά, θα σας παροτρύνω για άλλη μια φορά να δείτε τη 

μεγάλη εικόνα αυτής της κατάστασης. Και η οποία δυστυχώς είναι 
τραγική. Οι Γενικές Εκλογές ίσως να προκηρυχθούν πιο νωρίς από 
ό,τι περιμένουμε. Όπως λέω πάντοτε, δεν πρέπει να λείψει κανείς 
από τις κάλπες. Εγγραφείτε στο Εργατικό Κόμμα το δυνατό 
συντομότερο. 
Σε περίπου 10 μέρες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των 

εσωκομματικών εκλογών των Συντηρητικών για την ανάδειξη νέου 
Πρωθυπουργού. Νοουμένου ότι όλα τα μέλη έλαβαν μέρος στις 
εκλογές. Όποιος και αν αναδειχθεί νικητής, η πολιτική θα παραμείνει 
η ίδια. Κι’ εμείς θα βρεθούμε ξανά «στο ίδιο έργο θεατές». Γιατί απλά 
θα είναι ίδιοι, με αυτούς που μέχρι σήμερα στήριζαν τις αντιλαϊκές 
πολιτικές του Johnson. 
Απλά θυμηθείτε. Για 30 χρόνια οι λιμενεργάτες δεν κατέβηκαν σε 

απεργία. Αλλά τώρα είναι οφθαλμοφανές, ότι οι Κυβερνόντες θέλουν 
και και τον σκύλο χορτάτο και τη πίττα σωστή… 
Αλλά για τους πολίτες, αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Enough 

is enough!

Του Γιώργου 
Σάββα
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Είναι πολλοί που συγχέουν το άνοιγμα του 
Φακέλου της Κύπρου με την απόδοση τι-
μωρίας. Κι έτσι έχουν την εντύπωση ότι 

επειδή δεν αποδόθηκαν τιμωρίες, δεν άνοιξε ο 
φάκελος. 
Όμως έχουν λάθος, διότι το φάκελος έχει ανοί-

ξει στην Ελλάδα και στην Κύπρο και έχουν εκ-
δοθεί και πορίσματα. 
Ήδη στην ιστοσελίδα της Βουλής των Αντι-

προσώπων είναι αναρτημένο το Πόρισμα για το 
Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, κα-

θώς και οι 8 τόμοι των πρακτικών της «Ερευνη-
τικής των πραγμάτων Επιτροπής για το Φάκελο 
της Κύπρου». Η Επιτροπή της Βουλής των Ελ-
λήνων λειτούργησε από τον Φεβρουάριο του 
1986 έως τον Μάρτιο του 1988. Η Επιτροπή 
εξέτασε, με κλητεύσεις και μαρτυρικές καταθέ-
σεις, όλους όσοι ενεπλάκησαν έμμεσα ή συμ-
μετείχαν άμεσα στο προδοτικό και καταστροφικό 
πραξικόπημα κατά του Προέδρου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 
και αυτούς των οποίων η δράση συνδέθηκε με 
τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής που ακο-
λούθησε. 
Ωστόσο, το ελλιπές της υπόθεσης αυτής είναι 

το ότι δεν κατέληξε σε κοινό πόρισμα και ως εκ 
τούτου, τόσο το πόρισμα της πλειοψηφίας όσο 
και οι επιμέρους απόψεις της μείζονος και ελάσ-
σονος αντιπολίτευσης, καθώς και ανεξάρτητων 
βουλευτών, κατατέθηκαν στην Ολομέλεια της 
Βουλής των Ελλήνων την 31η Οκτωβρίου 1988 
χωρίς να συζητηθούν και να ψηφιστούν. 
Στον πρόλογο του 1ου τόμου αναγράφονται 

και τα εξής σημαντικά, για όσους θα διαβάσουν 
τις καταθέσεις που έδωσαν οι εμπλεκόμενοι: «Οι 
απαντήσεις και οι τοποθετήσεις που καταγρά-
φηκαν αποτελούν προφανώς αυστηρά προσω-
πικές απόψεις του καθενός, είτε αυτές αφορούν 
προσωπικές του ευθύνες είτε αφορούν ευθύνες 
που ενδεχομένως αυθαίρετα, λανθασμένα ή 
ίσως και κακόβουλα καταλογίζονται σε άλλα πρό-
σωπα και τρίτες χώρες, ή και ακόμη, προκειμέ-
νου για ανθρώπους που αποδεδειγμένα φέρουν 
το κύριο βάρος του εθνικού άγους του 1974, 
αποτελούν εμφανέστατη προσπάθεια να απο-
σείσουν μέρος από τις ασήκωτες ιστορικές τους 
ευθύνες. Οι μαρτυρίες εξάλλου καταγράφηκαν, 
αφού μεσολάβησαν δώδεκα και πλέον χρόνια 
από την τραγωδία του 1974 και πολλοί από τους 
μάρτυρες είχαν έννομο συμφέρον στην όλη δια-
δικασία λόγω της προσωπικής τους εμπλοκής. 
Πρόκειται για ένα υλικό που δεν τέθηκε ποτέ 
στη βάσανο της τελικής απόδοσης ευθυνών. 

Ωστόσο, όσο και να ελέγχονται πολλές καταθέ-
σεις ως μη αξιόπιστες ή να χαρακτηρίζονται από 
την προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων ή την 
κραυγαλέα απόπειρα δικαιολόγησης πράξεων 
και στάσεων, αποδίδουν με τρόπο απολύτως 
ουσιαστικό τις ολέθριες συνέπειες που είχαν οι 
παρεμβάσεις και επεμβάσεις του καθεστώτος 
της επτάχρονης στρατιωτικής δικτατορίας της 
Ελλάδας στα εσωτερικά της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, που υπονόμευσαν πολλαπλά τις σχέ-
σεις των δύο κρατών και αποσάθρωσαν εκ των 
έσω την αμυντική ικανότητα της Κύπρου. Κατα-
δεικνύουν επίσης την καταστροφή που επιφέρει 
η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και 
η αντιποίηση πολιτικής αρχής από φορείς όπως 
ο στρατός, που έχει ως αποκλειστική αποστολή 
την εθνική άμυνα και όχι την άσκηση πολιτικού 
ρόλου» [1]. 

 
Γιατί δεν υπήρξαν διώξεις 
Στην εισαγωγή του 1ου τόμου γίνονται ανα-

φορές στο γιατί δεν έγιναν διώξεις. Οι λόγοι που 
παρατίθενται παρουσιάζουν ενδιαφέρον, άσχετα 
με το αν συμφωνεί κάποιος ή όχι με τους λόγους 
που προβλήθηκαν. 
Σύμφωνα με την κατάθεση του Ευάγγελου 

Αβέρωφ, Υπουργού Εθνικής Αμύνης από τις 24 
Ιουλίου 1974 έως και τον Οκτώβριο 1981, στην 

Εξεταστική Επιτροπή του Φακέλου της Κύπρου 
τον Μάιο του 1987, «[…] ο κύριος λόγος για τον 
οποίον δεν χωράνε διώξεις είναι διότι γνωρίζουμε 
τον υπεύθυνο. Είναι καταδικασμένος σε ισόβια». 
«[…] Ο υπεύθυνος γι’ αυτή τη δουλειά είναι ένας. 
Οι άλλοι εις μεν τα ανώτατα κλιμάκια καλύφθη-
σαν, λόγω εντόνου προσωπικότητος αυτού του 
ενός, εις δε τα παρακάτω κλιμάκια ο στρατός, 
δυστυχώς, έχει συνηθίσει να υπακούει τον ανώ-
τερο [2]. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να θεω-
ρήσουμε υπευθύνους ούτε καν τους εκτελεστάς» 
[3]. 
Υπενθυμίζουμε ότι και στην Κύπρο έγινε επί-

κληση ακριβώς της ίδιας δικαιολογίας, π.χ. για 
τους 22 καταδρομείς που επιτέθηκαν στο Προ-
εδρικό Μέγαρο ή για άλλες παρόμοιες περιπτώ-
σεις. 

 
Μη δίωξη με απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου 
Στο ίδιο κείμενο διαβάζουμε: «Η αιτιολόγηση 

της αναστολής των ποινικών διώξεων για την 
τραγωδία της Κύπρου αποτυπώθηκε στις πρά-
ξεις 44 και 45 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1975 και ήταν σαφής. Τόσο ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ο Υπουργός 
Εθνικής Αμύνης είχαν ο καθένας το δικαίωμα 
«να αναβάλει την έναρξη ή να αναστείλει την 

αρξαμένη ποινική δίωξη επί εγκλημάτων ως και 
εκείνων εξ ων δύνανται να διαταράξουν τις διε-
θνείς σχέσεις του Κράτους [4], βάσει των σχετι-
κών διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
Όλες οι αποφάσεις αναστολής των διώξεων 

βασίζονταν σε μια διασταλτική ερμηνεία της από-
φασης 45 του 1975 που προαναφέρθηκε: 
“Ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τήν ὑπ’ ἀριθ. 45 ἀπό 7 Μαρ-
τίου 1975 πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου 
ἐν συνδυασμῷ πρός τήν εἰς ἥναὕτη ἀναφέρεται 
ταυτόχρονον εἰσήγησιν ἠμῶν, ἐξ ὧν προκύπτει 
ὅτι διά τῆς προμνησθείσης πράξεως τοῦ 
Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου παρεσχέθη ἡμῖν τό δι-
καίωμα τῆς ἀναστολῆς ἐνάρξεως ποινικῆς διώ-
ξεως ἀξιοποίνων πράξεων ἀναφερομένων εἰς 
τό πραξικόπημα τῆς Κύπρου καί τήν ἀνατροπήν 
τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας 
Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι διά 
τῆς ἀνακριτικῆς ἐρεύνης τῶν ὑποθέσεων αὐτών 
καί τῆς ἐκδικάσεώς των, εἶναι δυνατόν νά 
διαταραχθοῦν αἱ διεθνεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδος 
μετ’ ἄλλων Κρατῶν” [5]. Το εν λόγω εδάφιο πα-
ρουσιάζεται αυτούσιο σε όλες τις αποφάσεις 
αναστολής που εκδόθηκαν από τον αρμόδιο 
Υπουργό Εθνικής Αμύνης Ευ. Αβέρωφ» [6]. 
Η στρατιωτική ηγεσία δεν προέβη σε αυτε-

πάγγελτη έρευνα. Κάθε φορά που γινόταν κα-
τάθεση νέας μήνυσης, εξέδιδε σχετική διαταγή 
έναρξης προκαταρκτικής εξέτασης προς διακρί-
βωση των γεγονότων που αναφέρονταν στις 
μηνύσεις, αναμένοντας ουσιαστικά την προβλε-
πόμενη έκδοση απόφασης αναστολής ενάρξεως 
της ποινικής διώξεως των υπευθύνων από τον 
Υπουργό Εθνικής Αμύνης. 
Μετά από τη διαταγή 204/3/1511/74/ΑΕΔ/ΔΙΚ 

του Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης Ιωάννη Κα-
τσαδήμα, οι γραπτές καταθέσεις των αξιωματι-
κών που μετείχαν άμεσα ή έμμεσα στα γεγονότα 
του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής 
αποτέλεσαν επί της ουσίας την «εσωτερική ιστο-
ρία του στρατού» για τα γεγονότα του Ιουλίου 

Αυγούστου 1974. Στην παραπάνω διαταγή ρητά 
αναφερόταν: «Η έκθεσις θα είναι αφηγηματική, 
ως αντελήφθητε τα γεγονότα. Δεν έχει σκοπό 
να καταλογίσει ευθύνες» [7]. 

 
Ο K. Καραμανλής ήθελε 
το κλείσιμο του φακέλου 
Ο Πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης Κων-

σταντίνος Καραμανλής, με δήλωσή του στη 
Βουλή στις 16.10.1975, επιβεβαίωσε τους λό-
γους που συνέτρεχαν για το «κλείσιμο» του Φα-
κέλου της Κύπρου: «Θα παραμείνει βέβαια 
ακόμη εκκρεμής η δίωξις των υπευθύνων διά 
το Πραξικόπημα της Κύπρου και τούτο διότι η 
Κυβέρνησις νομίζει ότι κατά την παρούσαν φάσιν 

του Κυπριακού δεν είναι δυνατόν να διεξαχθή η 
δίκη αυτή αζημίως διά την υπόθεσιν της Κύ-
πρου» [8]. Αυτή η θεσμική θέση εμπόδισε τελικά 
τη μετατροπή του εθνικού τραύματος σε εθνική 
ιστορία. Κατά έναν τρόπο όμως η σύσταση της 
Εξεταστικής Επιτροπής για το Φάκελο της Κύ-
πρου το 1986 ήρθε «να επιτελέσει το εθνικό 
αυτό και ιστορικό έργο», «γράφοντας ιστορία», 
όπως αναφέρθηκε σε μία από τις πρώτες συνε-
δριάσεις της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής. 
Το ΠΑΣΟΚ είχε διατυπώσει από τον καιρό της 

ίδρυσής του το αίτημα για δημιουργία μιας Επι-
τροπής Ελέγχου που να απολαμβάνει της εμπι-
στοσύνης ολόκληρης της Βουλής, με στόχο τη 
μελέτη όλων των γεγονότων σε Ελλάδα και Κύ-
προ που σχετίζονταν με το πραξικόπημα και την 
τουρκική εισβολή που ακολούθησε. Αίτημα που 
επαναλαμβανόταν σε συνεδριάσεις της ολομέ-
λειας της Βουλής από το 1974 ως το 1981, αλλά 
και στο πολιτικό του πρόγραμμα («Συμβόλαιο 
με το Λαό», 1981). 
Η σύσταση της Επιτροπής έγινε κατά τη δεύ-

τερη κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ με καθυ-
στέρηση πέντε χρόνων. Η αργοπορία αυτή αι-
τιολογήθηκε από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης 
Γ.Α. Μαγκάκη ως εξής: «Δεν είναι νοητό να μη 
ριχθεί φως σ’ αυτό το έγκλημα, δεν είναι νοητό 
να μη διερευνηθεί δικαστικά η τυχόν ύπαρξη 
ποινικών ευθυνών», αλλά «η διερεύνηση αυτή, 
το κοινώς λεγόμενο άνοιγμα του Φακέλου της 
Κύπρου, πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή, 
ώστε να μην υπάρχουν εθνικά δυσάρεστες πα-
ρενέργειες» [9]. 
Η Εξεταστική Επιτροπή για το Φάκελο της Κύ-

πρου συστάθηκε τελικά το 1986. Κατά τη λει-
τουργία της οι συνθήκες ήταν σαφώς διαφορε-
τικές από εκείνες της πρώτης περιόδου της 
Μεταπολίτευσης. Η απόσταση από τα γεγονότα 
καθιστούσε ευχερέστερη την προσέγγισή τους 
[10]. Η συνέχεια στην επόμενη έκδοση της «Π». 

 
[1] «Ελληνική Βουλή, Φάκελος Κύπρου, Πρό-
λογος, τομ. 1, σελ. 9, 10. 
[2] Οι περισσότεροι μάρτυρες πρώην αξιωματι-
κοί στις καταθέσεις τους ενώπιον της Εξεταστι-
κής Επιτροπής για τον Φάκελο της Κύπρου δή-
λωσαν πως «ακολουθούσαν διαταγές 
ανωτέρων». 
[3] Κατάθεση Ευ. Αβέρωφ, φάκ. 70, 10.05.1987, 
σσ. 9091. 
[4] Ταυτόχρονα, αναστάλθηκε και η περίοδος 
παραγραφής τους. 
[5] Δεν είναι σαφές τι ακριβώς υπονοείται με τη 
φράση «είναι δυνατόν νά διαταραχθούν αι διε-
θνείς σχέσεις της Ελλάδος μετ’ άλλων Κρατών». 
Κατά μία άποψη αφορά τις ΗΠΑ και το ρόλο 
που διαδραμάτισαν στα γεγονότα ο ΥπΕξ της 
χώρας Χένρι Κίσινγκερ, κλιμάκια της CIA, αλλά 
και μέλη του διπλωματικού σώματος των ΗΠΑ. 
Κατά μία άλλη άποψη, για να μη διαταραχθούν 
περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων της 
Κύπρου με την Ελλάδα. 
[6] «Ελληνική Βουλή, Φάκελος Κύπρου, Εισα-
γωγή, τομ. 1, σελ. 12. 
[7] Βλ. στο ίδιο. 
[8] Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων, Τόμος 
Δ΄: 1974 1989, Αθήνα: Διεύθυνση Επιστημονι-
κών Μελετών, 1997, σ. 22. 
[9] Γ.Α. Μαγκάκης, υπ. Δικαιοσύνης, Συνεδρίαση 
ΚΑ΄/4 Νοεμβρίου 1983, Το Κυπριακό στη Βουλή 
των Ελλήνων, Τόμος Δ: 1974 1989, Αθήνα: Δι-
εύθυνση Επιστημονικών Μελετών,1997, σ. 51. 
[10] «Ελληνική Βουλή, Φάκελος Κύπρου, Εισα-
γωγή, τομ. 1, σελ. 13.

Το άνοιγμα του Φακέλου της Κύπρου και γιατί δεν τιμωρήθηκε κανένας

Ο Kωνσταντίνος Kαραμανλής επιστρέ-
φει εσπευσμένα στην Eλλάδα και ορκί-
ζεται πρωθυπουργός αμέσως μετά την 
πτώση της Xούντας.

Μέρος 1ον | Του Μιχάλη Μιχαήλ

Ο Eυάγγελος Aβέρωφ, κατά καιρούς 
υπουργός Eξωτερικών και δεξί χέρι του 
κ. Καραμανλή, διορίστηκε υπουργός 
Eθνικής Άμυνας αμέσως μετά την 
πτώση της χούντας. Ήταν ο αρχιτέκτο-
νας της ατιμωρησίας των προδοτών

Οι πρωτεργάτες της προδοσίας της Κύ-
πρου, Γεώργιος Παπαδόπουλος και Δη-
μήτριος Ιωαννίδης. Ο πρώτος πέθανε 
στη φυλακή στις 27 Ιουνίου 1999 και ο 
δεύτερος στις 16 Αυγούστου 2010.
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ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:20 Αμαρτίες Γονέων 
(1963). Αισθηματικό μελό με 
τους Νάντια Χωραφά, Γιώργο 
Καμπανέλλη, Έφη Οικονόμου, 
Μαλαίνα Ανουσάκη, Λυκούργο 
Καλλέργη και Κάκια Παναγιώ-
του. Ένα πλούσιο κορίτσι είναι 
τρελά ερωτευμένο με έναν τα-
λαντούχο, τυφλό τραγουδιστή 
και θέλει απεγνωσμένα να τον 
παντρευτεί. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:30 Η Κόμισσα της Φά-
μπρικας (1969).  Κωμωδία με 
την Άννα Φόνσου, Στέφανο Λη-
ναίο, Γιώτα Σοϊμοίρη, Νίκο Ρίζο, 
Νίκο Τσούκα, Γιώργο Νέζο, 
Μέλπω Ζαρόκωστα, Μαρία 
Φωκά, Μαρίκα Κρεββατά. Σε 
μια μεγάλη αυλή κατοικούν τρία 
ξαδέλφια τα οποία έχουν το ίδιο 
ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δε-
λημάνης. Ο πρώτος είναι αστυ-
φύλακας, ο δεύτερος μόνιμα 
άνεργος, και ο τρίτος σεσημα-
σμένος ψιλοαπατεώνας (Νίκος 
Ρίζος). Ο αστυφύλακας συλ-
λαμβάνει μια όμορφη κοπέλα... 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 20:50  Χαμένος Παρά-
δεισος (2000). Θρίλερ με τους 

Πασχάλη Τσαρούχα, Χριστίνα 
Κονσέτα, Κατερίνα Μουτσά-
τσου, Νόνη Δουνιά, Τάκη Βαμ-
βακίδη, Έφη Δεμέντη. Μια νε-
αρή γυναίκα παλεύει να 
επιβιώσει σε ένα απομονω-
μένο οροπέδιο, κυνηγημένη 
από έναν παρανοϊκό. Ο άν-
δρας είναι ο ένας εκ των δύο 
ανθρώπων που αποτέλεσαν 
αντικείμενο μυστικού πειράμα-
τος για τη διαιώνιση του είδους 
σε περίπτωση πυρηνικού ολέ-
θρου. Η γυναίκα που τον συ-
ντρόφευε έχει πέσει ήδη θύμα 
του... 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 22:20  Αγάπησα έναν 
Πόντιο (1986). Κωμωδία με 
τους Κώστα Βουτσά, Χρήστο 
Βαλαβανίδη, Νέλλη Γκίνη, Στα-
μάτη Τζελέπη, Κώστα Μπο-
ζώνυ, Τόνυ Άντονυ, Ηλία Κων-
σταντίνου, Κώστα Μπακάλη, 
Μιχάλη Μουστάκα, Αλέκο Γιαν-
νάκη. Ένας Πόντιος παντοπώ-
λης, που οι συμπατριώτες του 
τον θεωρούν ντροπή του Πό-
ντου, αποφασίζει και βάζει 
υποψηφιότητα για το αξίωμα 
του προέδρου της ποδοσφαι-
ρικής ομάδας του Νέου Πό-
ντου, της «Αστραπής», για να 

πάρει τη θέση του Γιωρίκα... 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ 00:00 Ο Χαμένος τα 
Παίρνει Όλα (2003).  Δραμα 
με τους Γιάννη Αγγελάκα, Συ-
μεών Νικολαΐδη, Τζένη Κι-
τσέλη, Ιωάννα Παπά, Μάρω 
Μαυρή και Ιφιγένεια Αστεριάδη. 
Ένας περιθωριακός σαραντά-
ρης έχει ως σκοπό στη ζωή του 
απλά να επιβιώσει. Δεν έχει οι-
κογένεια, φίλους η κάποιον 
που να εμπιστεύεται εκτός από 
το καναρίνι του, τον Μπελαφό-
ντε. Σε μια δουλειά που ανα-
λαμβάνει, του ανοίγονται νέες 
προοπτικές...  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:00 Αγάπη μου Ουά-Ουά 
(1974). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Ρηγόπουλο, Κάκια Ανα-
λυτή, Μπεάτα Ασημακοπού-
λου, Ρίτα Μουσούρη, Νίκο 
Σκιαδά. Ο Κώστας Ρηγόπου-
λος στο ρόλο ενός συγγραφέα 
που αντιμετωπίζει κρίση τόσο 
στο γάμο του όσο και στα 
επαγγελματικά του, καθώς έχει 
χάσει την έμπνευσή του. Ο ερ-
χομός της νέας του υπηρέτριας 
από την Αφρική θα του αλλάξει 
την ζωή. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
22:30 Ο Σταύρος Είναι Πονη-
ρός (1970). Κωμωδία με τους 
Σταύρο Παράβα, Ελένη Προ-
κοπίου, Γιάννη Μιχαλόπουλο, 
Σωτήρη Τζεβελέκο. Ο Σταύρος 
και ο συνέταιρος του Πάνος, 
βρίσκονται σε δύσκολη οικονο-
μική θέση. Η μητέρα του Πάνου 
δεν καταφέρνει να πάρει δα-
νεικά από τον επιχειρηματία 
Πέτρο Φωκά, αλλά ούτε και κά-
ποια εργολαβία για το διαφημι-
στικό τους γραφείο. Ο Σταύρος 
αποφασίζει να τον εκδικηθεί.                                           
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
21:30 Το Χάραμα (1994).   
Μουσικό μελόδραμα με την Κα-
τερίνα Κούκα, Σταύρο Ζαλμά, 
Σμαράγδα Καρύδη, Πέτρο 
Ζαρκάδη. Ένας λαϊκός τραγου-
διστής, ερωτευμένος με μια τα-
λαντούχα νέα τραγουδίστρια, 
τη βοηθά να κάνει καριέρα ενώ 
η δική του καταστρέφεται.   
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:50 Θέλω Διαζύγιο (1989).  
Θεάτρο της Δευτέρας. Κωμω-
δία με την Λιάνα Γαρδεράκη, 
Γιώργο Λέφα, Κώστα Κοντο-
γιάννη, Δημήτρη Πετράτο. Ο 

γάμος του Βασίλη και της Αγ-
γελικής περνάει κρίση, λόγω 
ασυμφωνίας χαρακτήρων. Η 
Αγγελική ζητάει επίμονα διαζύ-
γιο. Θέλει να αντικαταστήσει 
τον σύζυγό της με κάποιον που 
να μπορεί να της προσφέρει 
περισσότερα.  
  
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:50 
Η Σάρα η Μάρα και το Κακό 
Συναπάντημα (1987). Περιπέ-
τεια με τους Άκη Φλωρέντη, 
Στέλλα Κωνσταντινίδου, Έφη 
Θεοχάρη και Βασίλη Πολίτη. 
Απίθανες και τρελές ιστορίες 
από τις υποθέσεις που ανα-
λαμβάνει το γραφείο ιδιωτικών 
ντετέκτιβ της Σάρας, της Μά-
ρας και του Ανδρέα Τρομάρα.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
20:40 Χωρίς Συνείδηση 
(1972). Αισθηματική περιπέτεια 
με τους Μ. Κατράκη, Νίκη Τρια-
νταφυλλίδη, Κώστα Μεσάρη, 
Μιχάλη Βιολάρη. Η θέση του 
Κώστα Δελλή είναι δραματική, 
καθώς ο γιος του Πέτρος έχει 
φύγει εξαιτίας του εδώ και δέκα 
χρόνια, χωρίς να έχει δώσει ση-
μεία ζωής. Η υγεία της γυναί-
κας του Όλγας έχει κλονισθεί 
λόγω αυτής της φυγής...
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ΠΕΜΠΤΗ 25/07 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00  Αφανείς Ήρωες (Ε) 
9.45 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.15  Πελάγων Γεύσεις (Ε) 
10.45  Το Καφενείο (Ε) 
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση   
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές  
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη του 
Παράδεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα 
Τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/08 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Αφανείς Ήρωες (Ε) 
09.45 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.15 Πελάγων Γεύσεις (Ε) 
10.45 Το Καφενείο (Ε) 
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση   
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές  
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη 
του Παράδεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα 
Τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/08 
5.30 Λούνα Παρκ (Ε)  
6.00 Eu 4 u (Ε) 
7.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
8.00 Σε Προσκυνώ Γλώσσα  
9.00 Χρονογράφημα (Ε) 
9.30 Xρυσές Συνταγές 

Weekend Edition (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
12.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Είναι Θέμα Υγείας (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe  
15.30 Μουσικό Ραντεβού 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Kυπριώτικο Σκετς (Ε) 
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 PlayList 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/08 
7.30 Θεία Λειτουργία   
8.30 Σπίτι στη Φύση  
9.00 Κοίτα με στα Μάτια  
9.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Road Story (E) 
12.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
12.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
17.20 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/08 
7.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
9.00 Αφανείς Ήρωες (Ε) 
9.45 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.15 Πελάγων Γεύσεις (Ε) 
10.45 Το Καφενείο (Ε) 
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση   
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές  

15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη του 
Παράδεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα 
Τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΤΡΙΤΗ 30/08 
7.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
9.00 Αφανείς Ήρωες (Ε) 
9.45 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.15 Πελάγων Γεύσεις (Ε) 
10.45 Το Καφενείο (Ε) 
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση 
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές  
15.00  Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη του 
Παράδεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα 
Τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/08 
7.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
9.00 Αφανείς Ήρωες (Ε) 
9.45 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
10.15 Πελάγων Γεύσεις (Ε) 
10.45 Το Καφενείο (Ε) 
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση   
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
14.00 Χρυσές Συνταγές  
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη του 
Παράδεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα 
Τζι Αρώματα (Ε) 
18.00 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 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Χάλκινα Χρόνια 
19:50 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
20:20 Ελληνική ταινία: Αμαρτίες 
Γονέων (1963) 
21:30 Ελληνική ταινία: Η Κόμισσα της 
Φάμπρικας (1969) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Χάλκινα Χρόνια 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Wine Festival 2022. Καλλιτεχνικό 
Πρόγραμμα 
20:50 Ελληνική ταινία: Χαμένος Πα-
ράδεισος (2000) 
22:20 Ελληνική ταινία: Αγάπησα έναν 
Πόντιο (1986) 
00:00 Ελληνική ταινία: Ο Χαμένος τα 
Παίρνει Όλα (2003) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 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: Wine 
Festival 2022. Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 
20:15 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος S1E09 
21:00 Ελληνική ταινία: Αγάπη μου Ουά-
Ουά (1974) 
22:30 Ελληνική ταινία: Ο Σταύρος Είναι 
Πονηρός (1970) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 

Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
21:30 Ελ/κή ταινία: Το Χάραμα (1994) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    
09:30 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Χάλκινα Χρόνια - ΡΙΚ 
19:50 Greekstories: Αυγουστίνος Γα-
λιάσσος  
20:15 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
20:50 Θεάτρο της Δευτέρας: Θέλω 
Διαζύγιο (1989) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
19:50 Δράξασθε Παιδείας με τον Πρω-
τοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:20 Με το Φακό του Hellenic: Wine 
Festival 2022. Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα 
21:50 Ελ/κή ταινία: Η Σάρα η Μάρα 
και το Κακό Συναπάντημα (1987) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 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.5  
20:40 Ελληνική ταινία: Χωρίς Συνεί-
δηση (1972) 
22:05 Ελληνική ταινία: Ο Χρυσός και 
ο Τενεκές (1962)
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Συγχαρητήρια στον Πρωταθλητή Ευρώπης Μ. Γεωργίου 
Συγχαρητήρια στον Πρω-

ταθλητή Ευρώπης στο 
μονόζυγο, Μάριο Γεωρ-

γίου, εκφράζει, σε ανάρτηση της 
στα κοινωνικά της δίκτυα, η 
Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα 
Δημητρίου. 
Ο Μάριος Γεωργίου, παρόλο 

που αντιμετώπιζε πρόβλημα 
θλάσης, στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα που διεξάγεται στο Μό-
ναχο, ανέβηκε στο πιο ψηλό 
σκαλί του βάθρου δίνοντας το 
πρώτο χρυσό μετάλλιο στην 
ιστορία της Κυπριακής Γυμνα-
στικής σε Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα. 

«Η Κύπρος στην κορυφή του 
ευρωπαϊκού αθλητισμού. Ιστο-
ρική επιτυχία από τον Μάριο Γε-
ωργίου, ο οποίος κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο 
ανδρών. Σ' ευχαριστούμε Μά-
ριε, μάς κάνεις περήφανες και 
περήφανους», γράφει σε Τwit-

ter και Facebook, η Πρόεδρος 
της Βουλής. 
Εξάλλου, ο Κυβερνητικός Εκ-

πρόσωπος ,Μάριος Πελεκάνος, 
σε ανάρτηση στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Τwitter 
γράφει:  

«Με σκληρή δουλειά, επιμονή 
και μεθοδικότητα από όλη την 
ομάδα του ο Μάριος κατέκτησε 
το Χρυσό στο Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα. Συγχαρητήρια. Μόνο 
περηφάνια». 
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, Αν-

δρέας Μιχαηλίδης, σε ανάρτηση 
του στα κοινωνικά του δίκτυα 
γράφει: «Μπράβο ρε Μάριε, συ-
νεχίζεις να...πετάς ψηλά κ να 
μας κάνεις συνεχώς περήφα-
νους!!! Να ξέρεις ότι ο ΚΟΑ σε 
στηρίζει αδιάκοπα, στα πάνω 
σου κ στα κάτω σου, χειμώνα-
καλοκαίρι. Συγχαρητήρια παλ-
ληκάρι μου!!!». 
Ο Δήμαρχος Λεμεσού, Νίκος 

Νικολαΐδης, σε ανάρτηση του 
στο Facebook γράφει: 
«Μπράβο Μάριε! Η πόλη σου 
σε ευχαριστεί! Έκανες την Κύ-
προ περήφανη! Πρωταθλητής 
Ευρώπης στο Μονόζυγο!». 
Το Αθλητικό Γραφείο Δήμου 

Λεμεσού, σε ανάρτηση του στον 
επίσημο λογαριασμό του, στο 
Facebook γράφει ότι στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης 
γυμναστικής, που διεξάγεται στο 
Μόναχο, ο Μάριος Γεωργίου 
στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώ-
πης στο μονόζυγο. 

«Έπειτα από μία άψογη εμφά-
νιση βαθμολογήθηκε 14.400 ένα-
ντι 14.000 του δεύτερου Λιθουα-
νού Ρόμπερτ Τβορογκάλ και του 
τρίτου Ισπανού Ζόελ Πλάτα, κα-
τακτώντας έτσι το Χρυσό μετάλλιο. 

 Είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία της ενόργανης γυμνα-
στικής που η Κύπρος καταφέρ-
νει να πάρει πρώτη θέση. Ο Δή-

μος Λεμεσού συγχαίρει θερμά 
τον πρωταθλητή μας που για 
ακόμη μια φορά μας έκανε όλους 
περήφανους. Θερμά συγχαρη-
τήρια και στον προπονητή του, 
στην Ομοσπονδία του και όλους 
όσους τον στηρίζουν. Είμαστε 
σίγουροι ότι ο Μάριος με τον 
άψογο χαρακτήρα που τον δια-
κρίνει, τον ζήλο που τον διακα-
τέχει και την σκληρή δουλειά 
που κάνει, θα μας χαρίσει απί-
στευτες στιγμές στον αθλητι-
σμό», προσθέτει. 
Επίσης, Υπουργοί, Βουλευτές, 

αρχηγοί κομμάτων, αθλητικές 
ομοσπονδίες και οργανώσεις, 
αθλητικοί αξιωματούχοι, απλός 
κόσμος, εκφράζουν μέσα από τα 
κοινωνικά τους δίκτυα τα συγχα-
ρητήρια τους στον Μάριο Γεωρ-
γίου και στον προπονητή του για 
την κατάκτηση του χρυσού μεταλ-
λίου στο Ευρωπαϊκό του Μονά-
χου.

Με νίκες ξεκίνησαν  
Παναθηναϊκός, Άρης 
και Ολυμπιακός 

Με νίκες Παναθηναϊκού, 
Άρη και Ολυμπιακού 
ολοκληρώθηκε την      

Κυριακή η 1η αγωνιστική του 
ελληνικού ποδοσφαιρικού πρω-
ταθλήματος, της Super League. 
Ο Παναθηναϊκός, μέσα στο 

«Απόστολος Νικολαϊδης», επι-
κράτησε με 1-0 του Ιωνικού, ενώ 
ο Άρης νίκησε, στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης», με 3-0 τον Λεβαδει-
ακό. 
Ο Ολυμπιακός, μέσα στο  

Στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», επι-
κράτησε με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. 
Στους αγώνες του Σαββάτου 

για την 1η αγωνιστική του Πρω-
ταθλήματος της Super League 
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-

σματα: Ατρόμητος-ΟΦΗ 3-1, 
Λαμία-ΑΕΚ  0-3, και ΠΑΟΚ-     
Παναιτωλικός 1-0. 
Ο αγώνας της Παρασκευής 

ανάμεσα στον ΝΠΣ Βόλος και 
στον Αστέρα Τρίπολης, με τον 
οποίο είχε ανοίξει η αυλαία της 
1ης αγωνιστικής της Super 
League, έληξε ισόπαλος 3-3. 
Μετά το τέλος της 1ης αγωνι-

στικής, από 3 βαθμούς έχουν οι 
ΑΕΚ, Άρης, Ατρόμητος Αθηνών, 
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, 
ΠΑΟΚ, από 1 βαθμό ο Αστέρας 
Τρίπολης και ο Βόλος ΝΠΣ, ενώ 
χωρίς βαθμό ακολουθούν στον 
βαθμολογικό πίνακα οι Ιωνικός, 
Παναιτωλικός, ΟΦΗ, ΠΑΣ Γιάννινα, 
ΠΑΣ Λαμία και Λεβαδειακός.

«Τρομερό» 
το τριφύλλι!

Οι «κόκκινοι» του Λένον 
άλωσαν την «Ghelamco 
Arena» με 2-0 χάρη στα 

γκολ των Χαραλάμπους και 
Μπάρκερ. Ανίκητος γι’ ακόμη μια 
φορά ο τρομερός Φαμπιάνο 
που ύψωσε τείχος και σταμά-
τησε όλες τις τελικές των Βέλγων. 
Εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο 

για την Ομόνοια, άρτιο στήσιμο 
του Λένον που όχι μόνο κρά-
τησε μακριά από την εστία της 

Ομόνοιας την Γάνδη αλλά είχε 
και την υπεροχή. Στην επανά-
ληψη οι Βέλγοι ανέβασαν ρυθ-
μούς άγγιξαν την ισοφάριση 
αλλά δοκάρι και Φαμπιάνο κρά-
τησαν την Ομόνοια στο μηδέν.  
Γκολάρα ο Μπάρκερ στην 

πρώτη του επαφή και πλέον η 
κυπριακή ομάδα έχει τον πρώτο 
λόγο για την πρόκριση στους 
ομίλους του UEFA Europa 
League .

Ιστορικής σημασίας 
το «διπλό» της ΑΕΚ

Εξαιρετικά σημαντικό θεω-
ρείται το νικηφόρο 2-1 
της ΑΕΚ επί της Dnipro 

στο Κόζιτσε της Σλοβακίας για 
τα play-offs του Europa League, 
όπου η κυπριακή ομάδα κατέ-
γραψε την πρώτη της νίκη στα 
Κύπελλα Ευρώπης με αντίπαλο 
ομάδα της Ουκρανίας.  
Η προϊστορία  της Κύπρου με 

ουκρανικές ομάδες ήταν δύο 
ισοπαλίες (και οι δύο εκτός έδρας) 
και τέσσερις ήττες. Με τη μεγάλη 
της επιτυχία η ΑΕΚ έβαλε           
δυνατές βάσεις για συμμετοχή 
της στη φάση των ομίλων του        
Europa League ενόψει του    
επαναληπτικού αγώνα που θα 
διεξαχθεί στις 25 Αυγούστου 
στο ΑΕΚ Αρένα.

Ήττα Στέφανου  
Τσιτσιπά και ο τίτλος 
του Cinsinnati Masters 

Ο 6ος τελικός σε 1000άρι 
τουρνουά της ATP και 
22ος στην καριέρα του 

δεν είχε ευτυχή κατάληξη για 
τον Έλληνα τενίστα Στέφανο 
Τσιτσιπά. 
Παρότι στο ξεκίνημα του 

αγώνα ο Έλληνας τενίστας   
έδειχνε πως ήταν αποφασισμέ-
νος να πάρει τον τίτλο και να πάει 
με την καλύτερη δυνατή ψυχο-
λογία στο US Open, εντούτοις 
ο Κροάτης τενίστας Μπόρνα 
Τσόριτς κατάφερε να ανατρέψει 
τα εις βάρος του δεδομένα και 
να πάρει τη νίκη με 2-0 σετ      
και το τρόπαιο στο Cinsinnati 
Masters. 
Έπειτα από τρεις παρουσίες 

στους ημιτελικούς της διοργά-
νωσης, ο Έλληνας πρωταθλη-
τής απέτυχε να πάρει το πρώτο 
του τρόπαιο στο συγκεκριμένο 
τουρνουά και 3ο στην καριέρα 
του (και τα δύο στο Μόντε 
Κάρλο), γνωρίζοντας την 16η 
εφετινή του ήττα (ρεκόρ 46-16) 
και 4η στους έξι τελικούς που 
έχει δώσει (σε Τορόντο το 2018, 
Μαδρίτη το 2019 και Ρώμη το 

2022 οι τρεις προηγούμενες). 
Βρίσκεται, πάντως, στο Νο5 

της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ 
έχασε την ευκαιρία να ν΄ ανέβει 
στο Νο4 (θα συνέβαινε αυτό σε 
περίπτωση νίκης του). 
Εμφανώς απογοητευμένος 

ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά 
την ήττα του. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής 

έδωσε συγχαρητήρια στον  Κροάτη 
και τόνισε ότι έχει χάσει το μέτρημα 
από τους χαμένους τελικούς. 

«Θα προσπαθήσω να είμαι 
σύντομος. Σας ευχαριστώ όλους 
για την στήριξή σας, συγχαρη-
τήρια στον Μπόρνα. Συνέχισε 
να δουλεύεις τόσο σκληρά, έκανες 
μια φοβερή επιστροφή από τον 
τραυματισμό σου. Δεν ξέρω πια 
πόσες φορές έχω χάσει τελικούς 
σε τουρνουά masters, εύχομαι να 
επιστρέψω εδώ και να κερδίσω. 
Τυχαίνει να παίζω απέναντι σε 
ρομπότ στους τελικούς. Ευχαρι-
στώ το Διευθυντή της διοργά-
νωσης για την εξαιρετική φιλο-
ξενία. Χαίρομαι πάντα όταν 
έρχομαι στο Σινσινάτι είναι μια 
υπέροχη διοργάνωση.

Ήττα για Apollon Ladies
Η ΦΚ Ζυρίχης κέρδισε την 

Apollon Ladies συνεχίζει 
στην επόμενη φάση της 

διοργάνωσης του Champions 
League Γυναικών. 
Σύμφωνα με την ΚΟΠ, στον 

τελικό που αφορούσε τον 4ο 
όμιλο της πρώτης προκριματικής 
φάσης, η ελβετική ομάδα νίκησε 
την Κυριακή, στο Μακάρειο Στά-
διο, την πρωταθλήτρια ομάδα 
της Κύπρου, Apollon Ladies, με 

1-0 από γκολ που σημειώθηκε 
στο 60ο λεπτό. 
Η κλήρωση της δεύτερης      

φάσης θα γίνει την 1η Σεπτεμ-
βρίου Kαι οι αγώνες είναι ορι-
σμένοι για τις 20-21 και 28-29 
Σεπτεμβρίου 2022. 
Οι ομάδες που θα εξασφαλί-

σουν πρόκριση θα λάβουν μέρος 
στη φάση των ομίλων που θα 
αρχίσει τον ερχόμενο Οκτώβριο 
και συγκεκριμένα στις 19-20.
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Further investigations into    
passport scandal not ruled out

The government was 
widely slammed on Tues-
day over the findings of 

the audit service report on 
the citizenship by investment 
scheme released a day earlier 
as government spokesman 
Marios Pelekanos said its con-
clusions would be looked into. 

“The government, after dili-
gently studying the auditor gen-
eral’s findings, in connection with 
the Nicolatos committee report 
and considering the Attorney 
General’s opinion as well, will pro-
vide the necessary comments the 
soonest possible,” Pelekanos said. 

And, speaking to CyBC radio, 
he could not rule out opening 
new investigations based on the 
latest report, some of which could 
be outside the remit of the earlier 
Nicolatos report. 

According to the latest, the 
investment scheme remained 
“fragile until the end” resulting in 
the loss of millions in public reve-
nue while being implemented in 
a context of corruption, omission, 

and illegality. 
In a scathing response on 

Tuesday, AKEL said that the      
report confirms yet again that 
the Anastasiades-DISY govern-
ment established itself as the 
“most corrupt government”      
during its ten-year tenure, adding 
that they are looking for ways to 
extend their presence in power 
either via DISY president and 
presidential candidate Averof 
Neophytou or Nikos Christodou-
lides, also standing for president, 
who was directly involved in the 
granting of citizenships by virtue 
of overseeing CIPA. 

“The presidential elections are 
the opportunity to put an end to 
institutionalised corruption, and 
to clear the name of Cyprus        
internationally,” AKEL said. 

The release of the report        
inevitably spilled into the race 
for the elections with candidates 
quick to issue tough responses 
and make promises. 

Branding it a monument to 
opacity, corruption, conflict of 
interest and foul enrichment, 

candidate Andreas Mavroyiannis 
said that the golden passport 
scheme “is full of illegalities and 
abuse of power” and that it was 
nothing more than a complete 
sell out of Cypriot and European 
nationality, indicating “serious 
political responsibilities for the 
Anastasiades-DISY government.” 

Mavroyiannis further criticised 
the major loss of revenue for the 
country and the scheme’s distorted 
outcome. 

“The golden passports scheme 
was not a magnet for healthy 
investments adding value to our 
country as advertised but has 
attracted individuals who were 
convicts in their countries, inter-
nationally wanted or had a        
serious criminal record,” he said. 

He concluded by stressing that 
Cyprus is in need of an economic 
development model based on 
viability and sustainability which 
will attract lasting investment and 
produce long-term benefits. He 
further called for a new govern-
ment of transparency, account-
ability, meritocracy, and vision at 
the service of citizens. 

In a second statement on 
Tuesday, Mavroyiannis attacked 
Neophytou and Christodoulides 
pointing to the former’s “deafen-
ing silence” and to the latter’s 
hypocrisy in calling for the pun-
ishment of those responsible 
while he himself had “participated 
as a minister in the cabinet that 
approved 74 applications that 
did not meet the criteria, thus 
granting citizenship to people 
about to be tried and other inter-
nationally wanted individuals.” 

Lauding the work as exemplary 
for an independent authority, 
presidential candidate Achilleas 

Demetriades posed direct ques-
tions following the release of the 
report. 

“I’m posing a direct question: 
who will take on the criminal        
investigation into the issues 
brought forward given that the 
current attorney general and his 
deputy, for a time, were members 
of the cabinet approving some 
of the golden passports,” Deme-
triades asked. 

“Nikos Christodoulides who 
was present during the approval 
of thousands of golden passports 
as a foreign minister and also 
previously as a government 
spokesman has nothing to say 
regarding the matter?” he added. 

Christodoulides himself con-
fessed that the scheme was 
“exploited despite efforts to         
rationalise it along the way” and 
that it “confirms the serious      
deficit in effective auditing”. 

He also called for the report be 
taken seriously into consideration 
as well as the attorney general’s 
opinions and the findings of the 
Nicolatos investigative commis-
sion “so those who are respon-
sible be punished and made into 
a cornerstone for transparency 
and audit.” 

The Nicolatos inquiry was   
appointed by the government 
and was led by former Supreme 
Court judge Myron Nicolatos and 
found that 53 per cent of the 6,779 
citizenships granted overall were 
unlawful, and said politicians and 
institutions had political respon-
sibilities while certain applicants 
and service providers may be 
held criminally culpable. The 
probe covered the period from 
the scheme’s inception in 2007, 
through to August 2020.

British consumer price 
inflation is set to peak 
at 18.6% in January, 

more than nine times the Bank 
of England's target, an econo-
mist at U.S. bank Citi said on 
Monday, raising his forecast 
once again in light of the      
latest jump in energy prices. 

"The question now is what 
policy may do to offset the      
impact on both inflation and 
the real economy," Benjamin 
Nabarro said in a note to clients. 

Consumer price inflation was 
last above 18% in 1976. 

The front-runner to become 
Britain's next prime minister, Liz 
Truss, is likely to come up with 
measures to support households 
hit by surging energy prices, which 
might slightly lower the peak 
rate of inflation, Nabarro said. 

Energy regulator Ofgem is 
due to set out new maximum 
tariffs for households on Friday, 
which will take effect in October. 

The last tariff increase in April 
raised the annual bill for a typical 
household to £1,971 from £1,278, 
following a surge in natural gas 
prices after Russia's invasion 
of Ukraine. The next increases 
are likely to be steeper still, 
after a 15% rise in natural gas 
prices over the past week. 

Citi forecasts Ofgem will raise 
the tariff cap to the equivalent 
of £3,717 from October, with 
further increases to £4,567  in 

January and £5,816 in April 2023. 
Energy analysts Cornwall 

Insight also raised their forecasts 
for Ofgem's regulated tariffs to 
£3,554 for October, £4,650 for 
January and £5,341 for May. 

"It is difficult to see how many 
will cope with the coming winter," 
Cornwall Insight consultant 
Craig Lowrey said. 

In its forecasts at the start of 
August, the BoE assumed the 
cap would rise to around £3,500 
in October and that energy 
prices would then stabilise. 
Consumer price inflation would 
thus peak at 13.3% in October. 

With inflation now set to peak 
substantially higher, the BoE's 
Monetary Policy Committee 
was likely to conclude that the 
risks of more persistent infla-
tion had intensified, Citi said. 

"This means getting rates 
well into restrictive territory, and 
quickly," Nabarro said.  "Should 
signs of more embedded infla-
tion emerge, we think Bank Rate 
of 6-7% will be required to bring 
inflation dynamics under control. 
For now though, we continue to 
think evidence for such effects 
are limited." 

The BoE announced a rare 
half-percentage-point interest 
rate increase earlier this month 
and investors expect another 
big move when the MPC makes 
its next scheduled monetary 
policy announcement on Sept. 15.

UK inflation projected 
to hit 18% next year

Thames Water hosepipe ban comes into force in England
A hosepipe ban for 15 

million Thames Water 
customers has come 

into effect. 
The water company, which 

supplies Greater London, Luton, 
the Thames Valley, parts of Sur-
rey, Gloucestershire, north Wilt-
shire and west Kent, announced 
the ban on 17 August due to the 
"unprecedented weather condi-
tions". 

The ban will mean people 
must not use a hosepipe that is 
connected to the mains water 
supply - ruling out a number of 
jobs around the home which 
people might believe are exempt. 

The hosepipe ban includes: 

• Watering the garden, allot-
ment or plants 

• Filling or maintaining paddling 
pools, swimming pools or hot 
tubs 

• Cleaning vehicles 
• Cleaning windows, walls, 

paths, patios and other artificial 
outdoor surfaces like artificial 
grass 

• Recreational use like water 
fights and water slides 

The ban applies to hosepipes, 
and anything attached to them, 
like sprinklers and jet washers 
- but people can use mains water 
from a watering can or bucket 
instead of a hose. However, the 
water company says to "make 

every drop count." 
In a statement issued last 

week, it said: "We've been work-
ing around the clock to supply 
everyone, and customers have 
been brilliant at saving water 
where they can. But, with low 
rainfall forecast for the coming 
months, we now need to take 
the next step in our drought plan." 

Record-breaking heat and 
low rainfall has plunged large 
parts of the country into drought 
conditions, with much of the UK's 
landscape turned from green to 
brown to yellow. 

A European Union agency 
said on Tuesday that Europe is 
facing its worst drought in at 

least 500 years, with two-thirds 
of the continent in a state of 
alert or warning, reducing inland 
shipping, electricity production 
and the yields of certain crops,  

The August report of the      
European Drought Observatory 
(EDO), overseen by the Euro-
pean Commission, said 47% of 
Europe is under warning condi-
tions, with a clear deficit of soil 
moisture, and 17% in a state      
of alert, in which vegetation is 
affected. 

“The severe drought affecting 
many regions of Europe since the 
beginning of the year has been 
further expanding and worsening 
as of early August,” the report 

said, adding that the western 
Europe-Mediterranean region 
was likely to experience warmer 
and drier than normal conditions 
until November. 

Much of Europe has faced 
weeks of baking temperatures 
this summer, which worsened 
the drought, caused wildfires, 

set off health warnings, and 
prompted calls for more action 
to tackle climate change. 

The current drought appeared 
to be the worst in at least 500 
years, assuming final data at 
the end of the season confirmed 
the preliminary assessment, the 
Commission said in a statement.



Growing numbers of 
people will fall ill this 
winter if the government 

does not do more to help with 
skyrocketing energy bills, NHS 
bosses have warned.  

The NHS confederation, a 
membership body that supports 
and speaks for the healthcare 
system, said the UK is on the 
brink of a "humanitarian crisis" 
as households look ahead to a 
grim winter. 

The health experts warned 
people will be forced to choose 
between heating and eating  
this winter unless they are given 
more help to pay bills, as pres-
sure grows on the government 
to boost its planned £400 energy 
discount. 

The warning comes after     

experts predicted the energy 
price cap will hit nearly £3,600 
per year from October – before 
rising again in the new year.  

In the confederation's letter     
to government ministers, Chief 
Executive Matthew Taylor said: 
“The country is facing a humani-
tarian crisis. 

“Many people could face the 
awful choice between skipping 
meals to heat their homes and 
having to live in cold, damp and 
very unpleasant conditions. 

“This in turn could lead to  
outbreaks of illness and sick-
ness around the country and 
widen health inequalities, worsen 
children’s life chances and 
leave an indelible scar on local 
communities.” 

Mr Taylor said these outbreaks 

of illness will strike “just as the 
NHS is likely to experience the 
most difficult winter on record," 
as a flu outbreak looms and the 
threat of more Covid variants.  

“Health leaders are clear that, 
unless urgent action is taken by 
the government, this will cause 
a public health emergency," he 
added. 

Ofgem, the energy regulator, 
is set to announce the new price 
cap, which will come into effect 
from October, on Friday. 

The government's £400 energy 
discount for all homes is due to 
begin in October, with amounts 
deducted from bills in six instal-
ments, or credited via vouchers 
for households for prepayment 
meters. 

Labour has proposed freezing 
the energy bills cap at its current 
level of £1,971 for the average 
household, with many of the 
biggest energy suppliers back-
ing a similar idea.  

Wes Streeting MP, Labour’s 
Shadow Health Secretary, res-
ponding to NHS leaders calling 
for action on energy bills, said: 
“Families are really worried about 
how they are going to afford 
soaring energy bills this winter.  

"Many will be plunged into 
poverty by this cost of living       
crisis and be forced to make 

choices between eating and 
heating." 

But the government has 
made it clear it will not do any-
thing substantial until a new 
prime minister is in office on 
September 5. 

In response to the NHS Con-
federation's concerns, ministers 
reiterated that support packages 
will be in place for families this 
winter, while Grant Shapps 
pointed the finger at Russia and 
Vladimir Putin's war in Ukraine 
for the issues. 

"There is a humanitarian crisis 
because Putin has gone to war... 
and we're seeing the knock-on 
impact of that across the west, 
across the world," said the 
transport secretary. 

"This government will help to 
protect families in Britain by 
spending - already £37 billion - 
and it's fair to say that this     
government is on top of this." 

But Labour has insisted MPs 
should cut their Parliamentary 
summer recess short to urgently 
intervene, insisting it is not too 
late. 

Labour Shadow Minister 
Thangam Debbonaire said she 
has written to the prime minister, 
along with the Tory leadership 
candidates Mr Sunak and Ms 
Truss, to back that call. 
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NHS bosses warn soaring energy 
bills will make people sick 

iPhones, iPads and 
Macs hit by ‘hacker’ 
security warning

Apple has discovered     
serious security vulner-
abilities affecting some 

iPhones, iPads and Macs that 
could potentially allow attackers 
to take complete control of the 
devices. 

The tech giant said it is “aware 
of a report that this issue may 
have been actively exploited.” 
However, there have so far been 
no confirmed specific cases 
where the security flaw had been 
used against people or devices. 

Users have been advised to 
update devices that may have 
been affected. 

Apple said it has issued      
"important security updates" 
recommended for all users of 
certain devices.  

They include:  
• iPhones 6S and later models 
• several models of the iPad, 

including the fifth generation 
and later 

• all iPad Pro models and the 
iPad Air 2 

• Apple Watch  
• Mac computers running 

MacOS Monterey 
• Some iPod models.  
 

What impact might the flaw 
have? 

The Apple’s products' vulner-
ability could allow a hacker could 
get “full admin access” to the 
device, experts have warned.  

That would allow intruders to 
impersonate the device’s owner 
and subsequently run any soft-
ware in their name, said Rachel 
Tobac, CEO of SocialProof    

Security. 
Apple did not give specifics on 

how many users were affected 
by the vulnerability, or a full list 
of affected devices and models. 
In all cases, it cited an anonymous 
researcher. 

 
Should I be worried? 

Cybersecurity experts have 
encouraged the public to update 
their devices as soon as possible 
to protect themselves against 
the flaw, but also urged people 
not to panic. 

Brian Higgins, security spe-
cialist at Comparitech, said: “It’s 
very rare for them to go public 
like this, which means everyone 
should take this threat seriously 
and update as soon as they are 
able. If Apple think it’s so serious 
that they need to go public, then 
if you haven’t already installed 
iOS 15.6.1 you need to go and 
do it right now.” 

Sam Curry, chief security       
officer at Cybereason, said it 
wouldn’t be "prudent" for users 
to panic about the flaw. 

“While the vulnerability could 
allow threat actors to take full 
control of a device, stay calm and 
simply get control of your devices 
and download the software     
updates available from Apple," 
he said. 

Those who should be particu-
larly aware about updating their 
software are “people who are in 
the public eye” such as activists 
or journalists who might be the 
targets of sophisticated nation-
state spying, Ms Tobac said. 

Tatar rules out meeting  
Anastasiades in New York
Turkish Cypriot leader Ersin 

Tatar on Tuesday said he 
does not expect to meet 

President Nicos Anastasiades 
in New York in September on the 
sidelines of the UN General     
Assembly. 

Speaking to Turkish Cypriot 
broadcaster Bayrak (BRT), Tatar 
reiterated his stance on the     
Cyprus problem and said he 
“does not think Anastasiades will 
have time for a meeting in the 
midst of an election period. 

“Had there been an interest 

in organising such meeting, I 
would have heard about it before. 
It is way too late now and there 
will not be enough time to pre-
pare,” he said. 

Asked to comment on the 
statements made by British MP 
Rishi Sunak, who is running to 
replace Boris Johnson as leader 
of the Conservative party and 
prime minister, who called the 
events that unfolded in 1974 “the 
Turkish invasion”, Tatar said those 
were made in ignorance of the 
issue. 

“He does not know anything 
about the Cyprus problem. If he 
did, he would not speak like that. 
Whether he recognises us or 
not, we are a state of our own. 
Turkey recognises us and that’s 
enough,” Tatar said. 

Tatar ruled out a solution to 
the Cyprus problem based on a 
bizonal and bicommunal federa-
tion, claiming that recent develop-
ments and failed talks over the 
years have made the situation 
irreversible. 
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On Wednesday 18th       
August 2022, His        
Excellency Mr Odysseas 

Odysseos, General Consul of 
the Republic of Cyprus was      
received at the Archdiocesan 
Headquarters by His Eminence 
Archbishop Nikitas of Thyateira 
and Great Britain.  

Following a brief tour of the 
Archdiocesan chapel and a 
prayer, warm discussion ensued 
on matters of mutual interest, 
among them: the Archbishop’s 

upcoming official visit to Cyprus, 
the Archdiocese’s Community 
in the UK, as well as the       
Centenary Celebrations to be 
highlighted by His All-Holiness 
Ecumenical Patriarch Bartholo-
mew’s visit to the United King-
dom in October 2022.  

His Eminence thanked the 
General Consul for the honour 
and joy his visit granted the Arch-
diocese, and conveyed greetings 
and prayers for a blessed start 
in his tenure in London.

New Consul General of the 
Republic of Cyprus in the UK 
received at the Archdiocese 

Shopping for policy in ‘High Performing Jurisdictions’

Comparisons in educational 
outcomes between coun-
tries have been carried out 

for decades.   
The league tables are pub-

lished, and the nations at the top 
become labelled as High Perform-
ing Jurisdictions (‘HPJs’). HPJs 
are the legal national or geogra-
phic entities that lead the world 
in educational attainment.  

The lagging countries seek to 
emulate the practices of HPJs. 
The main index that has become 
the prominent measure is PISA 
(Programme for International 
Student Assessment).  

The countries/jurisdictions that 
perform consistently at the top of 
these league tables:  Singapore, 
Finland, China, South Korea, 
Japan, Israel, Switzerland, The 
Netherlands and Estonia are also 
competing well against the USA 
and the UK in the new economies 
of digital technology, online market-
places and renewable energy. 
Israel is an important hub for the 

latest developments in Artificial 
Intelligence.  

All this has led to a ‘what works 
best’ fetishism, that meant huge 
costs were spent visiting ‘high 
performing’ locations to bring back 
the mythical secret elixir from 
which all could benefit.  

 
Comparisons 

Benchmarking is a useful tool 
in business. Annual reports show 
corporate pay comparisons against 
equivalent peer group companies. 
Petrochemical manufacturers and 
refineries use a standard index 
(the Solomon score) to compare 
production efficiency, operational 
performance, product yields, and 
environmental emission controls. 
Price comparisons between the 
major supermarket chains and 
fuel stations happens in real-time, 
with new prices automatically 
updated in Point-of-Sale systems.   

It can be exciting to want to 
judiciously choose the best teach-
ing ideas from so-called ‘best 

practices’, and to concoct a heady 
brew of pedagogical gold that’s 
then promoted as ‘fit for everyone.’ 
However, how can one compare 
Singapore, with its 5m population 
and 350 schools, with the United 
Kingdom’s 68m people and 
24,000 schools?  

I am especially interested in this 
subject, as I worked with global 
corporations for many years,  
implementing new ways of   
working and new systems. These      
were typically standard design 
templates that we would roll out 
across many countries.  

People in developing countries 
(Angola, Vietnam, Ghana, South 
Africa) were typically a joy to work 
with. Eager, interested, engaged, 
committed, kind and able to see 
the big picture.  The people in deve-
loped countries (United Kingdom, 
The Netherlands, USA) however, 
had an impatient and cynical     
attitude, sceptical of change, and 
confident in their long-established 
ways of working.  

But local practices were often 
just enshrined habits, and it was 
much easier for them to adjust and 
adopt the global model, rather 
than change the template itself. 
This saved millions of pounds and 
enabled workers to transfer bet-
ween countries more easily and 
work in a common way. It gave 
employees in developing coun-
tries inspiration and opportunity 

to apply for jobs in globally diverse 
locations, and progress their  
careers.   

 
Career 

Lessons from Finland (one of 
the top HPJs) are that a broader 
science-based education and the 
requirement to have a master’s 
degree, lead to high calibre 
teachers. Add to this, the pleasant 
school environments and the 
generally higher standing and 
respect in society for teaching, 
means that Finnish teachers stay 
in their chosen careers throughout 
their whole life (OECD, 2018). Only 
1 in 10 applicants in Finland are 
accepted into teaching, such are 
the rigours of the selection process. 
In some countries teaching is ‘one 
of the top three career choices’ 
(McKinsey).  

The purpose of education is 
more than merely preparing 
young minds to become econo-
mic beings. Citizenship, equity, 
curiosity, engagement, compas-
sion, empathy, physical and 
mental health are also shaping 
the curriculum.   

Sources: Crisp, V. ‘Cultural and 
societal factors in high-performing 
jurisdictions’. Zhao, Y. ‘Two decades 
of havoc: A synthesis of criticism 
against PISA’, Journal of Educa-
tional Change 

 
James Neophytou 
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We grow up in life with 
goals and dreams to 
achieve a desired out-

come, whether it is to win in the 
sports event or get a particular 
acting role in the school play, write 
the best essay, we should have 
all aspired at some point to want 
to get out there and do some-
thing for ourselves. 

As children, there are those 
that are happy to let everyone do 
things for them, be it to open a 
wrapper, dress, do up a shoelace, 
cut food up, virtually anything; 
of course as a young toddler it is 
expected, but we wouldn't really 
encourage this behaviour into 
teen and adulthood. The conse-
quences of having everything 
done for us will leave a reliance 
on everyone else and expecta-
tion to get things done in life and 
therefore no personal ambition 
to 'go get' for ourselves.  

There are some children that 
will want to retaliate and are in 
defiance to do things for them-

selves from young. Basically, 
having everything done for us can 
make us lazy, and doesn't allow 
for personal growth and achieve-
ment, but allowing free reign to 
‘go for it' and to try, gives the 
chance for the many experiences 
of opportunity, learning and lead-
ing forward to success. 

All our personalities and char-
acters are different, some want 
to participate in everything and 
win at it, while others select the 
subjects that interest them, and 
this then inspires them to move 
and follow their inspirational 
source to make the necessary 
steps forward to get what they 
want.  

There are those that just think 
about their dreams and goals but 
never actually take the courage 
to take those steps and follow 
their dreams, instead they think 
that they have to just rely on any 
magic to just land on the doorstep 
and that that kind of luck couldn't 
possibly happen to them as they 

are just unlucky. They have no 
faith or belief in themselves that 
they can possibly achieve what 
they want and no faith in life itself 
or scope for changing circum-
stance. They see things in a 
negative way and that 'the glass 
is always half empty' rather than 
the glass being half full, but not 
only can that glass be half full, it 
could also be topped up at any 
time.  

How can anyone achieve in 
anything with such negativity? 
All that is needed is hope, faith, 
believing and action, which equals 
to positive thinking and being 
open to the universe for its end-
less possibilities of opportunity 
and in manifesting the future 
potential desired outcome and 
beyond. If you don't plant those 
seeds, there will be no growth. 

So set out what you want to do 
in your head and then write it 
down, create a vision board if you 
have to from start to goal and 
leave space for changes to add 

to it. Collect pictures of current 
things and what you are aiming 
for. Having it on display reminds 
you to keep going ahead to 
making it happen. So, if you want 
to be a top designer then put 
pictures of the designers that 
inspire you. Add yourself amongst 
them and the things you also want 
to achieve, whether it is living in a 
particular area, driving a certain 
car, or buying a yacht etc.  

How many successful busi-
nesses and people do we see, 
most will have started with an 
idea, believed in it and then had 
to take the chance to get it, and 
even if any negative thoughts 
entered their head, they will have 
had to dismiss it and over ride 
with positive thinking.  

Be a warrior, enter with convic-
tion, believe in yourself and what 
you actually want and desire, and 
do everything you need to actually 
get it. You won't get the job you 

want if you don't apply for it, and 
if you only get to the point of      
interview without actually getting 
that job that you thought was just 
so right for you, well maybe it 
actually wasn't so right but you 
couldn’t see that at the time. 

Have faith that everything 
happens for a reason and that 
better things are ahead. How often 
do we look back and think 'thank 
goodness that didn't happen' as 
the consequences may have not 
been so pleasantry. 

Ask for advice from those you 
admire, who are successful in 
what they do. Can they offer  
assistance with their skilled know-
ledge in your next steps forward 
to planning your action? Ask a 
number of the right people and 
filter out the information of what 
can actually work for you person-
ally, as of course it differs for 
every individual. 

Don't just sit and wait for it to 

happen, plan and action it. Need 
a certificate in a subject to do it, 
then add more study, find a course 
book yourself on that course and 
do it. There are so many courses 
available and even online courses 
can be done now in such a variety 
of subjects. Knowledge is power, 
and the power of knowledge   
allows you to transform your life. 

Believe in the universe and it's 
power, be grateful for where you 
are and what you have already, 
never letting the things you want, 
make you forget the things you 
have. With gratitude comes abun-
dance. 

Believe in you and the world 
really is your oyster - you have 
the chance to be a pearl in it! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Positive thinking for success

Cooking with Loulla Astin 
Fanouropita / Φανουρόπιτα 

Every year on 27th August, 
the Orthodox faithful bake 
this vegan cake to honour 

St Fanourios, the Patron Saint of 
lost things; Fanourios means to 
find or reveal.  

The cake can be made any time 
of the year, at least 3 times, and 
is taken to church to be blessed 
by the Priest as an offering of 
thanks or as a pledge to him, e.g. 
you could ask for all you seek, 
good health, a husband or a wife!  

Traditionally only 7, 9 or 11 
ingredients are used for the 
cake; the number of ingredients 
symbolize the Greek Orthodox 
Christianity, the sacraments of 
the Church, the day of creation, 
but also the orders of the angels. 
The cake is cut and offered to 7 
married women that have not 
been divorced or widowed, for 
their wish to come true.  

 
Ingredients: 

300 ml (½ pint) sunflower or 
olive oil 

225g (8oz) caster sugar 
Juice of 3 large oranges or 1 

cup orange juice 
Grated zest of 1 orange 
1 tsp ground cinnamon 
1 tsp ground cloves 
500g (1 lb) self-rising flour 
2 tsp baking powder  
½ tsp baking soda 
1 liquor glass brandy 
175g (5oz) finely chopped 

walnuts 

75g (3oz) golden sultanas 
(optional), dust with a little flour 
before use 

Icing sugar or sesame seeds 
(for the topping) 

1 round baking tin 10” (25.5cm) 
or squared 24cm (9 1/2”), grease 
and flour 

 
Method: 

Pre-heat the oven to 350f / 
180c / gas 4. 

In a large bowl, using a hand 
electric whisk, whisk the oil and 
sugar together for few minutes, 
then add the orange zest. Whisk 
baking soda in the orange juice 
and add the brandy.  

Sift the flour, baking powder 
and spices and whisk until 
smooth. Using a wooden spoon, 
mix in the walnuts and sultanas 
(if using them) and pour the 
mixture into the prepared tin. If 
you are using sesame seeds, 

sprinkle them on top. 
Bake in the pre-heated oven 

for 40-45 minutes or until cake 
is golden. Remove from the oven 
and cool the cake completely.  

Place onto a serving dish and 
if you haven’t added sesame 
seeds to decorate the cake, 
place a lace paper doily on the 
surface of the cake and sift icing 
sugar over it, carefully remove 
the doily and the pattern will     
remain on top of the cake. You 
can also just sift lots of icing 
sugar all over the cake or put a 
cross down the centre of the cake 
and sift icing sugar all over. 

NB: While you are making the 
cake, keep asking St Fanourios 
for things you would like to be 
found or would like to happen! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Love Island’s Gemma Owen criticised for 
PLT signing after pre-loved clothes push 

Love Island's Gemma Owen has sparked outrage online for 
signing with fast-fashion brand Pretty Little Thing - despite the 
reality show's push on eco-friendly clothes. 

Describing it as a "dream come true", the 19-year-old daughter 
of footballer Michael Owen, follows in the footsteps of Love Island 
star Molly Mae, who is the creative director of the company 
based in Manchester. 

In a Tweet on Monday, Pretty Little Things said: "It's official! 
Welcome to the PLT family @gemowen_1. We can’t wait to 
show everyone what we’re working on..." 

But her involvement with the brand has been seen as controver-
sial, after Love Island's conscious push on sustainable fashion 
for this year's series. Producers of the hit reality show ditched 
fast-fashion brands and teamed up with online eBay UK for  
season eight, in a bid to become more eco-friendly. 

Pretty Little Thing are currently under investigation for "green 
washing", when a company spends more time and money on 
marketing itself as eco-friendly than on minimising its environ-
mental impact. The brand, who have come under fire in recent 
years over concerns about working conditions, pay and sustaina-
bility, say they "endeavour to make positive change." 

It said: "Looking after the planet is more important than ever, 
and like many others, we want to help create a more sustainable 
future. We endeavour to make a positive change with the platform 
and resources we have and will continue to work towards ways 
in which we can do better and be better."

 21      | Thursday 25 August 2022

Andrea Georgiou 

J-Lo and Ben      
Affleck tie the knot 
for a second time 

 
Jennifer Lopez and Ben Affleck 

have tied the knot for a second 
time with a big white fairytale 
wedding in Georgia surrounded 
by family and friends. 

It  comes a month after the  
celebrity couple got married in a 
Las Vegas drive through-chapel. 

Their second nuptials took 
place on Saturday on the grounds 
of actor and director Ben's $8.9m 
(£7.5m) Georgia mansion. 

J-Lo, 53, wore a Ralph Lauren 
fishtail couture gown with a  
dramatic long train and veil, while 
her fourth husband Ben, 50, 
looked dapper in a white tuxedo 
jacket, black trousers and black 
bow tie. 

They arrived at an airfield near 
the site of the nuptials aboard a 
private jet, according to reports. 

After tying the knot, the couple 
were followed down the aisle by 
their close family and friends, 
including Jennifer's twin children 
Emme and Max, 14, whom     
she had with ex-husband Marc     
Anthony; and Ben's three children 
from his marriage to actress 
Jennifer Garner; Violet, 16, Sera-
phina, 13, and Sam, 11. 

The couple led their guests, 
including actors Matt Damon 
and Jason Mewes, and director 
Kevin Smith, towards the estate's 
Oyster House, where the wed-
ding reception took place.  

Pictures from the celebration 
show the newlyweds posing  
for their wedding photos on a 
bridge at the estate, as well as 
by the steps outside the man-
sion.

Michael Bublé and his wife, 
Luisana Lopilato, announced they 
welcomed a baby girl in matching 
Instagram posts on 19 August.  

“From love comes life, light and 
her… our baby Cielo Yoli Rose 
Bublé. You finally arrived to our 
lives with your 3,8 kg!!!” they 
enthusiastically wrote in the cap-
tion for a sweet snapshot of each 
of them holding one of Cielo’s 
tiny feet. “Thanks God for this 

infinite blessing, we love you!!” 
The Grammy Award-winning 

singer, 46, and his wife, 35,     
announced they were expect-
ing back in February via his video 
for I’ll Never Not Love You. The 
Argentinian actress appeared 
throughout the entire clip, but did 
not reveal her growing baby bump 
until the end. The couple also 
share sons Noah, 8, and Elias, 
6, and daughter, Vida, 3. 

Michael Bublé and Luisana Lopilato 
welcome Baby No. 4

The Covid pandemic put a stop to live performances around 
the country and forced theatres to shut their doors – however 
that didn’t stop funny man Chris Marco K from working on new 
material. 

The UK Cypriot comedian’s new one man show – Behind The 
Mask – hits Central London on Saturday 24th September 2022. 
The show will take place at The Museum of Comedy, The Undercroft, 
St George’s Church, Bloomsbury Way, Holborn, WC1A 2SR at 
7pm.  

Behind the Mask is an English stand-up comedy show about 
Chris Marco K’s experience during Covid, which he wrote 2 years 
ago but could not perform due to pandemic restrictions.  

Chris will tell jokes about everything that’s been happening in 
his life. With one-liners, storytelling and great laugh out loud 
tasteful humour, this show is not to be missed.  

For more info, please visit www.chrismarcok.com. Age          
advisory 15+. Tickets only £8.50, booking fees apply. Now that’s 
an affordable night out! 

New stand-up comedy show - Behind The Mask - by Chris Marco K
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EUREKA! 

Highly regarded travel writer and heroic        
wartime SOE officer Patrick Leigh Fermor, 
was an intrepid traveller, a heroic soldier and 

a writer with a unique prose style.  
His books, most of which were autobiographical, 

made surprisingly scant mention of his military exploits, 
drawing instead on remarkable geographical and 
scholarly explorations.  

To Paddy, as he was universally known, an acre of 
land in almost any corner of Europe was fertile ground 
for the study of language, history, song, dress, heraldry, 
military custom – anything to stimulate his momentous 
urge to speculate and extrapolate.  

If there is ever room for a patron saint of autodidacts, 
it has to be Paddy Leigh Fermor. 

Sir Patrick Michael Leigh Fermor DSO OBE 
(1915 - 2011) was an English writer, scholar, soldier 
and polyglot. He was prominent behind the lines in 
the Cretan resistance in the Second World War, and 
was widely seen as Britain's greatest living travel 
writer, on the basis of books such as A Time of Gifts 
(1977).  

Leigh Fermor was born in London, the son of Sir 
Lewis Leigh Fermor, a distinguished geologist, and 
Muriel Aeyleen (Eileen), daughter of Charles Taafe 
Ambler. Shortly after his birth, his mother and sister 
left to join his father in India, leaving the infant Patrick 
in England with a family in Northamptonshire: first 
in the village of Weedon, and later in nearby Dodford. 
He did not meet his parents or his sister again until 
he was four years old. As a child, Leigh Fermor had 
problems with academic structure and limitations, 
and was sent to a school for "difficult" children. He 
was later expelled from The King's School, Canterbury 
after he was caught holding hands with a green-
grocer's daughter. His last report from The King's 
School noted that the young Leigh Fermor was "a 
dangerous mixture of sophistication and recklessness." 
He continued learning by reading texts on Greek, 
Latin, Shakespeare and history, with the intention of 
entering the Royal Military College, Sandhurst. 
Gradually he changed his mind, deciding to become 
an author instead, and in the summer of 1933, relo-
cated to Shepherd Market in London, living with a 
few friends. Soon, faced with the challenges of an 
author's life in London and rapidly draining finances, 
he decided to leave for Europe. 

 
Early travels 

At the age of 18, Leigh Fermor decided to walk the 
length of Europe from the Hook of Holland to Con-
stantinople (Istanbul). He set off on 8 December 1933 
with a few clothes, several letters of introduction, the 
Oxford Book of English Verse and a Loeb volume 
of Horace's Odes. He slept in barns and shepherds' 
huts, but was also invited by gentry and aristocracy 
into the country houses of Central Europe. He experi-
enced hospitality in many monasteries along the way. 

Two of his later travel books, A Time of Gifts (1977) 
and Between the Woods and the Water (1986), cover 
this journey, but at the time of his death, a book on 
the final part of his journey remained unfinished. 
This was edited and assembled from Leigh Fermor's 
diary of the time and an early draft he wrote in the 
1960s. It was published as The Broken Road by 
John Murray in September 2013. 

Leigh Fermor arrived in Istanbul on 1 January 1935, 
then continued to travel around Greece. In March 
he was involved in the campaign of royalist forces 
in Macedonia against an attempted Republican       
revolt. In Athens he met Balasha Cantacuzène, a 
Romanian Phanariote noblewoman, with whom he 
fell in love. They shared an old watermill outside the 
city looking out towards Poros, where she painted 
and he wrote. They moved on to Băleni, Galați, the 
Cantacuzène house in Moldavia, Romania, where 

he remained until the autumn of 1939. On learning that 
Britain had declared war on Germany on 3 September 
1939 Leigh Fermor immediately left Romania for 
home and enlisted in the army. 

 
World War II 

As an officer cadet, Leigh Fermor trained alongside 
Derek Bond and Iain Moncreiffe. He later joined the 
Irish Guards. His knowledge of modern Greek gained 
him a commission in the General List in August 1940 
and became a liaison officer in Albania. He fought       
in Crete and mainland Greece. During the German  
occupation, he returned to Crete three times, once       
by parachute, and was among a small number of      
Special Operations Executive (SOE) officers posted 
to organise the island's resistance to the occupation. 
Disguised as a shepherd and nicknamed Michalis 
or Filedem, he lived for over two years in the mountains. 
With Captain Bill Stanley Moss as his second in 
command, Leigh Fermor led the party that in 1944 
captured and evacuated the German commander, 
Major General Heinrich Kreipe. There is a memorial 
commemorating Kreipe's abduction near Archanes 
in Crete. 

Moss featured the events of the Cretan capture in 
his book Ill Met by Moonlight. It was adapted in a film 
by the same name, directed/produced by Michael 
Powell and Emeric Pressburger and released in 
1957 with Leigh Fermor played by Dirk Bogarde. 
Leigh Fermor's own account Abducting A General – 
The Kreipe Operation and SOE in Crete appeared 
in October 2014. 

During periods of leave, Leigh Fermor spent time 
at Tara, a villa in Cairo rented by Moss, where the 
"rowdy household" of SOE officers was presided over 
by Countess Zofia (Sophie) Tarnowska. 

 
After the war 

In 1950, Leigh Fermor published his first book, The 
Traveller's Tree, about his post-war travels in the 
Caribbean. It won the Heinemann Foundation Prize 
for Literature and established his career.  

It was quoted extensively in Live and Let Die, by 
Ian Fleming.  

He went on to write several other books of his 
journeys, including Mani: Travels in the Southern 
Peloponnese and Roumeli, of his travels on mule 
and foot around remote parts of Greece.  

He translated the manuscript The Cretan Runner 
written by George Psychoundakis, a dispatch runner 
on Crete during the war, and helped Psychoundakis 
get his work published. Leigh Fermor also wrote a 
novel, The Violins of Saint-Jacques, which was 
adapted as an opera by Malcolm Williamson. His 
friend Lawrence Durrell recounts in his book Bitter 
Lemons (1957) how in the Cypriot insurgency against 
continued British rule in 1955, Leigh Fermor visited 
Durrell's villa in Bellapais, Cyprus: After a splendid 
dinner by the fire he starts singing, songs of Crete, 
Athens, Macedonia. When I go out to refill the ouzo 
bottle... I find the street completely filled with people 
listening in utter silence and darkness. Everyone 
seems struck dumb. 'What is it?' I say, catching sight 
of Frangos. 'Never have I heard of Englishmen singing 
Greek songs like this!'  

Their reverent amazement is touching; it is as if 
they want to embrace Paddy wherever he goes. 

 
Later years 

After living with her for many years, Leigh Fermor 
was married in 1968 to the Honourable Joan          
Elizabeth Rayner (née Eyres Monsell), daughter of 
Bolton Eyres-Monsell, 1st Viscount Monsell. She 
accompanied him on many travels until her death  
in Kardamyli in June 2003, aged 91. They had no      
children. They lived part of the year in a house in an 

olive grove near Kardamyli in the Mani Peninsula, 
southern Peloponnese, and part of the year in 
Gloucestershire. 

In 2007, he said that, for the first time, he had        
decided to work using a typewriter, having written all 
his books longhand until then. 

Leigh Fermor opened his home in Kardamyli to 
the local villagers on his saint's day. New Zealand 
writer Maggie Rainey-Smith joined in his saint's day 
celebration in November 2007, and after his death, 
posted some photographs of the event. The house at 
Kardamyli features in the 2013 film Before Midnight. 

 
Death and funeral 

Leigh Fermor was noted for his strong physical 
constitution, even though he smoked 80 to 100 ciga-
rettes a day. Although in his last years he suffered from 
tunnel vision and wore hearing aids, he remained 
physically fit up to his death and dined at table on 
the last evening of his life. 

For the last few months of his life he suffered from 
a cancerous tumour, and in early June 2011 he under-
went a tracheotomy in Greece. As death was close, 
according to local Greek friends, he expressed a 
wish to visit England to bid goodbye to his friends, 
and then return to die in Kardamyli, though it is also 
stated that he actually wished to die in England and 
be buried next to his wife. 

Leigh Fermor died in England aged 96, on 10 June 
2011, the day after his return.  

His funeral was held at St Peter's Church,         
Dumbleton, Gloucestershire, on 16 June 2011. A 
Guard of Honour was provided by serving and former 
members of the Intelligence Corps, and a bugler 
from the Irish Guards sounded the Last Post and 
Reveille. He is buried next to his wife in the church-
yard there.  

The Greek inscription is a quotation from Egyptian 
Greek poet Cavafy - translatable as "In addition, he 
was that best of all things, Hellenic." 

 
Sir Patrick Leigh Fermor’s house  
has now opened as a hotel 

It’s impossible not to be swept up in the romance 
of the Peloponnese, whether seeking out Byzantine 
treasures, the archeological wonders of Bassae and 
Sparta, or stealing a swim on the remote island beach 
of Merope. There are other more hedonistic Greek 
holiday hotspots, of course, with gleaming azure 
waters, cobblestoned maze-like streets and sparkling 
white-washed architecture, but, somehow nowhere 

captures the imagination more than the Peloponnese. 
It’s a place that intoxicates with rhythm and magic, 
as Patrick Leigh Fermor once said in his seminal 
book, Mani: Travels in the Southern Peloponnese, 
‘here every rock and stream is a myth’. 

There he acquired a deep interest in languages 
and remote places – tales of which he would regale 
his favourite pen pal, the Duchess of Devonshire, with. 
Seduced by Greece’s elemental beauty, after two 
decades searching for the perfect spot, he found the 
idyllic coastal town of Kardamy in the Peloponnese. 
It was here in the olive-tree-studded countryside that 
Fermor ended up living with his wife Joan in a charm-
ing stone house he built himself, where the great and 
the good of High Society would spend summers,      
including Nancy Mitford, Freya Stark, Evelyn Waugh 
and Bruce Chatwin. 

And while these old bohemians have long        
departed, a new, equally free-spirited traveller will 
be overjoyed at the prospect of renting this amazing 
cultured and cultural haven this summer.  

Now, for the first time, Leigh Fermor’s home will 
be available to rent after a glamorous restoration 
project led by the Benaki Museum in Athens, who 
also collaborated with the Aria Hotels group to bring 
this project to life. 

The Patrick & Joan Leigh Fermor House is consi-
dered one of the most beautiful properties in Greece. 
The charm is in the textured authenticity of the white-
washed walls, the exposed stone and pebbled floors 
and its sprawling Mediterranean garden of cypress 
trees, olive trees, white oleanders and wild flowers, 
that roll down to the sea. 

 
Mani: Travels in the Southern Peloponnese (1958)  
Roumeli: Travels in Northern Greece (1966) 

 
Mani and Roumeli remain extraordinarily engaging 

books. This is partly thanks to Leigh Fermor’s ability 
to turn an insight into a telling phrase...and partly 
thanks to his capacity to weave a compelling story 
out of sometimes unpromising material.  

One of the best tales of all is the hilarious digression 
in Roumeli on the attempted recovery of a pair of 
Byron’s slippers from a man in Missolonghi, on behalf 
of Byron’s very odd great-granddaughter Lady 
Wentworth. 

Mary Beard, The London Review of Books 
 

Source: en.wikipedia.org.uk  
screenonline.org.uk benaki.org

Sir Patrick  
Leigh Fermor

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Official  
Competition 
 

Argentinian writer/directors 
Mariano Cohn and Gaston      
Duprat bring to the screen one 
of the most exciting and funniest 
satires on the film industry. It is 
no wonder that their exceptional 
screenplay attracted the likes  
of Penelope Cruz, Antonio Ban-
deras and Oscar Martinez for 
the leading roles.  

The story begins with Humber-
to Suarez (Jose Luis Gomez), 
a wealthy businessman, who, at 
his 80th birthday celebrations, 
decides to make a film in order 
to reach further fame and pres-
tige. He hires one of the hottest 
directors around, the famous 
multi award winning filmmaker 
Lola Cuevas (Penelope Cruz), 
who immediately brings along 
to the project two well-known 
actors in order to play the two 
brothers of the story - Felix      
Rivero (Antonio Banderas) and 
Ivan Torres (Oscar Martinez). 
The rehearsals begin and soon 
enough the different acting styles 
and clash of egos are challenged 
to say the least, especially by 
the unorthodox directing methods 
of Lola… 

It is a pure delight especially 
those early scenes before the 
action moves into a darker      
territory. It is beautifully written, 
and all three actors relish the 
smart dialogue.  

Cruz is hilarious as the eccen-
tric muti-winning director and is 
almost unrecognisable with her 
gigantic new hairstyle, a crown-
ing glory to her pretentiousness. 
Banderas is also very funny- 
playing an alter ego of his Holly-
wood persona and sending up 
his heart throb image. Martinez 

is also very strong as the intellec-
tual performer who has recently 
resorted to teaching drama   
students but with a passion.  

A real delight from beginning 
till end! 

 

Mr Malcolm’s 
List 

This regency period drama 
probably got the go ahead        
following the spectacular success 
of BRIDGERTON, which made 
colour blind casting more popular 
and accessible to the masses.  

Mr Malcolm (Sope Dirisu) is 
one of London’s most eligible 
bachelors not only for his wealth 
but also for his charming per-
sonality. When Julia Thislewaite 
(Zawe Ashton) is turned down 
as well as ignored by Mr Malcolm 
she wants revenge and has no 
option but to recruit her best 
friend Selina Dalton (Freida Pinto) 
to pose as a possible bride. But 
when these two begin to fall for 
each other Julia’s plans take an 
unexpected turn… 

First time director Emma Holly 
James originally made this story 
into a short film. It is an admirable 
feature film debut even though 
the early part takes its time to 
get going. But once the romance 
begins to blossom its charm is 
irresistible. 

 

Akilla’s Escape  
 

Poet, musician and activist 
Saul Williams is very credible 
as the eponymous hero in this 

crime thriller under Charles      
Officer’s efficient direction.  

Akilla is on another drug deal-
ing job when he finds himself       
in the middle of a violent rob-
bery. He manages to escape  
by capturing one of the thieves, 
a teenage Jamaican boy 
named Sheppard (Thamela 
Mpumlwana)…  

It is stylish but with an over 
familiar premise and with mostly 
unsympathetic characters. Still, 
Williams is a strong presence 
and delivers the goods, but it is 
his mesmerising, pulsating sound-
track that will stay in the memory. 

 

Girls Can’t Surf 

This brilliant documentary 
celebrates the inspiring story of 
a group of female Australian 
surfers who during the seventies 
and the eighties fought like tigers 
in order to be accepted as equals 
with the men.  

Director Christopher Nelius 
brings to the surface some rare 
archive material and with the aid 
of the ladies themselves he tells 
their remarkable story of perse-
verance and endurance leading 
to their remarkable success.  

It is also a story of survival 
against homophobia and the 
stigma of anorexia. A thrilling 
documentary well worth seeing! 

Ahed’s Knee 

Israeli director Nadav Lapid 
follows the story of Y (Avshalom 
Pollak), a successful filmmaker 
preparing for his next project 
about Ahed, a Palestinian teen-
age girl who was badly injured 
by an Israeli soldier during a 
protest.  

Meanwhile, one his earlier 
films is screening at a library in 
a remote Jewish village by the 
desert… 

A brilliant portrait of a man        
in crisis both artistically and 
personally. Pollak is very persua-
sive as the man living on the 
edge. (MUBI) 

 

Mariner Of  
The Mountains 

Karim Aimouz fresh from his 
success with THE INVISIBLE 
LIFE OF EURIDICE GUSMAO 
changes gear and embarks       
on a personal journey across          
the Mediterranean. He heads 
towards Algeria for the very first 
time - it is the land of his father 
and after crossing the sea he 
heads towards the Atlas Moun-
tains of Kabylia, a mountainous 
region in northern Algeria search-
ing for relatives.  

It is a journey of discovery 
told with memories of his mother 
Iracema and in search of his 
roots. A mesmerising experience! 
(MUBI)  

 
A DISCOVERY OF WITCHES: 

Season 3 of the fantasy series 
based on “The Book of Life” 
novel by Deborah Harkness from 
her All-Souls trilogy. I must admit 
I haven’t seen the first two     
seasons so inevitably I found it 
difficult to get into its slow-paced 
action and empathise with its 
bigger than life characters. 

 Matthew (Mathew Goode) and 
Diana (Teresa Palmer) return 
from Elizabethan London to find 
tragedy at Sept-Tours and the 
missing pages from the Book of 
Life… 

Goode and Palmer are as 
watchable as ever despite the 
over acting around them.  

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

George Savvides 

The country of dreams. The 
city that never sleeps. 
It’s been three long years. 

Regular readers of the column 
will realise my annual busman’s 
holiday across the pond has 
been on hold due to Uncle Covid 
and his vicious variant relatives. 
So here I am in New York, 
Manhattan to be precise, to check 
out its progress, or otherwise, 
as well as drop in on the bright 
lights of Broadway (couple of 
reviews follow next week). The 
first thing that strikes you is     
the constant hum of noise. That 
unrelenting hum, sometimes 
just that and sometimes like a 
volcanic eruption of working 
machinery and human activity. 
Fritz Lang’s 1927 film, Metro-
polis, set in a futuristic urban 
dystopia was a prescient piece 
of work and this city more  
than any other I have visited             
encapsulates Laing’s message,       
encompassed in the final inter-
title: "The Mediator Between 
the Head and the Hands Must 
Be the Heart". The Big Apple 
has a big heart, one that pumps 
and throbs like a life affirming 
pulse but quite often requires 
a defibrillator to restore a more 
manageable beat to calm the 
constant threat of over exertion 
and cardiac arrest.  

Located in midtown, close to 
Fifth Avenue and its myriad of 
designer outlets, I wandered 
towards Central Park, in search 
of greenery and a chance to 
breathe before diving into the 
city’s more manic tourist hot-
spots. Looking up is something 
visitors regularly do, surrounded 
as they are by a monstrosity of 
skyscrapers and other towers 
of modern day Babel, built with 
the spoils of graft or ill-gotten 
gains. These giants of capitalism 
all reach for the sky shouting 
out “my one is bigger than yours.” 
The first I closely looked at was, 
by sheer coincidence, Trump 
Tower, a gleaming golden mono-
lith built in the image of he who 
dreamt it. The ex-president was 
not at home, there was no 
golden flag flying like the Royal 
Standard. He is a little pre-   
occupied at present with the FBI 
(Federal Bureau of Investiga-
tion) who are looking into the 
matter of whether he purloined 
a few top secret documents  
from the White House just     
before being ousted by Joe 
Biden during an election the 

man with the golden mane still 
insists he never lost. 

While meandering around the 
park I stumbled on a drain cover. 
I had trodden on a dead rat. I 
immediately thought of a Sierra 
Leonean saying “who cares 
about the dead rats” (referencing 
crap managers) and the UB40 
lyrics “there’s a rat in me kitchen 
what am I going do.” However, 
I did not laugh, I hate rodents, 
dead or alive. Be warned the rat 
population of New York is multi-
plying rapidly with an estimated 
2 million colonising all parts of 
the city. I spotted so many in my 
five days there, I began to feel 
I was part of a Hitchcock film. 
The pandemic has been kind 
to Roland rat.  

The shock made me want to 
pee. Themou bkion I searched 
high and low for a public loo. I 
found none. Long queues form 
in coffee shops. London you are 
forgiven all your misdemea-
nours. As somebody who suffers 
with a weak bladder next time 
I’m here I will be attached to a 
catheter bag. Determined not 
to be inhibited by my bulging 
bladder, I spent a couple of days 
in different neighbourhoods. 
Greenwich Village is diverse and 
delightful, East Village is edgy 
and bohemian, Harlem is trendy 
and stylish, Chinatown is intense 
and overwhelming and Upper 
East Side is a picture of affluence 
and privilege. I strolled across 
the romantic Brooklyn Bridge, 
I took a train ride to the charming 
but tacky seaside resort of 
Coney Island and I fondly remem-
bered one of my many muses, 
Leonard Cohen, as I walked past 
the newly revamped Chelsea 
Hotel.  

My culinary experiences 
ranged from the diabolical to 
the delectable. The service was 
mainly poor, beginning with a 
desultory welcome by the hotel 
reception worker. One day while 
feeling unwell and taking refuge 
in my large, comfy bed, I heard 
a rhythmical scratching on the 
bathroom ceiling. Was it the room 
upstairs? Was it one of Roland’s 
offspring? Was I delusional? I 
banged the ceiling with the TV 
remote. The sound stopped. I 
breathed a huge sigh of relief. 
The next day, now in fine fettle, 
I took a helicopter ride above 
Manhattan. Amazing. That even-
ing I went to Broadway show 
number one...

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

The Big ‘bad’ Apple 
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Michael Yiakoumi

Arsenal opened a Premier 
League campaign with 
three successive wins for 

the first time in 18 years after 
Martin Odegaard’s brace fired 
them to a classy 3-0 win at 
Bournemouth on Saturday. 

Young French defender William 
Saliba, back at Arsenal after 
loan spells away, rounded off 
Arsenal’s win with a superb 
curling effort. 

North London rivals Tottenham 
Hotspur had earlier moved top 
as Harry Kane’s 250th goal for 
the club sealed a gritty 1-0 home 
win against Wolverhampton 
Wanderers. 

Wilfried Zaha scored twice as 
Crystal Palace recovered from 
conceding an early goal to beat 
Aston Villa 3-1 at Selhurst Park 
for their first win of the season. 

Leicester City’s dismal start 
continued, however, as they 
slumped to a 2-1 home defeat 
by Southampton. 

James Maddison gave Leices-
ter the lead with a 54th minute 
free kick but the visitors snatched 
victory with substitute Che Adams 
scoring twice at the King Power 
Stadium. 

Fulham maintained their       
impressive start to the campaign 
as they beat Brentford 3-2 in an 
exciting west London derby to 
move into fourth place in the 
standings — Aleksandar Mitrovic 
scoring the winner after Brentford 
had recovered a two-goal deficit. 

Everton picked up their first 
point of the season thanks to a 
late equaliser by Demarai Gray 
in a 1-1 home draw with Notting-
ham Forest who had led through 
Brennan Johnson. 

English champions Manchester 
City produced a brilliant fightback 
as they came from 3-1 down to 
draw at Newcastle in a pulsating 
match featuring six goals and 
an overturned red card. 

Newcastle were two goals 
ahead after 54 minutes but Erling 
Haaland and Bernardo Silva 
scored within four minutes of 
each other to preserve City’s 
unbeaten start to their Premier 
League title defence. 

City took a fifth-minute lead 
as Ilkay Gundogan was left      
unmarked from Silva’s pass and 
was able to take a touch before 
slotting past Nick Pope. 

The England goalkeeper 
made a number of saves before 
the hosts equalised with Miguel 
Almiron sliding in to meet Allan 
Saint-Maximin’s cross, with the 
goal given after a video assistant 
review overruled an original      

offside decision. 
The excellent Saint-Maximin 

ran at the City defence before 
finding Callum Wilson, who took 
a touch to create space and 
shot Newcastle into the lead. 

The visitors had a chance to 
equalise but Pope pushed      
Haaland’s effort on to the post 
and Kieran Trippier, sold by City 
in 2012 after coming through 
their academy, grabbed a brilliant 
third with a stunning 25-yard 
free-kick. 

Haaland pulled one back,       
finishing from inside the six-yard 
box after Rodri’s pass, before 
Silva equalised following Kevin 
de Bruyne’s superb through ball. 

Leeds continued their unbeaten 
start to the season as they         
secured a famous win over 
Chelsea’s new-look team with 
a display which will cause 
Thomas Tuchel nightmares. 

Edouard Mendy gifted Leeds 
the opener by miscontrolling a 
backpass, allowing Brenden  
Aaronson to pounce. 

Four minutes later Raheem 
Sterling gave away a free-kick 
on the edge of the box, from which 
Rodrigo scored his fourth of the 
season after Jack Harrison’s 
delivery. 

Leeds sealed a first Premier 
League win over Chelsea in 
seven attempts, dating back to 
2002, when Harrison scored 
after Daniel James’ cross was 
touched to him by Rodrigo. 

Brighton scored two goals from 
two shots on target to maintain 
their unbeaten start to the season 
with victory at West Ham, who 
remain without a league goal or 
a point. 

Alexis Mac Allister scored the 
opener from the penalty spot 
after West Ham summer signing 
Thilo Kehrer brought down Danny 
Welbeck just inside the area on 
his Premier League debut. 

United’s vastly improved      
performance for their first points 
of the campaign, thanks to goals 
from Jadon Sancho and Marcus 
Rashford, left Juergen Klopp’s 
Liverpool without a victory from 
their opening three games and 
with just two points. It was      
the first win for United’s Dutch 
manager Erik ten Hag who was 
rewarded for his decision to leave 
Cristiano Ronaldo and club cap-
tain Harry Maguire on the bench. 

“I am happy with the perform-
ance but we have to bring it every 
game,” said Ten Hag.  

“Don’t just bring it against      
Liverpool. Every Premier League 
game is difficult.”

Marios Georgiou 
wins gold medal at 
European Games

Cyprus is reeling from the 
success of its champion, 
Marios Georgiou, who 

won Cyprus’ first gold medal at 
the European Gymnastics Cham-
pionships in Munich. 

Georgiou earned a 14.400  
for the title on the high-flying  
horizontal bar, while Lithuania’s 
Robert Tvorogal, silver, and 
Spain’s Joel Plata, bronze, 
rounded out the podium. 

President of the Republic 
Nicos Anastasiades, in a tweet 
on Sunday afternoon described 
the victory as a “huge and his-
toric success” which is an honour 
for Cyprus. 

Speaker of the House, Annita 
Demetriou tweeted “Cyprus is at 
the top of European sports” after 
Marios Georgiou’s historic success.  

“Thank you Marie for making 
us proud”, she added.

The Cypriot Golf Society 
held their fourth event of 
the year, the Captains 

Cup, recently at Durham park 
Golf Club.  

There was a fantastic turnout 
of 60 golfers, 55 members and 
5 guests. 

Acting Captain for the day was 
Chris Philippou, who along with 
his family were very close friends 
of the late Captain Gill Kyriakou, 
who sadly passed away last year.  

Chris said a few heartfelt words 
in memory of his friend Gill. 

The winner Michael Falekkos, 
dedicated his victory to his dear 
friend Gill Kyriakou.  

Winner of the Day:  
Michael Falekkos 87pts 
Runner Up:  
Abe Basri  76pts3rd place:  
Costas Sophocleos 72pts 
Best Gross:  
Michael Falekkos 70 (-2) 

Longest Drive:  
Stav Stavrou 
Nearest to Pin am:  
Stavros Beyiadzis 
Nearest to Pin pm:  
Abe Basri 
Best Team: 
Michael Falekkos, Abe Baris, 

Andy Anastasiou and Mario 
Savva 

Best Senior: 
Michael Tsangarides: 67pts 
Additional Prizes: 
AM runner Winner:  
Kyriakos Tsirpis 37pt 
AM Runner Up: 
Abe Basri 37pts 
PM winner:  
Andy Anastasiou 39pts 
PM Runner Up: 
Alex Constantinou 39pts 
Booby Prize:  
George Pantelli 47pts 
4Ball Voucher: 
Andy Michanicou

Cypriot Golf Society 
Captains Cup

Acting Captain Chris Philippou (left) and winner  
Michael Falekkos

New Salamis U18’s 
have been drawn 
against Woodford 
Town in FA Youth Cup 

Come and watch New Salamis  U18s vs Woodford Town u18s 
on Friday 2nd September 7.30pm ko under the lights at Haringey 
Borough, Stadium, White Hart Lane, London N17 7PJ. 

New Salamis who play in the Isthmian League are making their 
first appearance in the FA Youth Cup. 

The Football Association launched The FA Youth Cup in 1952, 
following the success of The FA County Youth Cup competition which 
had been set up seven years earlier. 

With talented school leavers finding it hard to break immediately 
into senior football, The Youth Cup was seen as an ideal breeding 
ground for the football stars of the future. 

Initially, many clubs did not have an organised youth structure 
but today all clubs, both League and non-League, have realised 
the importance of nurturing future talent. Hence the depth and 
breadth of the 400-plus entrants. 

To qualify for The Youth Cup, teams must play in a Youth League, 
or equivalent competition, and must be fully integrated within the 
main structure of the senior club. The players selected must be 
under 18 at midnight on 31 August in the current season. Players 
of the calibre of George Best, Paul Gascoigne, David Beckham 
and Michael Owen have all played in FA Youth Cup-winning sides.

Barnet FC were back at The 
Hive and took on Woking 
FC.  

The opening stages of the 
game were close and tense with 
little between the two sides. 
Brennan was vocal throughout 
the game by instructing his 
players. Barnet came close in 
the 12th minute as Mason-Clark 
saw a cross deflected. It was 
deflected towards the Woking 
goal and saved by the keeper. 

The crucial moment came on 
the stroke of Halftime. The ball 
was whipped in from the right 
and was met by Ryan De Havil-
land at the back stick. His shot 

deflected off the post and hit the 
back of the net. The Bees went 
1-0 up at the break. 

The tense affair continued into 
the second half. De Havilland 
came close in the 55th minute 
following a marvellous run from 
Mason-Clark. His sweetly hit 
shot, from the edge of the box, 
cannoned off the post past a 
helpless keeper. It remained 1-0. 

IThe Bee army were finally 
greeted with a second goal with 
9 minutes to go. The ball was 
whipped in from the left and was 
met by Ben Wynter at the back 
post who nodded home for his 
first Barnet goal.

Barnet top of the table 
after four games

Premier league



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 25th August 2022 
Europa League 
Omonia v Gent 
AEK v Dnipro 
Olympiakos v Apollon 
Friday 26th August 2022 
Vanarama National League 
Chesterfield v Barnet 19.45pm BT Sport 
Cypriot League 
Karmiotissa v New Salamis 
Greek Football 
Ionikos v Levadiakos 
Saturday 27th August 2022 
Premier League 
Southampton v Manchester United 12.30pm BT Sport 
Brentford v Everton 15.00pm 
Brighton v Leeds United 15.00pm 
Chelsea v Leicester City 15.00pm 
Liverpool v Bournemouth 15.00pm 
Manchester City v Crystal Palace 15.00pm 
Arsenal v Fulham 17.30pm Sky Sports 
League One  
Leyton Orient v Hartlepool 15.00pm 
Isthmian League Premier  
Carshalton v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League North 

New Salamis v Bury Town 15.00pm  Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League  
St Panteleimon v Tring 15.00pm Hertford Town, Hertingfordbury 
Park, West Street, Hertford, SG13 8EZ, 
Cypriot League 
Olympiakos  v Anorthosis 
Greek Football 
PAS Giannina v Lamia 
AEK Athens v Volos NFC 
Sunday 28th August 2022 
Premier League 
Aston Villa v West Ham United 14.00pm 
Wolverhampton Wanderers v Newcastle United 14.00pm Sky 
Sports 
Nottingham Forest v Tottenham Hotspur 16.30pm Sky Sports 
Cypriot League 
Aris Limassol v AEL 
APOEL v Pafos 
Greek Football 
Panaitolikos v Aris 
OFI v Panathinaikos 
PAOK v Atromitos 
Monday 29th August 2022 
Vanarama National League 
Barnet v Eastleigh 17.15pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 

HA8 6AG 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Wingate Finchley 15.00pm Haringey Borough, 
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Isthmian League North 
Great Wakeling v New Salamis 15.00pm 
Cypriot Football 
Chlorakas Akritas v Omonia  
AEK Larnaca v Doxa 
Greek Football 
Asteras Tripolis v Olympiakos 
Tuesday 30th August 2022 
Premier League 
Crystal Palace v Brentford 19.30pm BT Sport 
Fulham v Brighton 19.30pm BT Sport 
Southampton v Chelsea 19.45pm BT Sport 
Leeds United v Everton 20.00pm BT Sport 
Cypriot Football 
Apollon v Enosis 
Wednesday 31st August 2022 
Premier League 
Bournemouth v Wolves 19.30pm BT Sport 
Arsenal v Aston Villa 19.30pm BT Sport 
Manchester City v Nottingham Forest 19.30pm BT Sport 
West Ham v Tottenham 19.45pm BT Sport 
Liverpool v Newcastle 20.00pm BT Sport
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St Panteleimon travelled to 
Leverstock Green for their 
Emirates FA Cup tie they 

had beaten White Ensign in the 
previous round but this game 
was going to be a huge task. 

The Saints were underdogs 
to Leverstock Green who were 
top of the Spartan South Midlands 
League playing four games this 
season with four wins and no 
goals scored against them. 

The Saints got off to a bad start 
when their left back Brad Gilma-
ney was carried off with an arm 
injury and was replaced by Clay-
ton Alfonso in the 15th minute. 

St Panteleimon were soon 
ahead when from a corner Clay-
ton Alfonso rose above all the 
defenders to head home in the 
22nd minute. 

Then in the 35th minute St 
Panteleimon increased their lead 
when Dean Morgan was pulled 
down in the penalty box and he 
got up and took the penalty to 
score. 

St Panteleimon went into the 

break comfortably 2-0 up. 
They started off well in the 

second half they had a great 
opportunity in the 70th minute 
to increase the lead to 3-0 but 
failed to capitalise when Monte 
missed a sitter when with an open 
goal from inside the box he fired 
Ahmet’s cross over the bar. 

It seemed to motivate Lever-
stock Green to reduce the score 
to 2 -1 when in the 60th minute 
from a free kick Luke Beckwith 
headed home. 

With 10 minutes to go Lever-
stock Green were down to ten 
men when a player went off       
injured and they had already 
used up all their subs and this 
made them raise their game and 
score in the last minute with a 
30 yard blaster from Rio Beach 
to earn themselves a replay, 
held on Wednesday 24th August  
at St Panteleimon’s home ground 
at Hertford Town Hertingfordbury 
Park, West Street, Hertford, SG13 
8EZ. The winner of the replay 
plays Billericay away.

St Panteleimon forced 
into  FA Cup replay

Great start for          
New Salamis with two 
consecutive wins in 
the Isthmian League 

New Salamis welcomed 
Brentwood to their home 
ground on Wednesday 

night the game for their first home 
game in the Isthmian League 
which was delàýed for 15 minutes 
as Brentwood players and man-
agement arrived latè. 

New Salamis got off to a good 
start continuously attacking Brent-
wood’s rearguard. 

After twenty minutes Derek 
the reds striker Deŕek Asamoah 
was pulled down just outside the 
box and was reworded with a 
free kick which he took himself 
but shot well over the bar. 

Five minutes later New           
Salamis player Derek Asamoah 
was pulled down again this time 
inside thè bòx. 

Up stepped Pap Jawara who 
took the awarded penalty and 
slammed the ball passed the 
opposing keeper Harry Girling 

to give New Salamis 1-0 lead. 
New Salamis forward Derek 

Asamoah again in the 30th minute 
shot fròm inside the box and the 
keèpeŕ saved oñ thè line. 

Brentwood were now full on 
attacking with one good chance 
when a Brentwood player pounced 
on a mistake by a Salamina player 
but his cross was cleared by 
New Salamis. 

The second half Brentwood 
went looking for a equaliser but 
New Salamis held out for a 1-0 
win recording their second win 
in as many games and a good 
start in the Isthmian league after 
beating Gorleston 3-1 ìn their 
first game 

This Saturday they are at home 
to Bury Town 15.00pm Haringey 
Borough, White Hart Lane,  
London N17 7PJ and away to 
Great Wakeling on Monday.

Omonia won 2-0 against 
KAA Gent on Thursday, 
in their first match for the 

Europa League play-offs held in 
Belgium. 

Charalambos Charalambous 
scored the first goal on 19’ and 
Brandon Barker extended Omo-
nia’s lead to 2-0 on 76’.  

The winner of the play-offs will 
take part in the Europa League 
groups, while the loser will con-
tinue to the Conference League 
groups 

Neither Olympiacos nor Apollon 
Limassol could take an advantage 
in the first leg, setting up a huge 
decider next week at “Karaiskakis” 
for a Europa League place. 

The Piraeus side drew 1-1 away 
against the Cypriot champions 
on Friday morning (AEST) in the 
first match of their play-off tie to 
decide who progresses to the 
group stage of the Europa League. 

The hosts took the lead after a 
long shot deflected perfectly into 
the path of forward Rangelo Janga, 
who then side-footed the ball 
into the bottom right corner (18′). 

The Greek champions res-

ponded soon after with a well-
worked movement which started 
from the backline, with midfielder 
Hwang In-beom finishing into 
the bottom left to bag a goal on 
his debut for the club (29′). 

AEK Larnaca secured a fan-
tastic 1-2 away success over 
SC Dnipro to vastly boost their 
chances of making the Europa 
League group stage. 

The yellow-greens struck twice 
within the opening half hour, 
firstly via an effort from playmaker 
Omri Altman (16′) and secondly 
through a corner header from 
centre half Hrvoje Milicevic (29′). 

The Ukrainian outfit managed 
to get one back after a 90th      
minute header by centre back 
Oleksandr Svatok from a corner, 
giving his side a much better 
chance to reverse their fortunes 
in next week’s second leg. 

APOEL suffered a heavy 3-0 
away defeat with Djurgardens 
IF in the first legand won 3-2 at 
home to lose 5-3 on aggregate. 
of their Europa Conference 
League play-off tie. 

Cypriot clubs 
Europa  success  
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Kato Lefkara, Cyprus) 

Our beloved mum and yiaya, Niki Gonis, nee 
Antzoulis, sadly passed from this world on 
Monday 8th August. 
 
Leaving four children Maria, Zacharia, Ky-
riaco and Dasoulla, grandchildren and great 
grandchildren. Niki was a light in our family 
always shining bright until the end. Born on 
23rd April 1931 in Kato Lefkara, Cyprus, our 
mum was the last of ten children and survived 
her husband, our dad, Andreas by 33 years. In all 
that time she never waived from her commitment, 
love and dedication, often helping us with wise 
words and kind thoughts. She will be missed by so 
many now that her light on this earth has been extin-
guished but her spirit and memory will be with us forever. 
 
“May she rest in peace, and forever be in our hearts.” 
 
Niki will be laid to rest at Hendon Cemetery, Holders Hill 
Rd, NW7 1NB following a service at Ayia Katerina, 
Friern Barnet at 12.30 on 1st September.

Niki Gonis 
"Antzoulis" 

23.4.1931 - 8.8.2022

«Έφυγε» ο ελλαδίτης δημοσιογράφος Μιχάλης Στυλιανού
Ο δημοσιογράφος Μιχάλης Στυλια-

νού πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως 
έκανε γνωστό η Ένωσις Συντακτών 
Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών. 
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή 
της η ΕΣΗΕΑ «Γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1928. Τη δημοσιογραφική 
του διαδρομή ξεκίνησε το 1952, όταν 
άρχισε να εργάζεται στο Λονδίνο ως 
ανταποκριτής της αθηναϊκής εφημε-
ρίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ». 

Επίσης, το 1955, παράλληλα με 
την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», στην οποία ερ-
γάστηκε έως το 1967, προσελήφθη 
στην ελληνική υπηρεσία του BBC. 

Το 1965, θα βρεθεί στην Αθήνα ως 
Σύμβουλος Προγράμματος Ειδή-
σεων και Επικαίρων του Ε.Ι.Ρ. Κατά 
τη διάρκεια της Χούντας παρέμεινε 
αυτοεξόριστος στο Παρίσι, όπου και 
ανέπτυξε αντιστασιακή δράση. Αργό-
τερα, θα βρεθεί ανταποκριτής του 

Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων 
στο Παρίσι και τέλος Γενικός Διευθυ-
ντής του ΑΠΕ, έως το 1993 που συ-
νταξιοδοτήθηκε. 

Ο Μιχάλης Στυλιανού διέγραψε μια 
σημαντική δημοσιογραφική πορεία, 
εργαζόμενος σε σημαντικές θέσεις 
ευθύνης. Υπήρξε μαχητικός, ακριβο-
δίκαιος και πιστός στους φίλους και 
τις απόψεις του».

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΝΩ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από τα Κάτω Λεύκαρα, Κύπρος) 

Η αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά, 
Νίκη Γκόνη, η Αντζούλη μας, δυστυχώς έφυγε από 
αυτόν τον κόσμο τη Δευτέρα 8 Αυγούστου, αφήνο-
ντας τα τέσσερα παιδιά της Μαρία, Ζαχαρία, Κυ-
ριάκο και Τασούλα, εγγόνια και δισέγγονα. Ήταν 

ο φάρος που έδειχνε το δρόμο στην οικογένειά μας. 
Γεννημένη στις 23 Απριλίου 1931 στα Κάτω Λεύ-

καρα της Κύπρου, η μητέρα μας ήταν το τελευταίο 
από τα δέκα αδέλφια της οικογένειάς της που βρι-

σκόταν εν ζωή, ενώ, είχε χάσει και τον σύζυγό της, 
τον πατέρα μας Ανδρέα, με τον οποίο ήταν νυμφευ-
μένη 33 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα τίμησε το 

ρόλο της ως σύζυγος και μητέρα, με την αυθεντική της 
αγάπη και την αφοσίωσή της προς όλους εμάς, καθοδηγό-
ντας μας συχνά με σοφά λόγια και πολύτιμες συμβουλές. 

 
«Τώρα, που το φως της σε αυτή τη γη έχει σβήσει, θα λείψει 

πολύ σε όλους όσοι την γνώρισαν, αλλά η Νίκη, 
θα ζει για πάντα στην καρδιά μας. 

 
Η κηδεία της θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL, την 1η Σεπτεμβρίου, 
στις 12.30. Θα ακολουθήσει η τάφη στο κοιμητήριο 

του Hendon, Holders Hill Rd, NW7 1NB. 

Νίκη Γκόνη 
«Αντζούλη»
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17/4/1940 - 9/8/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Ναθαναήλ 
(Μονογιού)

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και 
γιαγιάς, Ελένης Ναθαναήλ (Μονογιού) η οποία 
απεβίωσε στις 9 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών.  

 
Καταλείπει τον επί 58 χρόνια συνοδοιπόρο 

στη ζωή της, σύζυγό της Δημήτρη από την Πηγή 
Αμμοχώστου, την κόρη της Έβρο, τους γιούς της 
Νίκο και Μάριο, τις νύφες της Ελένη και Έφη, 

καθώς και 11 εγγόνια.  
«Αν και είναι θλιβερό για μας να βλέπουμε αυτό 
το λαμπερό, όμορφο φως να σβήνει, είμαστε 

σίγουροι, ότι η Ελένη μας, έχει βρει την αιώνια 
γαλήνη. Θα μας λείψει πολύ, αλλά, θα ζει για 

πάντα στην καρδιά μας».  
Η κηδεία της θα τελεστεί στις 7 Σεπτεμβρίου 

2022, στις 12.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 

69A Westow St, Λονδίνο SE19 3RW και η ταφή 
στις 2.00 μ.μ. στο Bandon Hill Cemetery, 

Plough Ln, Wallington SM6 8JQ.  
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ, θα υπάρχει 
και κουτί εισφορών για το Crohn's & Colitis UK.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Eleni Nathanael 
(Monoyou)

(from Rizokarpaso, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death 
of our beloved wife, mother and grandmother 

Eleni Nathanael (Monoyou) who passed away on 
the 9th August at the age of 82.  

 
She leaves behind her husband of 58 years 

Dimitri from Piyi - Famagusta, daughter Evro, 
sons Nick and Marios, daughter in laws Helen 

and Effie and 11 Grandchildren. 
 

“Although she has found peace, it saddens us to 
see a bright, beautiful light fade away. She will 

be dearly missed and forever in our hearts.” 
 

The funeral will take place on 7th September 
2022, 12.00pm at the Greek Orthodox Church 
of Saints Constantine and Helen, 69A Westow 
St, London SE19 3RW and the burial at Bandon 
Hill Cemetery, Plough Ln, Wallington SM6 8JQ, 
at 2.00pm. The wake will take place at “The Oaks 

Golf Club”, Woodmansterne Road, Carshalton, 
SM5 4AN 

 
Flowers are welcome and there will be a donation 

box for Crohn’s & Colitis UK.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χρυστάλλα Μιντίκκη 
Αριστείδου

(από Ακανθού, Κύπρος)

Το 9μηνο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, θείας και φίλης Χρυστάλλας 
Μιντίκκη Αριστείδου από την Ακανθού, θα 
τελεστεί την Κυριακή 28 Αυγούστου, στον 

Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, Trinity Road, 
Wood Green, Λονδίνο N22 8LB. 

 
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να παρευρεθούν.

† MEMORIAL

Christalla Mintikki 
Aristidou

(from Akanthou, Cyprus)

The 9-month memorial service of our beloved and 
dearly missed mother, grandmother, aunt and 

friend Christalla Mintikki Aristidou from 
Akanthou will take place on Sunday 28th August 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 
Trinity Road, Wood Green. London N22 8LB.  

 
Relatives and friends are invited to attend.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κωνσταντίνος Ζορπάς (Ντίνο)
(από το Λονδίνο)

Costantinos Zorpas (Dino)
(from London)

It is with great sadness that we announce the passing of Dino Zorpas 
on Thursday 4th August 2022 aged 60. Dino leaves behind his partner, 

4 children, 5 grandchildren, mother and sister, 2 step children, relatives and 
friends. He was a huge character and was loved by everyone who met him, 

he will be greatly missed by all.  
The funeral will take place on Monday 5th September at 11.30am 

at St Panteleimon Church, Kenton Road, Harrow, HA3 9QN and the burial 
will be at 1pm at Pinner Cemetery, 660 Pinner Road, Pinner HA5 5RH.  

The wake will be held back at the St Panteleimon Church Hall. In lieu of 
flowers there will be a donation box in aid of Macmillan Cancer Support 
who were a charity close to Dino and his family’s heart.  We have created a 

justgiving link for those who wish to donate to this worthy charity  
https://www.justgiving.com/fundraising/krista-zorpas

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Katina Kontemeniotis
(from Assia, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κατίνα Κοντεμενιώτη
(από Άσσια, Κύπρος)

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής Κατίνας Κοντεμενιώτη στις 5 Αυγούστου 2022. 

Η Κατίνα, γεννήθηκε στην Άσσια το 1936 με γονείς τον Κυριάκο και τη Χρυστάλλα 
Σιαμπτάνη και αδέλφια τους: Μαργαρίτα, Γιάννη, Κοκή, Κώστα και Μιχάλη. 

Το 1961, σε ηλικία 25 ετών, έφυγε από την Κύπρο και ήρθε για να ζήσει στο Λονδίνο, 
όπου παντρεύτηκε τον Ανδρέα Κοντεμενιώτη.  

Αφήνει πίσω τα παιδιά της: Μπέτι, Τζον και Αντρέα, τα εγγόνια της: Τζέσικα, 
Καίτη, Ρις, Κρίστοφερ και Άντριου, τη δισέγγονη της Όλιβ και τα αδέλφια της 

Μαργαρίτα και Μιχάλη.  
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 από τον ιερό ναό 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, στις 12 το μεσημέρι. Θα 
ακολουθήσουν η ταφή και η παρηγοριά στο κοιμητήριο του Edmonton, 

Church Street, N9 9HP. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια δέχεται εισφορές για 
το Alzheimers Society, μέσω της σελίδας: 

https://www.facebook.com/100027892530046/posts/pfbid0hGME1UmWDjsNhcJXp
WmJgHvj3yUKshSjZ9QfrF5Vrni8SdAK4pmLFRo7uh38LKESl/?d=n 1/8/1936 - 5/8/2022

It is with the deepest sadness that we announce the passing of our beloved mother, 
grand mother, great-grand mother and sister Katina Kontemeniotis. Katina was born 
in Assia 1936, to Kyriakos and Christalla Shamptani. She has a sister Margarita and 

four brothers Yianni, Kokki, Kosta and Mihali. In 1961 at the age of 25 she left 
Cyprus and came to live in London where she married Andreas Kontemeniotis.   

She is survived by her sister Margarita, her brother Mihali, and her children, Betty, 
John and Andrea, her grandchildren, Jessica, Katie, Reece, Christopher and 

Andrew and great granddaughter Olive.   
The funeral will take place on Friday 2nd September 2022 at St. John's the Baptist 

Church, Wightman Road, at 12 noon. And the burial and wake will take place at 
Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. 

In lieu of flowers the family kindly ask for donations to the Alzheimers Society at 
https://www.facebook.com/100027892530046/posts/pfbid0hGME1UmWDjsNhcJXp

WmJgHvj3yUKshSjZ9QfrF5Vrni8SdAK4pmLFRo7uh38LKESl/?d=n

14/3/1962 - 4/8/2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ντίνου Ζορπά 
την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 σε ηλικία 60 ετών. Ο Ντίνος αφήνει πίσω τη 
σύντροφό του, 4 παιδιά, 5 εγγόνια, μητέρα και αδερφή, 2 θετά παιδιά, συγ-
γενείς και φίλους. Ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας και αγαπήθηκε από όλους 

όσοι τον γνώρισαν. Θα λείψει πολύ σε όλους.  
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στις 11.30 π.μ. από την 
εκκλησία Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής, Kenton Road, Harrow, 
HA3 9QN και η ταφή στις 13:00 στο κοιμητήριο του Pιnner, 660 Pinner 
Road, Pinner HA5 5RH. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων 
του Αγίου Παντελεήμονα. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών 
για το Macmillan Cancer Support που ήταν κοντά στον Ντίνο και στην 

καρδιά της οικογένειάς του. Επίσης, εισφορές γίνονται ήδη στο:  
https://www.justgiving.com/fundraising/krista-zorpas 

 Το 40ήμερο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Κυριάκου 
Νικολάου, θα τελεσθεί την Κυριακή 28 Αυγούστου 

2022 στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου 
και Ειρήνης, Durants Park, Hertford Road Cemetery, 

Hertford Road, EN3 5JE στo Enfield και καλούνται όσοι 
τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν. 

  
Η οικογένεια θα ήθελε με την ευκαιρία αυτή 

να ευχαριστήσει όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, 
έστειλαν λουλούδια και την στήριξαν σε αυτή 

την πολύ δύσκολη στιγμή.  
 

Οι τεθλιμμένοι: η σύζυγος του Γεωργία, τα παιδιά 
του, καθώς και ολόκληρη η οικογένειά του.

† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κυριάκος Νικολάου

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 28 Αυγούστου 2022, 
το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδερφής Μαρούλλας (Μάρω) 
Δημητρίου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και 

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 
 όπως παραβρεθούν. 

 
Οικογένεια: σύζυγος Παναγιώτης, γιοι Μάμας, Σταύρος, 

Άνδρος, Δημήτρης και Νίκος, εγγόνια, αδέλφια και  
λοιποί συγγενείς.

† 6MHNO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μαρούλλα (Μάρω) 
Δημητρίου 
(από Βαρώσι Αμμοχώστου)
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Thomas Georgiou
(from Kondea, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of Thomas Georgiou who passed away 
on the 12th August 2022. He was born on the 17th July 1951 and was from Kondea, Cyprus.  

He leaves behind his wife of 48 years, Eleni. His two sons, George and Peter, his 7 Grandchildren 
Rhianna, Thomas, Mimi, Andrew, Paris, Micheala and Rocco.  

Thomas was the most devoted and loving Husband, father and Grandfather. We will forever 
remember how kind and giving he was, his sense of fun and hospitality which was born from his 
proudness of being Cypriot. He had a long battle with Alzheimers which began at the young age 

of 59. Eleni devoted her all to the care of Thomas and kept him loved, safe and cared for throughout.  
The church service will be at 12:30 at St Demetrios Greek Orthodox church on the 31st August 

2022. The burial will be at the Epping Cemetery, Bury Lane, CM16 5JB.  
The wake will be at the Epping Hall, At Johns Road, CM165JU.   

There will be donation boxes in the church for the Alzheimer's Society.

17/07/1951-12/08/2022
ΣΥΛΛΥΠΗΤHΡΙΑ

Η οικογένεια 
Ανδρέα και Κίκας 

Σωτηρίου 
εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια 
στους οικείους της 
Νίνας Στυλιανού που 
απεβίωσε πρόσφατα. 

 
«Αιωνία της 
η μνήμη»

Η οικογένεια 
Γιώργου και Ελλης  

Σάββα 
εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια  
στους οικείους 

του μ. Άκη Ιωαννίδη που 
απεβίωσε πρόσφατα. 

 
«Αιωνία του 
η μνήμη»

Ο Σύνδεσμος 
Λευκαριτών 

Μεγάλης Βρετανίας 
εκφράζει τα θερμά 
του συλλυπητήρια 
στους οικείους του  
μ. Άκη Ιωαννίδη 
που απεβίωσε 
πρόσφατα. 

 
«Αιωνία του 
η μνήμη»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Απεβίωσε ο Γιώργος Πουργουρίδης
Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορήθηκε η 
κοινότητα της Κώμης Κεπίρ, εδώ και στην 
Κύπρο, για τον θάνατο του Γιώργου Πουργου-
ρίδη, το Σάββατο 20  Αυγούστου.  
Ο εκλιπών υπήρξε από τα παλαιά μέλη της κοι-
νότητας που μετανάστευσαν στη Βρετανία  τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Ήταν 90 χρονών 
και αφήνει δύο κόρες. Η σύζυγος του, Αγγλίδα, 
πέθανε πριν μερικά χρόνια.  
Ο αδελφός του, Αντώνης, μεγαλύτερός του και 
πατέρας επτά παιδιών, ήταν θύμα 
φανατικών τουρκικών θηριωδιών. Εκτελέσθηκε 
μαζί με άλλους συγχωριανούς στην περιοχή 
Απελάντρου, έξω από το χωριό.   
Ο Γιώργος, γνωστός στην κοινότητά μας ως 
Γιωρκάτζης, ζούσε οικογενειακώς στο Croydon, 
πράγμα που τον κρατούσε σε σχετική απομό-
νωση από την κοινωνική ζωή της παροικίας. 

΄Ηταν, όμως, ευρύτατα γνωστός ως ράπτης αν-
δρικών ενδυμασιών στο κεντρικό Λονδίνο για πε-
ρισσότερα από 50 χρόνια.  
Επί σειρά ετών, η επιχείρηση αποτελούσε συνε-
ταιρισμό με τον Παναή Σταύρου (Μάξιου), επί-
σης από την Κώμη Κεπίρ, υπό την εμπορική 
επωνυμία «George & Panos».  
Για αρκετά χρόνια, και όσο η φυσική του κατά-
σταση το επέτρεπε, ο Γιωρκάτζης περνούσε τις 
καλοκαιρινές του διακοπές στην Κύπρο, όπου και 
διατηρούσε παραθαλάσσιο διαμέρισμα στη Λάρ-
νακα.   
Λεπτομέρειες για την κηδεία θα γνωστοποιηθούν 
αργότερα.  
 Μιά τραγική σύμπτωση: Ο Γιωρκάτζης απε-
βίωσε την ίδια ημερομηνία, με αυτή της άγριας 
εκτέλεσης του αδελφού του.

12/10/1952 - 20/08/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Μύρια Κυριάκου
(από Λεμεσό, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Myria Kyriacou
(from Limassol, Cyprus)

It is with great sadness and the heaviest of hearts that we 
announce the passing of our beloved sister, auntie and great 

auntie Myria Kyriacou (aka Milks) who sadly 
went to sleep on 20th August 2022. 

 
We are honoured to have known such a beautiful soul, 

a true lady with principles, family values and a heart of gold. 
She had a smile that could light up any room, belares that 
could keep you laughing forever and a heart so big that 

all of her nieces and nephews referred to her as their second 
mum ‘Mimi’. She was the kindest, loving selfless and support-
ive person you could ever meet and will forever be loved and 

sorely missed by all those who had the privilege of knowing her. 
 

She leaves behind her 2 sisters and 3 brothers - Andre, Aliki, 
Thoro, Emi and Aggie, nephews, nieces and many other 

relatives and friends. 
 

The funeral will take place on Saturday 3rd September 2022 
at the Greek Orthodox Church of St Barnabas in Wood 
Green at 10am, followed by the burial at New Southgate 
Cemetery at 12pm. The wake will take place at Ariana 

Banqueting Hall, Brunswick Park Road, New Southgate, 
N11 1GN at 1pm. Floral tributes to be sent to Demetriou & 

English by Friday 2nd September at 6pm. 
 

There will also be a donation box 
for Duchenne Muscular Dystrophy.

Με μεγάλη θλίψη και με βαρύτατη καρδιά ανακοινώνουμε 
τον θάνατο της αγαπημένης μας αδερφής και θείας Μύριας 
Κυριάκου (Milks) που απεβίωσε στις 20 Αυγούστου 2022. 

 
Είναι τιμή για μας που γνωρίσαμε μια τόσο όμορφη ψυχή, μια 

αληθινή κυρία με αρχές, οικογενειακές αξίες και χρυσή 
καρδιά. Είχε ένα χαμόγελο που μπορούσε να φωτίσει όλο το 
δωμάτιο, είχε τον τρόπο να κάνει τους άλλους να γελούν 

ασταμάτητα και μια καρδιά τόσο μεγάλη που όλα τα ανίψια 
της την αποκαλούσαν ως τη δεύτερη τους μητέρα - «Μιμή». 

 
Ήταν ο πιο ευγενικός, στοργικός ανιδιοτελής και 

υποστηρικτικός άνθρωπος που θα μπορούσατε να γνωρίσετε 
ποτέ και πάντα θα την αγαπούμε. Θα λείψει σε όλους εκείνους 

που  είχαν το προνόμιο να τη γνωρίσουν. 
 

Αφήνει τα 5 αδέλφια της, Άντρη, Αλίκη, Θόρο, Έμη και 
Άκη, ανίψια, πολλούς συγγενείς και φίλους. 

 
Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 
από τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green 
στις 10 π.μ., και  η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 
στις 12:00. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting 
Hall, Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1GN στις 
13:00. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & 
English έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 6μ.μ. 

 
Θα υπάρχει επίσης κουτί εισφορών 
για το Duchenne Muscular Dystrophy.
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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 donation boxes 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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† 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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