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Την ανάγκη να εκπληρωθεί το κά-
λεσμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ, της ΕΕ και διεθνών ηγε-
τών για επιστροφή της πόλης της 
Αμμοχώστου στους κατοίκους της, 
τονίζουν με επιστολή... 

Σελ. 2

Εnglish Section 13-21

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΧΑΛΛΟΥΜΙΟΥ

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ 50% ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

«Βρισκόμαστε  μπροστά σε μια 
πρωτοφανή μεταπολιτευτικά θε-
σμική παραβίαση, αντιδημοκρατική 
εκτροπή», τόνισε μεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξερχό-
μενος από την... 

Σελ. 7                    

Η είσοδος στο Φθινόπωρο σημα-
τοδοτεί και την επισημοποίηση της 
έναρξης της τελευταίας φάσης της 
προεκλογικής μάχης για τις προ-
εδρικές εκλογές του 2023... 

Σελ. 5

Στα βαθιά ο προεκλογικός

Ολοταχώς 
για... λουκέτο

Σελ. 3, 4 & 13Σελ. 3

Τα λόγια, πράξεις Αντιδημοκρατική εκτροπή

Σελ. 2 & 6

Δύσκολος χειμώνας
Την οικονομική δυσχέρεια και τις δύ-

σκολες επιλογές που θα κληθούν να αντι-
μετωπίσουν αυτόν το χειμώνα πολλά 
βρετανικά νοικοκυριά αποκαλύπτει νέα 
δημοσκόπηση αναφορικά με την ενεργει-
ακή ακρίβεια. Συγκεκριμένα, χωρίς θέρ-
μανση σκοπεύει να περάσει τους πιο 
κρύους μήνες του έτους το 23% των ερω-
τηθέντων. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 27% 
για γονείς με ανήλικα παιδιά. 
Το 70% απαντά πως η θέρμανση θα 

ανάβει λιγότερο. Το 23% των ερωτηθέ-
ντων λέει πως θα χρησιμοποιήσει πιστω-
τική κάρτα για να πληρωθούν οι λογα-
ριασμοί ενέργειας και το 11% πως θα 
υποχρεωθεί....
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Είδος πολυτελείας κινδυνεύει να καταστεί το χαλ-
λούμι για την παροικία μας και τους καταναλωτές 
στο Ηνωμένο Βασιλείο γενικότερα, καθώς σύμ-
φωνα με καλά διασταυρωμένες πληροφορίες της 
«Παροικιακής», πολύ σύντομα, θα αναγκαστούμε να 
«χρυσοπληρώσουμε» για να το έχουμε στο οικογε-
νειακό τραπέζι. 
Καλά ενημερωμένες πηγές δήλωσαν στην εφημε-

ρίδα μας, ότι οι αυξήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις 
εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από την παγκόσμια οι-
κονομική κρίση. Και μάλιστα σε μια περίοδο που τα 
πράγματα γίνονται εξαιρετικά δύσκολα, τόσο για τα 
νοικοκυριά, όσο και για τις κυπριακές επιχειρήσεις 
του ΗΒ που βασίζουν τον κύκλο εργασιών τους στα 
κυπριακά προϊόντα. 
Οι αυξήσεις στην τιμή του χαλλουμιού, αναμένεται 

να ξεπεράσουν το 50% σε τιμές χονδρικής. Ενδεικτικά 
να αναφέρουμε ότι για το χαλλούμι που πωλείται στη 
γνωστή νάυλον συσκευασία και το οποίο από σήμερα 
θα ονομάζεται «λευκό τυρί» (λόγω ποσόστωσης γά-
λακτος), η τιμή του σήμερα είναι περίπου £50 για το 
κιβώτιο των 8 κιλών. Σύμφωνα με τις νέες τιμές, αυ-
ξανεται στις £76.  
Εξίσου «τσουκτερές» θα είναι και οι αυξήσεις στις 

τιμές του αυθεντικού κυπριακού χαλλουμιού που πω-
λείται στην παραδοσιακή συσκευασία της «φίζας». Η 
σημερινή τιμή αγοράς του από τον καταναλωτή, κυ-
μαίνεται γύρω στις £40. Όμως, με βάση τις αναμενό-
μενες αυξήσεις, η λιανική τιμή της «φίζας» θα ξεπε-

ράσει κατά πολύ τις £50.   
Οι μεγάλοι εισαγωγείς, αποδίδουν τις αυξήσεις στο 

αυξημένο κόστος παραγωγής, στα μεταφορικά, στο 
κόστος εκτελωνισμού και διάθεσής του στην τοπική 
αγορά. 
Ωστόσο, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, όπου ορι-

σμένοι συμπατριώτες μας προσπαθούν να συγκρα-
τήσουν με νύχια και με δόντια τις τιμές των κυπριακών 
προϊόντων στο τελικό στάδιο πριν τον καταναλωτή, 
απορροφώντας οι ίδιοι σημαντικό ποσοστό των αυ-
ξήσεων που παρατηρούνται εδώ και καιρό, τα πρά-
γματα ερμηνεύονται εντελώς διαφορετικά σε σχέση 
με τις αυξήσεις. 
Όπως μας λέχθηκε από άμεσα εμπλεκόμενους του 

εμπορίου κυπριακών προϊόντων στο ΗΒ, οι αυξήσεις, 
όχι μόνο δεν δικαιολογούνται, αλλά προκαλούν και 
τεράστια ερωτήματα για το πού οδηγούμαστε σε 
σχέση με τις εισαγωγές προϊόντων από τον τόπο 
μας, καθώς το ενδεχόμενο αισχροκέρδειας είναι πλέον 
ορατό. «Παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα φαινό-
μενα διπλασιασμού των τιμών με δικαιολογία το Bre-
xit και το κόστος εκτελωνισμού, τα μεταφορικά και 
το κόστος παραγωγής. Εμείς συμφωνούμε, ότι όλες 
αυτές οι εξελίξεις, με την επιπρόσθτεη γραφειοκρατία 
στα λιμάνια και τις αυξήσεις στα μεταφορικά διεθνώς, 
επιβάλλουν μοιραία κάποιες αυξήσεις. Όχι όμως, 
αυτές τις αυξήσεις για τις οποίες έχουμε ενημερώθει 
τις τελευταίες μέρες», μας είπαν χαρακτηριστικά. 

«Οι αριθμοί δεν βγαίνουν και σε καμία περίπτωση 

δεν δικαιολογούν τις ανατιμήσεις που γίνονται από 
ορισμένους εισαγωγείς στο ΗΒ. Και το ερώτημα που 
τίθεται από όλους, όσοι επηρεαζόμαστε αρνητικά 
από αυτές τις αυξήσεις είναι απλό. Μήπως κάποιοι 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση;» 
Υπογραμμίζουν ακόμη ότι οι νέες τιμές, για τις 

οποίες έχουν ενημερωθεί ήδη, προέκυψαν πριν την 
ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων στην Κύπρο για τις ποσοστώσεις και 
την πιστοποίηση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ (Προστα-
τευόμενη Ονομασία Προέλευσης) που το κατοχυρώνει 
ως αποκλειστικό κυπριακό προϊόν και δημιουργεί νέα 
δεδομένα ακόμη και στη μορφή του προϊόντος (ανα-
λυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 6). 

Σημειώνεται ακόμη, ότι οι αυξήσεις, δεν αφορούν 
μόνο το αυθεντικό κυπριακό χαλλούμι, αλλά και το 
λεγόμενο «λευκό τυρί», το οποίο θεσμοθετείται επι-
σήμως από σήμερα, Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου. 
Μάλιστα, ορισμένοι καταστηματάρχες στο Λονδίνο και 

σε άλλες περιοχές όπου ζουν Κύπριοι μετανάστες, 
έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι 
οι συμπατριώτες μας καταναλωτές άρχισαν ήδη να αντι-
δρούν αρνητικά στις αυξήσεις των τιμών των κυπριακών 
προϊόντων, κάτι, που όπως εξηγούν, «οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια σε εξαιρετικά δύσκολες κατάστασεις 
το λιανικό εμπόριο κυπριακών προϊόντων στο ΗΒ». 
Για το θέμα, και προκειμένου να διαπιστώσουμε το 

μέγεθος του προβλήματος σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
του εμπορίου κυπριακών προϊόντων, εξασφαλίσαμε δη-
λώσεις και από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Κυ-
πρίων Αγροτών στην Κύπρο, Πανίκο Χάμπα. 
Όπως μας εξήγησε, τα δεδομένα με τις αυξήσεις είναι 

δραματικά για όλους. Όμως, σε σχέση με το ενδεχόμενο 
αισχροκέρδειας τόνισε ότι «οι καταναλωτές σε όλο τον 
κόσμο, πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουν και να αντι-
δράσουν. Πρέπει να επαγρυπνούν και οι κυβερνή-
σεις, αλλά ειδικότερα ο καταναλωτής». 
Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις αυξήσεις στις τιμές και άλ-

λων κυπριακών προϊόντων που διατίθενται στην τοπική 
αγορά, περισσότερες δηλώσεις καθώς και σύγκριση τι-
μών, στην επόμενη έκδοση της «Παροικιακής».
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Την ανάγκη να εκπληρωθεί το κάλεσμα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της ΕΕ και διεθνών 
ηγετών για επιστροφή ολόκληρης της πόλης της 
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της, τονί-
ζουν με επιστολή τους προς τον Βρετανό Υπουργό 
Ευρώπης Γκρέιαμ Στιούαρτ οι Αμμοχωστιανοί πρό-
σφυγες στο Λονδίνο, αδερφοί Νίκος, Γιώργος και 
Αντώνης Σαββίδης, εκ μέρους του Συμβουλίου Βρε-
τανοκυπρίων. Όπως σημειώνουν, αν και η Τουρκία 
έχει επανειλημμένως αγνοήσει το διεθνές δίκαιο, 
«δυστυχώς της έχει επιτραπεί από τη διεθνή κοι-
νότητα να συνεχίσει με τις επιδιώξεις της να τουρ-
κοποιήσει τον κατεχόμενο βορρά της Κύπρου και 
όχι μόνο». 
Αναφέρουν πως η βρετανική κυβέρνηση κατανοεί 

και γνωρίζει την ιστορία της Κύπρου πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από την επί μακρόν σχεδιαζόμενη 
τουρκική εισβολή. Υποδεικνύουν λοιπόν πως το 
πρόβλημα δεν βρίσκεται στις δύο κοινότητες, αλλά 

στην Τουρκία. Όπως προσθέτουν, θέλουν να δουν 
την επανένωση της αγαπημένης τους πατρίδας με 
όλους τους Κύπριους να συμβιώνουν και να ευη-
μερούν προς όφελος μιας ενωμένης και ελεύθερης 
Κύπρου. 

«Ως εκ τούτου, καλούμε τη βρετανική μας κυ-
βέρνηση, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφα-
λείας και ως μία εκ των εγγυητριών στην Κύπρο, 
να αυξήσει τις προσπάθειες της για την υιοθέτηση 
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την επιστροφή 
της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους ιδιο-
κτήτες της και να ασκήσει την πλήρη στήριξη καθώς 
και πολιτική πίεση ώστε να διασφαλιστεί όπως οι 
άλλες δύο εγγυήτριες δυνάμεις συμφωνήσουν στην 
επανένωση της Κύπρου - με όλους τους πρόσφυ-
γες να επιστρέφουν στη δικαιωματική τους γη και 
ιδιοκτησία, απαλλαγμένοι από τον παράνομο 
στρατό κατοχής, από τους παράνομους εποίκους 

και τους εγγυητές, στη βάση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και της διεθνούς δικαιοσύνης», αναφέ-
ρει η επιστολή. 
Αναφερόμενοι στις στενές σχέσεις Κύπρου-Βρε-

τανίας, οι αδερφοί Σαββίδη σημειώνουν την κατά-
ταξη πολλών Κυπρίων στο βρετανικό στρατό στους 
δύο παγκοσμίους πολέμους. Μεταξύ αυτών των 
36.000 Κυπρίων εθελοντών στο Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο ήταν και ο πατέρας των υπογραφόντων την 
επιστολή, ο οποίος πολέμησε σε Μέση Ανατολή, 
Αίγυπτο και ελληνικά νησιά. «Δυστυχώς πολλοί 
από αυτούς τους εθελοντές έχασαν παιδιά, σπίτια 
και βιος το 1974 λόγω της τουρκικής εισβολής», 
επισημαίνουν οι συντάκτες της επιστολής. 
Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί στους φιλοκύπριους 

Συντηρητικούς Βουλευτές Τερέζα Βίλιερς, Δρ Μά-
θιου Όφορντ, Μάρτιν Βίκερς, σερ Γκρέιαμ Μπρειντι, 
σερ Ρότζερ Γκέιλ και Σέριλ Μάρεϊ.

Επιστολή προσφύγων που διαμένουν στο Λονδίνο προς τον Βρετανό Υπ. Ευρώπης, για την Αμμόχωστο 

Κατεχόμενη Αμμόχωστος: από την προσωπική 
συλλογή του Δώρου Παρτασίδη (c)

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΗΒ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Τιμές «φωτιά» και ανησυχίες για αισχροκέρδεια στις εισαγωγές χαλλουμιού 

ΖΗΤΟΥΝ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΚΥΠΡΙΩΝ, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ ΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

«Η σύζυγος, η μάνα, η αγωνίστρια της κυπριακής παροικίας...»
Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της 

Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ 
εκφράζουν  θερμά και εγκάρδια συλ-
λυπητήρια, στον φίλο και συνεργάτη 
τους, επίτιμο Αντιπρόεδρο της ΕΚΟ, 
πρώην Γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας και τέως διευθυντή του Κυπριακού 
Κοινοτικού Κέντρου Χριστόδουλο Στυλια-
νού, για τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του 
Νίνας, εξαίρετης συζύγου και πολύ καλής μητέρας, 
που προήλθε από καρδιακή προσβολή την Κυ-
ριακή 7 Αυγούστου. 
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΚΟ αναφέρεται 

μεταξύ άλλων ότι «Η αείμνηστη Νίνα, πρώην Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών και 
μέλος της Γραμματείας της ΕΚΟ, ήταν δραστήριο 

στέλεχος οργανώσεων που εργάζονταν για την 
ισότητα των δυο φίλων, για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, για τη διατήρηση της ταυτότη-
τας της παροικίας μας, και συμμετείχε στις 
αντικατοχικές και άλλες εκδηλώσεις της 
Ομοσπονδίας για τον τερματισμό της κατο-
χής και την ελευθερία της Κύπρου. 
Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια 

στις θυγατέρες τους Ελένη και  Μαρία, και σε όλα 
τα μέλη των οικογενειών τους. 
Αιωνία της η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που τη σκεπάζει.» 
Η κηδεία της Νίνας Στυλιανού τελέστηκε την πε-

ρασμένη Τρίτη 30 Αυγούστου από τον Καθεδρικό 
Ναό της Παναγίας στο Wood Green του Λονδίνου, 
όπου πλήθος κόσμου κατέκλυσε την εκκλησία για 

το τελευταίο αντίο στη γυναίκα που σημάδευσε με 
την προσφορά της, την ιστορία της κυπριακής πα-
ροικίας. Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Πάμπος Χα-
ραλάμπους εκ μέρους του Επαρχιακού Γραμματέα 
του ΑΚΕΛ Βρετανίας, Ανδρέα Γρηγορίου, ο αδελ-
φός της εκλιπούσης Έρικ Χαραλάμπους, η θυγα-
τέρα της, Ελένη Στυλιανού καθώς και τα εγγόνια 
της Χρήστος Τούτον και Μάθιου Τούτον. 
Επίσης, έγινε κατάθεση στεφάνων από την Κε-

ντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, την ΠΟΓΟ, την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ, το ΑΚΕΛ Βρετανίας, 
την «Παροικιακή», την Ένωση Κυπρίων Γυναικών 
Αγγλίας, το Κυπριακό Κοινοτικό Κεντρό, τον Σύν-
δεσμο Αμμοχώστου Μεγ. Βρετανίας και την οικο-
γένεια Δημήτρη Χριστόφια.



Αντιδράσεις από τη βρετανική αντιπολίτευση 
και άλλους πολιτικούς έχει προκαλέσει το σχόλιο 
της Λιζ Τρας ότι «οι ένορκοι ακόμα δεν έχουν 
αποφανθεί» για το κατά πόσο ο Γάλλος Πρό-
εδρος, Εμανουέλ Μακρόν, είναι φίλος ή εχθρός 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Το ερώτημα τέθηκε στη 
Βρετανίδα νυν Υπουργό Εξωτερικών και επικρα-
τέστερη επόμενη Πρωθυπουργό στην προτελευ-
ταία προεκλογική εκδήλωση με τη συμμετοχή με-
λών του Συντηρητικού Κόμματος στο Νόριτς. 
Ο αντίπαλός της στη διεκδίκηση της πρωθυ-

πουργίας Ρίσι Σούνακ απάντησε πως ο Πρόεδρος 

Μακρόν είναι «φίλος». 
Η απάντηση της Τρας προκάλεσε επιδοκιμα-

στικά γέλια και χειροκροτήματα μεταξύ των μελών 
του κόμματος που παρίσταντο στην εκδήλωση, 
με την ίδια να προσθέτει ότι θα κρίνει τον Γάλλο 
ηγέτη «από τις πράξεις και όχι από τα λόγια». Ο 
Εμανουέλ Μακρόν είχε μια ταραχώδη σχέση με 
τον απερχόμενο Βρετανό Πρωθυπουργό, Μπόρις 
Τζόνσον, με συχνές συγκρούσεις αναφορικά με 
το Πρωτόκολλο του Brexit για τη Β. Ιρλανδία, τα 
αλιευτικά δικαιώματα και τις ροές μεταναστών στη 
Μάγχη, τη στρατιωτική συμφωνία με ΗΠΑ και Αυ-

στραλία, τη στάση έναντι του Πούτιν κ.ά. 
Αντιδρώντας στο σχόλιο της Λιζ Τρας, ο σκιώ-

δης Υπουργός Εξωτερικών του Εργατικού Κόμ-
ματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ντέιβιντ 
Λάμι την κατηγόρησε για «θλιβερή έλλειψη κρί-
σης». Πρόσθεσε ότι η υπουργός «προσέβαλε 
έναν από τους στενότερους συμμάχους της Βρε-
τανίας». Στέλεχος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με 
το BBC, σχολίασε ότι η κα Τρας «υπονόμευσε 
πλήρως τη σχέση με τη Γαλλία» με το σχόλιό της. 
Ο πρώην Υφ.ός Εξωτερικών των Συντηρητικών, 

Άλιστερ Μπερτ, έκανε λόγο για «σοβαρό λάθος».
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

Οι δραματικές αυξήσεις στους λογαριασμούς 
ενέργειας εξακολουθεί να μονοπωλεί την επι-
καιρότητα και τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού 
Τύπου και αυτή την εβδομάδα. Τα πρωτοσέλιδα 
της Τετάρτης 31/8/2022 είναι ενδεικτικά του κλί-
ματος που επικρατεί σε ολόκληρη τη χωρά, κα-
θώς οι πολίτες αντιδρούν όλο και πιο πολύ στη 
νέα αυτή κρίση. 
Η Daily Mirror, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο 

«Η Βρετανία απαιτεί ‘πάγωμα’ των τιμών, τώρα» 
γράφει ότι, σύμφωνα με δημοσκόπηση των ανα-
γνωστών της, το 82% των πολιτών υποστηρίζει 
το άμεσο «πάγωμα» των λογαριασμών ενέρ-
γειας. Οκτώ στους δέκα πολίτες απαιτούν από 
την κυβέρνηση να διατηρήσει το ανώτατο όριο 
των τιμών της ενέργειας (πλαφόν) στο τρέχον 
επίπεδο, αντί να επιτρέψει την προγραμματι-
σμένη άνοδο του Οκτωβρίου σε περισσότερες 
από 3.500 λίρες ετησίως. Υπογραμμίζει δε, ότι 
τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταποκριθούν. 
Ο Guardian αναδεικνύει στο κύριο θέμα του 
τη δραματική προειδοποίηση από τράπεζες τρο-
φίμων σε όλη τη Βρετανία, οι οποίες προειδο-
ποιούν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων το 
χειμώνα. «Δεν θα είναι σε θέση να στηρίξουν 
τις οικογένειες που έχουν ανάγκη» υπογραμμί-
ζεται κάτω από τον χαρακτηριστικό τίτλο: «Φόβοι 
για φαινόμενα πείνας λόγω έλλειψης επαρκών 
αποθεμάτων». 
Η εφημερίδα i αναδεικνύει τις σοβαρές πλέον 
ανησυχίες περί μαζικού κλεισίματος πολλών, μι-
κρών επιχειρήσεων της χώρας, στην περίπτωση 
που δεν τεθεί πλαφόν στις τιμές για τις υπηρε-
σίες ενέργειας ή δεν δοθεί έκτακτη βοήθεια προς 
τις επιχειρήσεις από τη νέα κυβέρνηση. Υπό τον 
τίτλο «Σώστε μας από τις αυξήσεις στους λογα-
ριασμούς για την ενέργεια που φτάνουν το 

400%», η εφημερίδα αποκαλύπτει, επίσης, ότι 
έχουν ξεκινήσει οι απολύσεις προσωπικού σε 
ορισμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν δει τα λει-
τουργικά τους έξοδα να πενταπλασιάζονται. 
Η Daily Express αναφέρει ότι ο «αισιόδοξος» 
Μπόρις Τζόνσον λέει ότι είναι «περήφανος» που 
εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του και δήλωσε ότι 
θα στηρίξει τον διάδοχό του «για συνέχιση της 
σκυταλοδρομίας». Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο 
πρωθυπουργός επαίνεσε την «ηρωική φύση» 
του βρετανικού λαού και εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότι η χώρα θα ανακάμψει «δυναμικά» μετά την 
κρίση του κόστους ζωής. 
Στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης, κυριαρχούσε 
επίσης, και η είδηση του θανάτου του τελευταίου 
ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπα-

τσιόφ. 
Εν τω μεταξύ, οι τραγικές εξελίξεις στην οικο-
νομία με τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στους λογα-
ριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων, ήταν το θέμα που κυριαρχούσε 
και στα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου της 
Τρίτης 30 Αυγούστου. 
Υπό τον τίτλο «Συντηρητικοί προειδοποιούν 
ότι θα κλείσουν σχολεία εξαιτίας των αυξήσεων», 
ο Guardian δίνει μια νέα διάσταση στο θέμα 

της κρίσης του κόστους ζωής. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, κορυφαία στελέχη του Συντηρητικού 
Κόμματος προτρέπουν τη νέα κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει με τη μορφή του κατεπείγοντος 
τις αυξανόμενες πιέσεις στα λειτουργικά κόστη 
των σχολείων, καθώς οι διευθύνσεις των εκπαι-
δευτηρίων καταβάλλουν ήδη τεράστιες προσπά-
θειες για να μπορέσουν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς ενέργειας και τους μισθούς. Ο 
πρώην υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών, 
Κένεθ Μπέικερ, δήλωσε ότι σχολεία θα αναγκα-
στούν να κλείσουν και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
μπαίνει σε μια «πραγματικά φρικιαστική πε-
ρίοδο» η οποία θα διαρκέσει δύο χρόνια. Τονίζει, 
ακόμη, ότι μόνο μια «εκπληκτική διακυβέρνηση» 
θα μπορέσει να βοηθήσει τη χώρα να βγει από 
αυτήν την κρίση χαμογελώντας. 
Η Metro αναδεικνύει μια διαφορετική πτυχή 
του θέματος της ενεργειακής κρίσης και του κό-
στους ζωής, που αφορά στη δραματική προ-
ειδοποίηση του British Beer and Pub Association 
ότι χιλιάδες παμπ του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
αναγκαστούν να κλείσουν για πάντα, εκτός εάν 

η κυβέρνηση παρέμβει για να τους βοη-
θήσει να αντιμετωπίσουν τις πρωτοφα-
νείς αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλε-
κτρικής ενέργειας και υγραερίου. Υπό 
τον τίτλο «Τελευταίες παραγγελίες για 
τις παμπ» οι συντάκτες της εφημερίδας 
υπογραμμίζουν πως «εαν η κυβέρνηση, 
δεν παρέμβει άμεσα και αποτελεσμα-
τικά, τότε δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία 
ότι θα δούμε έναν τεράστιο αριθμό μπυ-
ραριών να κλείνουν οριστικά».  
Οι Financial Times γράφουν ότι η ΕΕ 
ετοίμασε ήδη έκτακτα μέτρα για τον πε-
ριορισμό των αυξήσεων στις τιμές του 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Ολοταχώς για... λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις του ΗΒ

Δεν είναι σίγουρη αν ο πρόεδρος Μακρόν είναι φίλος ή εχθρός, είπε η Λιζ Τρας
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Την οικονομική δυσχέρεια και τις δύσκολες επι-
λογές που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτόν 
το χειμώνα πολλά βρετανικά νοικοκυριά αποκαλύ-
πτει δημοσκόπηση αναφορικά με την ενεργειακή 
ακρίβεια. Ακόμα και πριν από την ανακοίνωση ότι 
από 1η Οκτωβρίου κάθε νοικοκυριό θα πληρώνει 
3.549 λίρες το χρόνο για ηλεκτρικό ρεύμα και φυ-
σικό αέριο, η δημοσκόπηση που έγινε για λογα-
ριασμό των Φιλελεύθερων Δημοκρατών της αντι-
πολίτευσης έδειξε πως ένας στους τέσσερις δε θα 
ανάψει τη θέρμανση φέτος το χειμώνα. 
Συγκεκριμένα, χωρίς θέρμανση σκοπεύει να πε-

ράσει τους πιο κρύους μήνες του έτους το 23% 
των ερωτηθέντων. Το ποσοστό ανεβαίνει στο 27% 
για γονείς με ανήλικα παιδιά. 

Το 70% απαντά πως η θέρμανση θα ανάβει λι-
γότερο. Το 23% των ερωτηθέντων λέει πως θα 
χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα για να πληρω-
θούν οι λογαριασμοί ενέργειας και το 11% πως θα 
υποχρεωθεί να βγάλει δάνειο για να ανταπεξέλθει. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά ανεβαίνουν σε 33% και 
17% για γονείς με ανήλικα παιδιά. 
Η δημοσκόπηση έγινε σε δείγμα 2.000 ενηλίκων 

κατοίκων της Βρετανίας. 
Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες έκαναν λόγο για 

«εθνικό σκάνδαλο» και ζήτησαν από τους υποψη-
φίους για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην 
πρωθυπουργία να δεσμευθούν άμεσα για μια σειρά 
μέτρων αν εκλεγούν, όπως ένας μεγαλύτερος φό-
ρος στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας. 

Ο οργανισμός προάσπισης των δικαιωμάτων 
του καταναλωτή Which?, προειδοποιεί ότι η βρε-
τανική Κυβέρνηση θα πρέπει να αυξήσει κατά 
150% την οριζόντια επιδότηση των 400 λιρών ανά 
νοικοκυριό για την πληρωμή των φουσκωμένων 
λογαριασμών ενέργειας. 
Ο οργανισμός λέει ότι αν οι 400 λίρες δεν αυξη-

θούν σε 1.000, τότε εκατομμύρια βρετανικές οικο-
γένειες θα υποστούν πρωτόγνωρες οικονομικές 
δυσχέρειες. 
Σημειώνει ακόμη ότι η κρατική ενίσχυση προς 

τους τους πολίτες πρέπει να λάβει υπόψη τις ανα-
θεωρημένες προς τα πάνω εκτιμήσεις για την πο-
ρεία του πλαφόν χρεώσεων, το οποίο θα αυξηθεί 
περαιτέρω τον Ιανουάριο και τον Απρίλιο του 2023.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ»

Χωρίς θέρμανση θα περάσει το χειμώνα ένας στους τέσσερις κατοίκους του ΗΒ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στο 5,1% κινήθηκε ο μέσος όρος της μηνιαίας 
αύξησης των τιμών των προϊόντων στα καταστή-
ματα στη Βρετανία τον Αύγουστο, σύμφωνα με την 
Κοινοπραξία Βρετανικών Καταστημάτων Λιανικής 
και της εταιρείας ερευνών NielsenIQ. 
Οι τιμές νωπών τροφίμων είδαν αύξηση της τά-

ξης του 10,5%, τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση από 
το Σεπτέμβριο του 2008 και την τότε χρηματοπι-
στωτική κρίση. Η αύξηση αυτή υπερκάλυψε τη μεί-
ωση της τάξης του 3,3% στις τιμές άλλων κατανα-
λωτικών προϊόντων. Τα στοιχεία ακολουθούν τις 
επίσημες ανακοινώσεις για αύξηση του πληθωρι-
σμού στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 10,1%, δηλαδή 
υψηλό 40 ετών, καθώς και για νέες αυξήσεις της 
τάξης του 80% στους λογαριασμούς ενέργειας για 
τα νοικοκυριά από τον Οκτώβριο. 
Η πιο πρόσφατη έρευνα από το Κέντρο Επιχει-

ρηματικών και Οικονομικών Μελετών για λογαρια-
σμό της αλυσίδας σουπερμάρκετ Asda δείχνει ότι 

πλέον ένα στα πέντε βρετανικά νοικοκυριά υπολεί-
πονται κατά 60 λίρες την εβδομάδα των χρημάτων 
που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκαίων 
εξόδων, δηλαδή λογαριασμών ενέργειας, ενοικίου, 
μεταφορών και τροφίμων. Οι καταναλωτές στρέ-
φονται όλο και πιο πολύ σε εκπτωτικά καταστήματα, 
προτιμούν πλέον τα φθηνότερα προϊόντα με την 
ετικέτα των σουπερμάρκετ αντί για τις πιο γνωστές 
και πιο ακριβές μάρκες προϊόντων.

Πάνω από 5% η αύξηση προϊόντων λιανικής

Σε νέες απεργίες προχωρούν στις 15/9 και 26/9 οι εργαζόμενοι 
των βρετανικών σιδηροδρόμων για τους μισθούς, την εργασιακή 
ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας, ανακοίνωσαν ακόμη δύο 
συνδικάτα, στην πιο πρόσφατη από μια σειρά απεργιακών κινη-
τοποιήσεων που γίνονται στη Βρετανία καθώς ο πληθωρισμός 
ξεπερνάει τις μισθολογικές αυξήσεις. 
Το συνδικάτο Transport Salaried Staffs’ Association (TSSA) 

ανακοίνωσε ότι ασκεί πιέσεις για μια αναθεωρημένη συμφωνία 
για τις αποδοχές για το προσωπικό σε εταιρείες εκμετάλλευσης 
τρένων, αφότου απέρριψε «προσβλητική» πρόταση για αύξηση 
2%. 
Το συνδικάτο εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνομιλίες για πι-

θανή ρύθμιση με την Network Rail, την εταιρεία του δημόσιου το-
μέα, η οποία διακρατεί και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του 
σιδηροδρομικού δικτύου και των σιδηροδρομικών υποδομών 

της Βρετανίας. «Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις 
συνεχίζονται με την Network Rail και το χάσμα για μια απόφαση 
μικραίνει. Ο καιρός θα δείξει αν μια συμφωνία μπορεί να επιτευ-
χθεί για να αποτραπεί η επόμενη απεργία μας» δήλωσε ο επικε-
φαλής του TSSA Μάνιουελ Κόρτες. Η απεργία αυτή θα συμπέσει 
με το ετήσιο συνέδριο του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμμα-
τος της Βρετανίας στο Λίβερπουλ, σύμφωνα με το TSSA. 
Ως γνωστόν, ο πληθωρισμός στη Βρετανία έφτασε το 10% τον 

Ιούλιο, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω αυξήσεις που 
μπορεί να επιδεινώσουν κρίση του κόστους διαβίωσης, η οποία 
τροφοδοτείται κυρίως από τους αυξανόμενους λογαριασμούς 
ενέργειας. 
Επίσης, όπως ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη, από το συνδικάτο 

Aslef, οι οδηγοί 12 εταιρείων κατέρχονται σε απεργία στις 15 του 
ίδιου μήνα, αλλά λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ακινητοποιημένα όλα τα τρένα στις 15 & 26 Σεπτεμβρίου

ΜΕ ΣΤΟΧΟ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΒ

Την έγκριση μιας σειράς νέων αδειών γεώτρησης 
για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη 
Βόρεια Θάλασσα σχεδιάζει η Λιζ Τρας, η επικρα-
τέστερη διάδοχος του Μπόρις Τζόνσον στην πρω-
θυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Σύμφωνα με τους Times, θα είναι μία από τις 

πρώτες ενέργειές της ως Πρωθυπουργός στο πλαί-
σιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για διασφάλιση 
της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας. 

Το επιτελείο της νυν Υπουργού Εξωτερικών προ-
σπαθεί να καταρτίσει ένα σχέδιο για την αντιμετώ-
πιση της ενεργειακής ακρίβειας μετά από την προ-
αναγγελία αύξησης των χρεώσεων ενέργειας για 
ένα τυπικό βρετανικό νοικοκυριό σε 3.549 λίρες το 
χρόνο. Την υλοποίηση του σχεδίου επίτευξης ενερ-
γειακής επάρκειας το επόμενο διάστημα φέρονται 
να έχουν αναλάβει ο νυν Υπουργός Επιχειρήσεων 
και Ενέργειας Κουάσι Κούαρτενγκ και ο Υφυπουρ-
γός Ευκαιριών του Brexit Τζέικομπ Ρις-Μογκ, αμ-
φότεροι εκ των στενότερων συμμάχων της κ. Τρας. 
Η προσέγγισή τους έχει διττό στόχο, από τη μία 

την αύξηση εισαγωγής φυσικού αερίου από τη Νορ-
βηγία και από την άλλη αύξηση της εγχώριας πα-
ραγωγής. Σημειώνεται ότι ο κ. Κούαρτενγκ θεω-
ρείται ως ο επικρατέστερος Υπουργός Οικονομικών 
σε μια Κυβέρνηση της Λιζ Τρας και ο κ. Ρις-Μογκ 
πιθανός Υπουργός Επιχειρήσεων και Ενέργειας.

Νέες άδειες γεωτρήσεων υπόσχεται η Τρας
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
• Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ, ΟΙ ΦΥΓΟΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

 
Η είσοδος στο Φθινόπωρο σηματοδοτεί και την 

επισημοποίηση της έναρξης της τελευταίας φάσης 
της προεκλογικής μάχης για τις προεδρικές εκλο-
γές του 2023. Τα Επιτελεία των υποψηφίων για 
την προεδρία της Δημοκρατίας αξιοποίησαν την 
ανάπαυλα των Καλοκαιρινών διακοπών για την 
ετοιμασία των πλάνων τους. 
Ο Σεπτέμβρης χαρακτηρίζεται από τα πρώτα 

τηλεοπτικά ντιμπέϊτ στο κρατικό κανάλι του ΡΙΚ 
από τα οποία κραυγαλέα θα είναι η απουσία του 
Νίκου Χριστοδουλίδη. Προφασίστηκε περιοδείες 
για την παρουσίαση του προγράμματος του στην 
ύπαιθρο για να αρνηθεί να εμφανιστεί στην τηλεό-
ραση και να βρεθεί με τους ανθυποψηφίους του, 
πρόσωπο με πρόσωπο.  
Προφανώς  τα αποτελέσματα της πρώτης εμ-

φάνισης του  σε εκπομπή του ΡΙΚ με τον  ανεξάρ-
τητο υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον επί-
σημο υποψήφιο του ΔΗΣΥ  Αβέρωφ Νεοφύτου, 
ήταν καταστροφικά για την  υποψηφιότητα του. 
Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα όταν ο Α. Μαυρογιάννης 
αποκάλυψε γεγονότα από τα παρασκήνια των 
ιστορικών διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά 
όταν ο Νίκος  Χριστοδουλίδης δήλωνε πως δεν 
ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει το πολιτικό του 
μέλλον χάριν των συνομιλιών, ενεργώντας όπως 
ακριβώς και ο πολιτικός του μέντορας Νίκος  Ανα-
στασιάδης που εγκατέλειψε τις συνομιλίες ικανο-
ποιώντας τους θιασώτες του διχοτομικού στάτους 
κβο και επέστρεψε στην Κύπρο διεκδικώντας δεύ-
τερη θητεία στην προεδρία της μοιρασμένης πα-
τρίδας. Και ο ένας (Νίκος Αναστασιάδης) και ο άλ-
λος (Νίκος Χριστοδουλίδης), όπως και ο αρχηγός 
του ΔΗΣΥ και επίσης υποψήφιος για την προεδρία 
θέτουν πάνω και από τον Κύπρο τις προσωπικές 

τους φιλοδοξίες. 
Με αυτά τα δεδομένα οι τηλεμαχίες του Σεπτέμ-

βρη θα είναι λειψές. Θα παρακολουθήσουμε όλους 
τους άλλους υποψήφιους πλην του πρώην υπουρ-
γού Εξωτερικών της κυβέρνησης ΔΗΣΥ, ο οποίος 
ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, έχει ετοιμάσει 
προεκλογικές δραστηριότητες για τον μήνα αυτό 
και ζητά από το κρατικό ίδρυμα τηλεοπτική κά-
λυψη. 

Προφανώς αυτά είναι τα «νέα πολιτικά ήθη» 
που επαγγέλλεται ο εκλεκτός των εθνικιστών και 
άλλων αντιδημοκρατικών παραφυάδων. Αρέσκεται 
στους μονολόγους. Να ανεβαίνει στο βήμα και με 
χαμόγελα και γαργαλιστικές ατάκες να… σαγηνεύει 
το ακροατήριο του. Να μιλά μόνος του, χωρίς αντί-
λογο. Να ευαγγελίζεται μια διακυβέρνηση εντελώς 
διαφορετική από εκείνη που εφάρμοσε ο ίδιος και 
οι συνάδελφοι του στο Συναγερμικό Υπουργικό 
Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη.  
Αυτές είναι οι αντιλήψεις του ανθρώπου που 

δεν είχε μέχρι στιγμής το πολιτικό θάρρος να πει 
έστω μια συγνώμη προς τον Κυπριακό Λαό για τις 
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που λή-
φθηκαν και με τη δική του ψήφο για την παραχώ-

ρηση «χρυσών διαβατηρίων» και όλα τα άλλα 
σκάνδαλα που έκαναν την Κύπρο διεθνώς, ρεζίλι. 

 
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΝΕΩΝ  
ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ 
Εκ των πραγμάτων η προεκλογική καμπάνια 

διεξάγεται εν μέσω της κρίσης στην  Κυπριακή 
ΑΟΖ την οποία προκαλεί η Τουρκία με τις παρά-
νομες ενέργειες της αλλά και της ψηφοθηρικής τα-

κτικής της κυβέρνησης ΔΗΣΥ η οποία αρέσκεται 
να προβαίνει σε ανακοινώσεις προς άγραν ψή-
φων, αδιαφορώντας εάν με συγκεκριμένες ενέρ-
γειες της παραβλάπτει τα γνήσια συμφέροντα του 
Κυπριακού λαού στο σύνολο του.  
Αναφερόμαστε στις πομπώδεις ανακοινώσεις 

(όχι στην υλοποίηση του ενεργειακού προγράμ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το οποίο καλώς 
γίνεται), που προκαλούν «ανάλογες ενέργειες» 
από την Άγκυρα. Γνωρίζουν ή έπρεπε να γνωρί-
ζουν οι διπλωματικές υπηρεσίες ότι η Άγκυρα δεν 
αφήνει τίποτα να περάσει απαρατήρητο. Επικα-
λείται τις λεγόμενες συμφωνίες της με το παράνομο 
και υποτελές στην ίδια καθεστώς στα κατεχόμενα 
αλλά την ίδια ώρα αμφισβητεί εμπράκτως. 

Δυστυχώς η Τουρκία παραμένει στο απυρό-
βλητο αφού με τους χειρισμούς Αναστασιάδη – 
Χριστοδουλίδη, με την πλήρη στήριξη του Αβέρωφ 
Νεοφύτου ως προέδρου του κυβερνώντος κόμ-
ματος οδήγησαν το Κυπριακό σε πλήρη αποτελ-
μάτωση απαλλάσσοντας την ΄Αγκυρα από τις ευ-
θύνες της, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις 
εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. 
Πλέον οι θέσει για αποκεντρωμένη άλλως χα-

λαρή ομοσπονδία και οι περιβόητες βολιδοσκο-
πήσεις για δυο κράτη βρίσκουν εφαρμογή στις συ-
ζητήσεις στα διπλωματικά σαλόνια ενώ η μόνιμη 
επωδός της τουρκικής διπλωματίας για τις παρά-
νομες επεμβάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ είναι οι δη-
λώσεις του Ν. Αναστασιάδη ο οποίος καλούσε τον 
Ταγίπ Ερντογάν να… περιοριστεί στην ΑΟΖ των 
κατεχομένων. Η Άγκυρα εκμεταλλεύτηκε τη λαν-
θασμένη θέση του Προέδρου, θεωρώντας πως μ’ 
αυτή αναγνωρίζει ΑΟΖ στο ψευδοκράτος, πλην 
όμως η Τουρκία επικαλείται τις Συμφωνίες του 
1960 και διεκδικεί τα «δικαιώματα των Τουρκοκυ-
πρίων επί του συνόλου της Κυπριακής ΑΟΖ». 
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αναμένεται η εντατικο-

ποίηση της προεκλογικής εκστρατείας με τον ανε-
ξάρτητο υποψήφιο και έμπειρο διαπραγματευτή 
Ανδρέα Μαυρογιάννη να υποδεικνύει την ανάγκη 
για επείγουσες κινήσεις με στόχο την άμεση διάρ-
ρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των συ-
νομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν 
Μοντανά. Προβάλλει Α. Μαυρογιάννη ως κρίσιμης 
σημασίας την ανάγκη να πείσουμε το διεθνή πα-
ράγοντα για την πολιτική βούληση της Ελληνοκυ-
πριακής Κοινότητας για λύση στη βάση του συμ-
φωνημένου πλαισίου για διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία. Τονίζει το επείγον της αποκατάστα-
σης του κύρους της Κυπριακής Δημοκρατίας το 
οποίο επί των ημερών του Αναστασιάδη, του 
ΔΗΣΥ, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη έχει τρωθεί σε σημείο που η χώρα 
μας έγινε ο περίγελος διεθνώς. 
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Ο Πρωθυπουργός Τζόνσον καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΟΖ Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Οι υποψήφιοι «πρόσωπο με πρόσωπο» στην κρίση των πολιτών

Σε πρόσφατη απαντητική επιστολή του προς τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Βρετανός Πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον επαναδιαβεβαιώνει τη στήριξη 
της χώρας του προς τη διαδικασία επίλυσης του 
Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Επίσης, ο κ. 
Τζόνσον δηλώνει πως συμμερίζεται την απογοή-
τευση του Προέδρου Αναστασιάδη σε σχέση με τις 
μονομερείς ενέργειες της τουρκικής πλευράς στην 
περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων και υπογραμμίζει 
πως το Λονδίνο θεωρεί πως αυτές θα πρέπει να 
παύσουν και να αναστραφούν, σύμφωνα με τα 
σχετικά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τη συναφή Προ-

εδρική Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρω-

θυπουργός Τζόνσον επαναλαμβάνει, επίσης, τη 
θέση του Λονδίνου υπέρ των γνωστών παραμέ-
τρων μιας διευθέτησης, στη βάση της διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας, η οποία δύναται να αντι-
μετωπίσει τις ανησυχίες όλων των Κυπρίων, Ελ-
ληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Απορρίπτει δε κατηγορηματικά τη «λύση δύο 

κρατών» που προβάλλεται από την τουρκική 
πλευρά. «Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξαίρει τη 
σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα 
διευκόλυνε την εξεύρεση κοινού εδάφους και, σε 

αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει τις προτάσεις του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας προς τον Τ/κ ηγέτη κ. Ερσίν 
Τατάρ, για αμοιβαία επωφελή Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, χαρακτηρίζοντας ως απογοητευτικό 
το γεγονός ότι αυτές δεν έτυχαν θετικής υποδοχής 
από τ/κ πλευράς.  Σε κάθε περίπτωση, το Λονδίνο 
εκφράζει την ελπίδα πως η επιδίωξη αμοιβαία απο-
δεκτών Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, 
εντός του πλαισίου των συμφωνημένων παραμέ-
τρων που διέπουν την επίλυση του Κυπριακού θα 
ήταν ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση». 
Η Βρετανική Κυβέρνηση, συνεχίζει, έχει κατ’ επα-

νάληψη προτρέψει την Τουρκία και την τουρκοκυ-

πριακή ηγεσία να απόσχουν από ενέργειες που 
θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις πιθανότητες 
πολιτικής διευθέτησης του Κυπριακού, ενώ θα εξα-
κολουθήσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση 
και να αντιτάσσεται σε οποιεσδήποτε αποσταθε-
ροποιητικές ενέργειες, είτε στα Βαρώσια είτε στην 
ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.
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Αλλάζει σχήμα και μέγεθος το χαλλούμι στη βάση των νέων αποφάσεων
Τις αμέσως επόμενες μέρες, όλα τα προϊόντα που θα 

παρασκευάζονται για να ονομάζονται χαλλούμι θα πρέπει 
να πληρούν τις προδιαγραφές της Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η οριστική λύση επιτεύ-
χθηκε στην τελευταία συνάντηση τυροκόμων και αρμό-
διων λειτουργών στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου οι 
εμπλεκόμενοι συμφώνησαν για τις αλλαγές στον φάκελο 
κατοχύρωσης του προϊόντος. Πρόκειται ουσιαστικά για 
το τελευταίο σκαλοπάτι από τη στιγμή που τα τυροκομεία 
έχουν ενταχθεί ήδη στο σύστημα ελέγχου και πιστοποί-
ησης για τη χρήση της προστατευόμενης ονομασίας προ-
έλευσης. Αλλαγές συμφωνήθηκαν και στα κύρια χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος, ώστε να μπορεί να παράγεται 
χαλλούμι ΠΟΠ με διαφορετικό σχήμα και μέγεθος και με 
αυξημένη υγρασία (μέχρι 52%).  
Πλέον με τη δημοσίευση των αλλαγών σε έκτακτη έκ-

δοση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, το χαλλούμι αλλάζει εμφάνιση, από τη στιγμή 
που στο σχήμα του περιλαμβάνεται πρόνοια ώστε να 
μπορεί να παράγεται προϊόν το οποίο να μην είναι δι-
πλωμένο, ορθογώνιου ή ημικύκλιου σχήματος. Αλλαγή 
περιλαμβάνεται εκτός από τα φυσικά και στα χημικά χα-
ρακτηριστικά και πλέον το ανώτατο ποσοστό υγρασίας 
από 46% μπορεί να φθάσει το 52%. Το τελικό πλαίσιο 
συμφωνίας επιτεύχθηκε τη Δευτέρα, δύο μήνες μετά που 
τα βρήκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παραγωγή αγελα-
δοτρόφοι, αιγοπροβατοτρόφοι και τυροκόμοι. 
Στην τελευταία συνάντηση, συζητήθηκαν οι προτεινό-

μενες αλλαγές του Συνδέσμου Τυροκόμων στη βάση της 
συμφωνίας της 22ας Ιουλίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό 
Γεωργίας, Κώστα Καδή, οι αλλαγές αναμένεται να δημο-
σιευτούν εντός των ημερών, ώστε όλα τα τυροκομεία να 
μπουν στη διαδικασία παραγωγής χαλλουμιού στη βάση 
των προδιαγραφών ΠΟΠ. 
Όπως γνωστοποίησε στον Άστρα ο Υπουργός Γεωρ-

γίας, αποφασίστηκε να δώσουν λίγες μέρες στα τυροκο-
μία ώστε να πιστοποιηθούν και να μπουν στην παραγωγή 
χαλλουμιού ΠΟΠ. Ανέφερε πάντως, ότι χθες, Τετάρτη, 

θα δημοσιεύονταν τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας για 
την παραγωγή του προϊόντος. 
Ο Κώστας Καδής είπε χαρακτηριστικά πως δεν θέλη-

σαν να βάλουν το πιστόλι στον κρόταφο των τυροκόμων, 
ώστε να μην δημιουργηθεί αναστάτωση στην αλυσίδα 
παραγωγής χαλλουμιού με αδιάθετα προϊόντα. 
Την ίδια ώρα ο Υπουργός εκτίμησε πως θα υπάρξει 

αύξηση στην τιμή του χαλλουμιού της τάξης τους ενός 
ευρώ το κιλό, κάτι που όπως ανέφερε ήταν αναμενόμενο, 
εξαιτίας και της γενικότερης ακρίβειας που επικρατεί. 
Σημείωσε επίσης ότι οι επιθεωρητές του Υπουργείου 

Γεωργίας σε περίπτωση παρανομίας, θα κάνουν επιση-
μάνσεις και όποιος δεν συμμορφωθεί θα επιβάλλονται 
πρόστιμα. 
Από την πλευρά του ο ΓΓ του Συνδέσμου λιανικού 

εμπορίου Μάριος Αντωνίου σημείωσε πως ήδη ένα με-
γάλο τυροκομείο άλλαξε την επωνυμία και μετονόμασε 
το προϊόν του σε «κυπριακό τυρί», ξεκαθαρίζοντας ότι η 
διαδικασία είναι απολύτως νόμιμη. Είπε πως αυτό το 
προϊόν θα είναι σε πιο φτηνή τιμή από το χαλλούμι ΠΟΠ. 
Ο κ. Αντωνίου εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του, 

λέγοντας ότι ένα τυροκομείο που έχει μεγάλο μερίδιο 
στην αγορά θα τροφοδοτεί με χαλλούμια ΠΟΠ.  

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων, Γιώργος Πέ-
τρου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, είπε ότι υπήρξε κατάληξη σε 
όλα και έχουν συμπληρωθεί όλες οι αλλαγές στα 13 ση-
μεία που είχαν θέσει από την αρχή. Εξαίρεση πρόσθεσε 
αποτελεί η ποσόστωση που θα ισχύει στην αναλογία του 
γάλακτος μετά το 2024. Πρόσθεσε ότι οι τιμές του γάλα-
κτος θα αυξηθούν στη βάση της συμφωνίας πλαισίου 
για την παραγωγή χαλλουμιού που υπογράφηκε τον πε-
ρασμένο Ιούλιο στο ΚΕΒΕ. 
Περαιτέρω, ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι από 

την 1η Σεπτεμβρίου αρχίζουν οι έλεγχοι στην αγορά και 
οφείλουν οι υπεραγορές και τα σημεία πώλησης χαλ-
λουμιού να αποσύρουν όσα προϊόντα δεν έχουν τη σή-
μανση ΠΟΠ. Πρόσθεσε ότι στάλθηκε σχετική επιστολή 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει, πρόσθεσε, 
να δοθεί το μήνυμα προς όλους, πως όλα αυτά που συμ-
φωνήθηκαν πρέπει να τηρηθούν. 
Ο Κώστας Καδής είπε, ωστόσο, ότι βρίσκεται σε διαδι-

κασία διαλόγου με τους τυροκόμους, διότι πρέπει να γί-
νουν κάποιες αλλαγές για να μπουν όλοι στην παραγωγή 
χαλλουμιού ΠΟΠ. Άφησε ανοικτό παράθυρο παράτασης 
της εφαρμογής της συμφωνίας για μία ακόμη εβδομάδα 
υπό προϋποθέσεις, σημειώνοντας ότι θα δει ευέλικτα το 
θέμα. 
Σημειώνεται ότι στη συμφωνία εκτός από τις αυξήσεις 

τιμών αγοράς του γάλακτος που θα χρησιμοποιείται στο 
χαλλούμι, περιλαμβάνεται και πρόνοια για απόσυρση, 
από όλες τις πλευρές, όλων των δικαστικών και διοικητι-
κών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα τον φάκελο του χαλλουμιού.  
Παράλληλα, αναμένεται να δημοσιευτεί στην εφημερίδα 

της Δημοκρατίας διάταγμα από την Υπουργό Εμπορίου, 
που θα καθορίζει ότι η ελάχιστη ποσοστιαία συμμετοχή 
του αιγοπρόβειου γάλακτος στο μείγμα χαλλουμιού, για 
τους μήνες Σεπτέμβριο του 2022 μέχρι Ιανουάριο 2023 
θα είναι 10% και για τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι Αύ-
γουστο του 2023 η ελάχιστη ποσοστιαία συμμετοχή του 
αιγοπρόβειου γάλακτος θα είναι 25%.

Ανάκληση επτά διαβατηρίων

Επιβραβεύονται τα φαινόμενα απορρύθμισης και φτηνής εργασίας
Με το διάταγμα για τον κατώτατο επιβραβεύονται τα φαινόμενα 

απορρύθμισης και φτηνής εργασίας, εκτίμησε μιλώντας στον 
ΑΣΤΡΑ η γγ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους. 
Επισήμανε ότι ο κατώτατος μισθός χρειαζόταν για να υπάρξει 

ένα δεσμευτικό πλαίσιο μίνιμουμ δικαιωμάτων των εργαζομένων 
τα οποία έχουν απορρυθμιστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η κυ-
βέρνηση αντί να αντιμετωπίσει με το διάταγμα αυτά τα προβλήματα 
αφήνει το πεδίο απροστάτευτο. 
Η κυρία Χαραλάμπους τόνισε ότι το διάταγμα για τον κατώτατο 

αφήνει ακάλυπτη και ανοικτή τη διάβρωση των συλλογικών συμ-
βάσεων. Δεν απαντάται, είπε, τι θα γίνει με τους νεοεισερχόμενους, 
καθώς ο εργοδότης θα μπορεί να πει ότι δεν αναγνωρίζει τη συλ-
λογική σύμβαση και θέλει να προχωρήσει σε πρόσληψη με βάση 
το κατώτατο μισθό. Αποτελεί, είπε, χαρακτηριστικά ωρολογιακή 
βόμβα το ότι δεν κατοχυρώνεται ο μισθός με βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις καθώς θα συνεχίσει να διαιωνίζεται το ζήτημα της 

απορρύθμισης στην εργασία. Η ΠΕΟ, είπε η κυρία Χαραλάμπους, 
θα συνεχίσει τον αγώνα για να ανατρέψει τα όσα αρνητικά έχουν 
αποφασιστεί μέσα από το διάταγμα. Ξεκινά, υπογράμμισε, μια 
μεγάλη προσπάθεια αγώνα για την ανατροπή όλων των αρνητικών 
δεδομένων που περιλαμβάνονται στο διάταγμα της κυβέρνησης 
για τον κατώτατο μισθό. 

 
ΣΕΚ: Xαμηλός ο κατώτατος αλλά είναι μια βάση 
Η θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού αποτελεί μια βάση, ώστε 

να βαδίσουμε για το επόμενο βήμα, ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ ο γγ 
της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας. Σημείωσε ότι η θέσπιση του κατώτατου 
αποτελεί σημείο αναφοράς, παρόλο που είναι χαμηλός, αλλά απο-
τελεί μια αρχή για την αναβάθμιση των ωφελημάτων των εργαζο-
μένων. Ωστόσο, σημείωσε, στα αρνητικά είναι το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει μια ωριαία βάση του κατώτατου και αυτό, πρόσθεσε, 
είναι μια αδυναμία που μπορεί να περιορίζει τη σημασία του.

Την ανάκληση επτά διαβατη-
ρίων που παραχωρήθηκαν στο 
πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυ-
τικού Προγράμματος (ΚΕΠ) απο-
φάσισε την Τετάρτη, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο. 
Όπως ανακοίνωσε ο Υπουρ-

γός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, 
η ανάκληση των διαβατηρίων 
αφορά στις περιπτώσεις τεσσά-

ρων επενδυτών και τριών μελών οικογενειών, στη βάση του πορί-
σματος της Ερευνητικής Επιτροπής, των κυρώσεων της ΕΕ αλλά 
και των προνοιών της υφιστάμενης νομοθεσίας.  
Εν τω μεταξύ, ο Χρίστος Κληρίδης, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δι-

κηγορικού Συλλόγου, αποκάλυψε πρόσφατα ότι δικηγορικά γραφεία 
άσκησαν πλημμελή έλεγχο σε υποθέσεις πολιτογραφήσεων. 
Ερωτηθείς για την έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, 

σε συνέχεια δημόσιων δηλώσεών του και σχετικών δημοσιευμάτων 
στον Τύπο, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι έχουν διερευνηθεί 20-25 μεγάλα 
δικηγορικά γραφεία, τα οποία χειρίστηκαν υποθέσεις πολιτογραφή-
σεων και τα οποία αναφέρονται στην έκθεση Καλογήρου, στην πρώτη 
έκθεση του Γεν. Ελεγκτή, στην έκθεση Νικολάτου και στην τελευταία 
έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

ΠΑΡΑΧΩΡΗ�ΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΕΠ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ

Επέδωσε 
διαπιστευτήρια 
ο Ιρφάν Σιντίκ

Αντίγραφο των διαπιστευ-
τηρίων του επέδωσε στο 
Υπουργείο Εξωτερικών ο 
νέος Βρετανός Ύπατος Αρ-
μοστής στην Κύπρο, Ιρφάν 
Σιντίκ. 
Σε ανάρτησή του στο 

Twitter, εξέφρασε την ευαρέ-
σκειά του για την άφιξή του 
στη Λευκωσία, προσθέτοντας 
ότι επέδωσε αντίγραφο των 
διαπιστευτηρίων του από την 
Αυτού Μεγαλειότατη Βασί-
λισσα στον διευθυντή πρω-
τοκόλλου στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, Ανδρέα Πανα-
γιώτου, ως την πρώτη ενέρ-
γειά του ως νέος ύπατος αρ-
μοστής στην Κύπρο. 
Ο κ. Σιντίκ διαδέχθηκε τον 
Στήβεν Λίλλι ο οποίος τοπο-
θετήθηκε σε άλλο διπλωμα-
τικό πόστο.

Στις 10 πιο ακριβές 
χώρες η Κύπρος
Στις δέκα πιο ακριβές χώ-
ρες για ηλεκτρισμό, κατατάσ-
σει την Κύπρο δημοσίευμα 
του Euronews, όσον αφορά 
τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας 
για το μήνα Ιούλιο 2022. 
Όπως αναφέρει το Euro-

news, η τιμή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος στην Κύπρο τον προ-
ηγούμενο μήνα ανήλθε σε 
μέσο όρο τιμής 38,33 ευρώ 
ανά κιλοβατώρα, συμπερι-
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η Κύπρος βρίσκεται στην 
πρώτη δεκάδα μαζί με την 
Τσεχία, Αγγλία, Ιταλία, Εσθο-
νία, Δανία, Λετονία, Ολλαν-
δία, Βέλγιο και Γερμανία. 
Σημειώνεται ότι με βάση 
στοιχεία της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας τον Ιούλιο ο πληθω-
ρισμός στον ηλεκτρισμό 
έφτασε στο 61,74%.

Αύξηση στην 
εξαγωγή του 

«μαύρου χρυσού»
Κατά 27,3% αυξήθηκε η 
αξία των εξαγωγών χαρου-
πιού το 2021 από το 2017, 
σύμφωνα με στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας ενώ τα τε-
λευταία χρόνια αυξήθηκαν οι 
χώρες στις οποίες γίνονται 
εξαγωγές του κυπριακού 
προϊόντος με την συμπερί-
ληψη Βουλγαρίας, Ιορδανίας, 
Λίβανου και Μαρόκου. Την 
ίδια περίοδο, πρώτη αγορά 
για το κυπριακό χαρούπι είναι 
η Αίγυπτος ακολουθούμενη 
από το Ισραήλ. 
Από την πλευρά του ο Δή-
μαρχος Πέγειας κάνει λόγο 
για μια ζωντανή κληρονομιά 
που συνδέεται με κάθε πτυχή 
της ζωής μας. 
Ο Διευθυντής του ΕΒΕ Πά-
φου Μαρίνος Στυλιανού ανέ-
φερε πως με βάση στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας 
από το 2017 μέχρι και το 
2021 έγιναν εξαγωγές στο 
εξωτερικό, 13.938.338 κιλών 
χαρουπιού.

Παίζουν «κρυφτούλι» για τα υπερκέρδη στο ΥΠΟΙΚ
Με στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η κυβέρνηση 

έχει αυξημένα έσοδα ύψους 700 εκατ. ευρώ λόγω 
της ακρίβειας, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι το ΑΚΕΛ 
θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις για αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας και προστασία της κοινωνίας, 
απάντησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, 
στην προκλητική δήλωση του Υπουργού Οικονο-
μικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, σε σχέση με την ει-
σήγηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης για επιβολή ειδικής φορολογίας στα 
υπερκέρδη των εταιρειών στον τομέα της ενέργειας.  
Ο Στ. Στεφάνου έστειλε δύο επιστολές στον Κ. 

Πετρίδη για διευθέτηση συνάντησης με σκοπό τη 

συζήτηση της πρότασης του ΑΚΕΛ για επιβολή ει-
δικής φορολογίας στα υπερκέρδη, τα οποία έχουν 
οι εταιρείες στον τομέα της ενέργειας λόγω της 
ακρίβειας, για στήριξη ομάδων του πληθυσμού 
που επηρεάζονται. 
Αντί αυτού όμως, ο Κ. Πετρίδης έκανε επίθεση 

στον Στ. Στεφάνου γράφοντας στην προσωπική 
του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα ακό-
λουθα: «Αγαπητέ Στέφανε, το ΑΚΕΛ να καταθέτει 
και να ψηφίζει (αντισυνταγματική) μείωση του ΦΠΑ 
ξέρει. Να αυξήσει (συνταγματικά) τους φόρους με 
πρόταση νόμου δεν ξέρει; Εν πάση περιπτώσει θα 
βρεθούμε».
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Εν συντομία

«Πιθανό να δούμε 
και νέο στέλεχος 

κορωνοϊού»
Σύμφωνα με τον Γκίκα Μα-

γιορκίνη, στα μέσα Οκτω-
βρίου, αναμένεται αύξηση 
της μεταδοτικότητας του κο-
ρωνοϊού.Αναφερόμενος στον 
υψηλό αριθμό θανάτων, που 
είναι κατά μέσο όρο 200 
άτομα την εβδομάδα, ο επί-
κουρος καθηγητής Υγιεινής 
και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ και 
μέλος της Επιτροπής Εμπει-
ρογνωμόνων δήλωσε, ότι 
«κάθε εβδομάδα στην Ελ-
λάδα έχουμε 2.500 θανάτους 
από οποιαδήποτε αιτία. Ο 
κορωνοϊός έχει θετικότητα 7 
– 8%». Με αυτό το δεδομένο 
όπως είπε, ένα ποσοστό 
10% είναι συγκυριακό, υπο-
στηρίζοντας, ότι «είναι άν-
θρωποι που πέθαναν με κο-
ρωνοϊό και όχι εξαιτίας του», 
είπε ο ίδιος στην ΕΡΤ. 

«Υπάρχει η πιθανότητα να 
δούμε και κάποιο νέο στέλε-
χος», συμπλήρωσε.

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΑΚΟΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ

«Μπροστά σε μια πρωτοφανή αντιδημοκρατική εκτροπή»
«Βρισκόμαστε  μπροστά σε μια πρωτοφανή μεταπολι-

τευτικά θεσμική παραβίαση, αντιδημοκρατική εκτροπή», 
τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξερ-
χόμενος από την ΑΔΑΕ. 

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμ-
μισε πως η «ΑΔΑΕ αποτελεί το θεσμικό αντίβαρο  προ-
κειμένου να τηρείται το γράμμα  του Συντάγματος και να 
προστατεύεται  ο κάθε πολίτης  από κακόβουλες πρακτι-
κές παραβίασης του συνταγματικού δικαιώματος του 
απόρρητου των επικοινωνιών». 

Στο πλαίσιο αυτό ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από την 
Αρχή «να διεξάγει έρευνα και να απαντήσει, εάν υπάρ-
χουν και πόσα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές ή ευρω-
βουλευτές, που έχουν τεθεί σε νόμιμη επισύνδεση, του-
λάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, που οι πάροχοι των 
επικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να κρατούν αρχεία». 

Εν τω μεταξύ, αποστολή στην Αθήνα αποφάσισε να 
στείλει η Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για τη διερεύνηση του σκανδάλου υποκλοπών 
με τα κατασκοπευτικά λογισμικά Pegasus και Predator. 

Η απόφαση για την αποστολή πάρθηκε το βράδυ της 
Τρίτης κάτι που συνιστά αλλαγή στάσης για το συγκεκρι-
μένο θέμα καθώς υπήρξαν πιέσεις και εμπόδια από το 
ΕΛΚ και την Εύα Καϊλή ευρωβουλεύτρια με το ΠΑΣΟΚ – 
ΚΙΝΑΛ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες αντίστοιχες αποστολές με-
λών της Επιτροπής θα σταλούν σε Ουγγαρία και Πολω-
νία, όπου έχουν αποκαλυφθεί αντίστοιχες παρακολου-
θήσεις πολιτικών και δημοσιογράφων. 

Οσον αφορά την ημερομηνία που θα έρθει στη χώρα 
μας η αποστολή της Εξεταστικής PEGA του Ευρωκοινο-
βουλίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου η ακρόαση για την Ελλάδα 
Παράλληλα αποφασίστηκε διοργάνωση έκτακτης ακρό-

ασης, για το σκάνδαλο των υποκλοπών με το λογισμικό 
Predator στην Ελλάδα. Όπως αποφασίστηκε στη συνε-
δρίαση των Συντονιστών της Εξεταστικής Επιτροπής στη 
συγκεκριμένη ακρόαση δεν θα κληθεί ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης καθώς θα διοργα-
νωθεί ξεχωριστή ακρόαση για τους ευρωβουλευτές-θύ-
ματα υποκλοπών. 

Την ίδια ώρα, τις δημόσιες αντιδράσεις βουλευτών της 
ΝΔ όσον αφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών και τις 
διαφωνίες τους με τους χειρισμούς Μαξίμου, σχολίασαν 
πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Όπως επεσήμαναν, ένας- ένας οι βουλευτές της ΝΔ 
αρχίζουν και μιλάνε και κάνουν την ενοχή του κ. Μητσο-
τάκη για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων να μην 
κρύβεται με τίποτα. 

Μετά τον κ. Ρουσόπουλο που δήλωσε ότι υπάρχουν 

αναπάντητα ερωτήματα, ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε ότι εί-
ναι θετικός στην αλλαγή της τροπολογίας για την ΑΔΑΕ. 
Την τροπολογία της ντροπής και της συσκότισης που 
δεν επιτρέπει στους πολίτες να ενημερώνονται εφόσον 
έχει γίνει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών τους, 
επισημαίνουν πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. 

Αναφέρουν ακόμη, ότι όσο ο κ. Μητσοτάκης αρνείται 
να καταργήσει την συγκεκριμένη τροπολογία, που ο ίδιος 
έφερε και του το ζητούν εδώ και ένα μήνα, τόσο θα απο-
δεικνύει ότι δεν θέλει καμία διαλεύκανση και ότι φοβάται 
να μην βγουν στην φορά και άλλα ονόματα. 

Είχε προηγηθεί η καταγγελία - «βόμβα» για την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και τους λόγους για τους οποίους 
τον έθεσε υπό παρακολούθηση η ΕΥΠ, από τον Νίκο 
Ανδρουλάκη κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο 
ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στόχος της κυβέρνησης ήταν ο εκβιασμός 
του καθώς όπως επεσήμανε η ΕΥΠ δεν ήθελε μόνο να 
παρακολουθεί τις τηλέφωνικές του συνομιλίες, αλλά και 
την προσωπική του ζωή, καθώς αυτά τα κακόβουλα λο-
γισμικά, πέρα από το ότι παίρνουν όλα τα αρχεία, ακόμα 
και όταν είναι κλειστό το κινητό, μπορεί να βιντεοσκοπεί 
και να ηχογραφεί. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε προσωπικά τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αυταρχική αντίληψη να πα-
ρουσιάζει το θύμα ως θύτη, ενώ έκανε λόγο για ένα «επι-
τελικό παρακράτος».  Όσον αφορά τις κατηγορίες που 
του απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εξέθεσε τον 
Γιώργο Γεραπετρίτη λέγοντας ότι ουδέποτε καμία αρμόδια 
υπηρεσία δεν ζήτησε να τον ενημερώσει επισήμως.

ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΤ ΣΕ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»

Ξύλο και χημικά σε απεργούς
Οργή έχει προκαλέσει η βίαιη παρέμ-

βαση της ΕΛΑΣ και των ΜΑΤ προκειμένου 
να σπάσει η απεργία στην «Μαλαματίνα», 
το πρωί της Τετάρτης. Οι κινητοποιήσεις 
των εργαζόμενων επί ένα μήνα έχουν 
στόχο να ανακαλέσει η εργοδοσία τις απο-
λύσεις στις οποίες προχώρησε, καθώς 
πρόκειται για απόφαση που αντιτίθεται στο 
σχέδιο εξυγίανσης που έχει συμφωνηθεί. 

Από το πρωί της Τετάρτης κλούβες των 
ΜΑΤ και άλλες δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν 
περικυκλώσει την μονάδα της «Μαλαμα-
τίνα».Στο σημείο βρέθηκε και εισαγγελέας, 
καθώς όπως αποδείχθηκε η ΕΛΑΣ κινή-
θηκε για να σπάσει την απεργία. 

Στο σημείο βρέθηκαν από νωρίς οι βου-
λευτές Σωκρ. Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ και 
Λεων. Στολτίδης του ΚΚΕ, οι οποίοι ήταν 
παρόντες όταν τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους 
απεργούς, χρησιμοποιώντας τόσο γκλοπ 
όσο και χημικά. Από την επίθεση τραυμα-
τίστηκαν τουλάχιστον 5 εργαζόμενοι, ενώ 
αντιμετώπισε σημαντικά αναπνευστικά 
προβλήματα δημοσιογράφος. 

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο πρό-
εδρος του σωματείου, που αρχικά χτυπή-
θηκε με ασπίδα από άνδρα των ΜΑΤ και 
στη συνέχεια δέχθηκε κλωτσιές. Σε αρκετές 

περιπτώσεις χρειάστηκε να παρασχεθεί 
οξυγόνο στα θύματα της απρόκλητης 
αστυνομικής βίας. Ακολούθως, οι αστυνο-
μικές δυνάμεις προσπάθησαν να απωθή-
σουν τους απεργούς, προκειμένου πούλ-
μαν που μετέφερε απεργοσπάστες να μπει 
στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. 

Σε δήλωσή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι 
«εδώ και ένα μήνα, οι εργαζόμενοι της Μα-
λαματίνας δίνουν έναν έντιμο και δίκαιο 
αγώνα. Έχουν γίνει πολλές παραχωρήσεις 
από τους εργαζόμενους, η εργοδοσία 
όμως έχει προχωρήσει σε απολύσεις αδι-
καιολόγητες και παράνομες. Η απεργία 
κρίθηκε νόμιμη. Σαν να μην έφταναν όλα 
αυτά, ήρθαν σήμερα και απαίτησαν να 
μπουν μέσα οι απεργοσπάστες».

Σε υψηλό επίπεδο παραμένει ο πληθωρισμός στην 
Ελλάδα, την ώρα που στην ευρωζώνη αρχίζει να «τσι-
μπάει» προς τα πάνω. Ειδικότερα, στο 11,1% ανήλθε 
ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Αύγουστο του 
2022, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eu-
rostat. Σε ό,τι αφορά την ευρωζώνη, ο μέσος πληθω-
ρισμός εκτιμάται  9,1% τον Αύγουστο του 2022, από 
8,9% τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατι-
στική Υπηρεσία, σημειώνοντας νέο ρεκόρ. 
Μάλιστα, οι αναλυτές εκτιμούν -πλέον- πως σύντομα 

θα αγγίξει διψήφιο ποσοστό. Εξετάζοντας τις κύριες 
συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η 
ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο 
ρυθμό τον Αύγουστο (38,3%, έναντι 39,6% τον Ιούλιο) 
και ακολουθούν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός 
(10,6%, έναντι 9,8% τον Ιούλιο), τα ενεργειακά βιομη-
χανικά αγαθά (5,0%, έναντι 4,5% τον Ιούλιο) και υπη-

ρεσίες (3,8%, έναντι 3,7% τον Ιούλιο). 
Αναφορικά με την Ελλάδα, υπενθυμίζεται ότι σύμ-

φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσιος πληθωρισμός δια-
μορφώθηκε στο 11,6% τον Ιούλιο, κατεβάζοντας τα-
χύτητα από το 12,1% του Ιουνίου, ενώ σύμφωνα με 
τη Eurostat (εναρμονισμένος δείκτης) είχε φτάσει στο 
11,3% τον ίδιο μήνα, επιβραδύνοντας ελαφρώς από 
το 11,6% του Ιουνίου. 
Με βάση τις καλοκαιρινές προβλέψεις για την Ελ-

λάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2022 ο 
πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 8,9%, από 6,3% 
που προέβλεπε την άνοιξη, για να αρχίσει να υποχω-
ρεί σταδιακά το 2023 και να φτάσει στο 3,5% το επό-
μενο έτος, έναντι πρόβλεψης για 1,9% τον Μάιο. Μέσα 
σε όλα αυτά, προστίθεται η διατήρηση του υψηλού 
πληθωρισμού, η έλλειψη θέσεων εργασίας, αλλά και 
η ασθενής ανάκαμψη της αγόρας.

Στο 11,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΓΙΑ «ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΤΟ 1922»

«Αυστηρό διάβημα» ΥΠΕΞ στο ΝΑΤΟ
Στη συνέχεια ανάρτησης του Νατοϊκού 

Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων, το 
οποίο εδρεύει στη Σμύρνη, αναφορικά με 
την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνά-
μεων, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελ-
λάδας στο ΝΑΤΟ προέβη σε αυστηρό διά-
βημα διαμαρτυρίας προς τον Γενικό 
Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι η εν 
λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και 
απαράδεκτη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. 

Παράλληλα, οι ελληνικές στρατιωτικές 
αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν σε ανάλογη 
παράσταση στο Ανώτατο Στρατηγείο του 
ΝΑΤΟ (SHAPE), στο οποίο υπάγεται και 
το Στρατηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων, 
προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση. 

“Today is the 100th Anniversary of 
Turkish Independence. We join our 
Turkish allies across NATO& beyond in 
celebration of their Victory and Turkish 
Armed Forces Day” αναφέρεται στη σχε-
τική ανάρτηση. 

Το οξύμωρο βέβαια είναι πως η 
LANDCMD, συγχαίρει επί της ουσίας την 
Τουρκία για τη νίκη της επί της Ελλάδας, 
ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ. 

Τα τουρκικά ΜΜΕ προβάλλουν με έντο-
νους τίτλους, τη ΝΑΤΟϊκή ανάρτηση, για 
την επέτειο που γιορτάστηκε μεγαλοπρε-
πώς στην χώρα, σημειώνοντας πως η κί-
νηση αυτή ενόχλησε την Ελλάδα.

Πιθανά κρούσματα 
οξείας ηπατίτιδας 
σε πέντε παιδιά 
Πέντε νέα περιστατικά  

«πιθανού κρούσματος» παι-
διών με οξεία ηπατίτιδα, κα-
ταγράφηκαν στην Ελλάδα 
τον Αύγουστο σύμφωνα με 
ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. 

Όπως αναφέρεται στην 
ανακοίνωση, όλα τα παιδιά 
ηλικίας 2 έως 16 ετών νοση-
λεύτηκαν, τα κλινικοεργαστη-
ριακά τους ευρήματα βελτιώ-
θηκαν άμεσα χωρίς ειδική 
θεραπεία και εξήλθαν σε άρι-
στη κατάσταση. Σε δύο παι-
διά απομονώθηκε ερπητοϊός 
7 στο αίμα. Επίσης απομο-
νώθηκε ερπητοϊός 6, και 
εντεροϊός στο αίμα και στα 
κόπρανα. Αντίθετα σε ένα 
παιδί δεν απομονώθηκε λοι-
μογόνος παράγοντας. 

Μέχρι σήμερα έχουν κατα-
γραφεί στη χώρα 19 περιστα-
τικά τα οποία πληρούν τα κρι-
τήρια πιθανού κρούσματος 
οξείας ηπατίτιδας άγνωστης 
αιτιολογίας σε παιδιά.

Ομολόγησε τη 
γυναικοκτονία
Προφυλακιστέος κρίθηκε 

μετά την απολογία του, ο 
37χρονος από το Μπαγκλα-
ντές, ο οποίος κατηγορείται 
για τη δολοφονία 36χρονης 
ομοεθνούς του το απόγευμα 
της περασμένης Κυριακής 
στην οδό Τενέδου, στην Κυ-
ψέλη. Κατά την απολογία του 
σήμερα, ο 37χρονος φέρεται 
να ομολόγησε το έγκλημα 
υποστηρίζοντας ότι το θύμα 
του χρωστούσε 20 χιλ ευρώ. 
Ακόμη, φέρεται να αρνήθηκε, 
ότι διατηρούσε ερωτική 
σχέση με την άτυχη γυναίκα.   

Σημειώνεται ότι ο κατηγο-
ρούμενος απολογήθηκε χω-
ρίς δικηγόρο.
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Gorbachev: Τα μηνύματα ηγετών 
από όλο τον κόσμο για το θάνατό του
Η συμβολή του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στο τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου και της -πρώτης ιστορικά- 
διάλυσης της «αυτοκρατορίας» της ΕΣΣΔ χωρίς 
να προηγηθεί καταστροφικός πόλεμος, εμπνέει την 
πλειοψηφία των μηνυμάτων για το θάνατό του. Ο 
τελευταίος ηγέτης της ΕΣΣΔ πέθανε την Τρίτη σε 
ηλικία 92 ετών. 

 
Βλαντίμιρ Πούτιν: Ολιγόλογο 
μήνυμα για «βαθιά συλλυπητήρια» 
Με ένα λακωνικό μήνυμα του Ρώσου προέδρου 

αποχαιρέτησε το Κρεμλίνο τον τελευταίο ένοικό του 
επί ΕΣΣΔ. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εκφράζει τα βαθιά 
του συλλυπητήρια μετά τον θάνατο του Μιχαήλ 
Γκορμπατσόφ, πρόκειται να στείλει το πρωί συλ-
λυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια και στους 
οικείους» του πρώην ηγέτη της ΕΣΣΔ, ανέφερε ο 
Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 
σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων 
TASS. Η ολιγόλογη ανακοίνωση μπορεί να ερμη-
νευτεί ως προσπάθεια να μην προκληθούν αντι-
δράσεις, τόσο από μέρος της κοινής γνώμης που 
συνεχίζει να θεωρεί τον Γκορμπατσόφ υπεύθυνο 
για την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, όσο και από όσους 
τον βλέπουν ως υπερασπιστή της ειρήνης σε μία 
περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις πολεμούν σε 
ουκρανικό έδαφος. 

 
Αντόνιο Γκουτέρες: «Ακούραστος 
στην προώθηση της ειρήνης» 
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ υπογράμμισε με 

ανάρτησή του στα social media τον κρίσιμο ρόλο 
του Γκορμπατσόφ στο τέλος των ένοπλων συ-
γκρούσεων και του κινδύνου πυρηνικού ολέθρου, 
με την λήξη της σοβιετικής εισβολής στο Αφγανι-
στάν, τις συμφωνίες ελέγχου των πυρηνικών, την 

μη αντίδραση στην πτώση του τείχους του Βερολί-
νου κ.α. «Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ήταν ένας μο-
ναδικός πολιτικός, που άλλαξε τον ρου της Ιστο-
ρίας. Ο κόσμος έχασε έναν κορυφαίο παγκόσμιο 
ηγέτη, έναν αφοσιωμένο στην πολυφωνία, ακού-
ραστο στην προώθηση της ειρήνης». 

 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Άνοιξε 
το δρόμο για μια ελεύθερη Ευρώπη» 
Με ανάρτησή της στα social media η πρόεδρος 

της Κομισιόν αποχαιρέτησε τον τελευταίο ηγέτη της 
ΕΣΣΔ. Όπως αναφέρει, «ο Μ. Γκορμπατσόφ ήταν 
ένας αξιόπιστος και σεβαστός ηγέτης. Έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και 
την κατεδάφιση του Σιδηρούν Παραπετάσματος. 
Άνοιξε το δρόμο για μία ελεύθερη Ευρώπη. Η κλη-
ρονομιά του δεν θα ξεχαστεί». 
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

δική της ανάρτηση ανακάλεσε την ημέρα που Γκορ-
μπατσόφ και Μπους (ο πρεσβύτερος) έκλεισαν 
οριστικά μία περίοδο σχεδόν μισού αιώνα αντιπα-
ράθεσης Δύσης και ΕΣΣΔ.

ΠΕΘΑΝΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 92 ΕΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Παρατείνεται η διακοπή 
λειτουργίας του Nord Stream 1

Ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom θα 
έχει διακόψει τις ροές στον αγωγό φυσικού αερίου 
Nord Stream 1 προς τη Γερμανία λόγω συντήρη-
σης, από τα ξημερώματα Τετάρτης 31ης Αυγούστου 
έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Σεπτεμ-
βρίου. Η επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος της 
συντήρησης του αγωγού που διέρχεται κάτω από 
τη Βαλτική Θάλασσα προς τη Γερμανία συνεχίζει 
την ενεργειακή αντιπαράθεση μεταξύ Μόσχας και 
Βρυξελλών, η οποία έχει συμβάλει στην επιτάχυνση 
του πληθωρισμού στην περιοχή και έχει αυξήσει 
τον κίνδυνο δελτίων και ύφεσης. 
Η Gazprom είχε ανακοινώσει την προσωρινή δια-

κοπή λειτουργίας στις αρχές του μήνα, χωρίς 
ωστόσο να δώσει ακριβείς χρόνους. Η εταιρεία έχει 
ήδη μειώσει τις ροές μέσω του Nord Stream 1, του 
μεγαλύτερου αγωγού που μεταφέρει ρωσικό αέριο 
στη Γερμανία, στο 20% της χωρητικότητας λόγω 
προβλημάτων στον εξοπλισμό. 
Οι ροές φυσικού αερίου μέσω άλλων οδών αγω-

γών έχουν επίσης μειωθεί από τότε που η Ρωσία 
εισέβαλε στην Ουκρανία. 

Η διακοπή λειτουργίας έρχεται μετά από μια 
10ήμερη περικοπή συντήρησης τον Ιούλιο και έχει 
εγείρει φόβους σχετικά με το αν η Ρωσία θα συνε-
χίσει τις προμήθειες φυσικού αερίου μετά τη δια-
κοπή λειτουργίας. 
Με διακοπή προμήθειας απειλείται η Engie 
Η Gazprom θα αναστείλει πλήρως τις προμήθειες 

φυσικού αερίου στην Engie, μία από τις κύριες ευ-
ρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, από την 
1η Σεπτεμβρίου μέχρι να λάβει όλες τις πληρωμές 
για το φυσικό αέριο στο ακέραιο, δήλωσε η εταιρεία 
την Τρίτη. Η Gazprom συμπιέζει περαιτέρω τις πα-
ραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη σε μια δια-
μάχη για τα συμβόλαια, βαθαίνοντας τις ανησυχίες 
για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης το χει-
μώνα. «Η Gazprom Export ενημέρωσε την Engie 
για την πλήρη αναστολή των παραδόσεων φυσικού 
αερίου από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι την 
αποπληρωμή του συνόλου των οφειλών για τις πα-
ραδόσεις», ανέφερε ο ρωσικός όμιλος σε δελτίο 
Τύπου που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τρίτης στον 
λογαριασμό του στο Telegram. 
Σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο Βλαντίμιρ 

Πούτιν στα τέλη Μαρτίου, «απαγορεύεται η παρά-
δοση φυσικού αερίου σε ξένο αγοραστή που δεν 
έχει καταβάλει πληρωμή εντός της καθορισμένης 
περιόδου που προβλέπεται στη σύμβαση». Επι-
καλούμενη το διάταγμα, η Gazprom υπογραμμίζει 
ότι δεν έλαβε σήμερα το σύνολο της οφειλής για 
τις παραδόσεις του Ιουλίου. 
Η διοίκηση της γαλλικής Engie δεν ανταποκρίθηκε 

σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχολια-
σμό. Η γαλλική εταιρεία έχει διαβεβαιώσει ότι έχει 
ήδη θέσει σε εφαρμογή μέτρα προκειμένου να μπο-
ρεί να εξυπηρετεί τους πελάτες της ακόμη και σε 
περίπτωση πλήρους διακοπής της παροχής.

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗ�ΘΕΙΑ ΡΩΣΙΚΟΥ ΦΑ



  9      | Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο λαός σε απόγνωση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
Όλοι μας περιμέναμε ότι μετά την επιστροφή 

του Τζόνσον από τις διακοπές του, θα λάμβανε 
αμέσως μέτρα προκειμένου να ασκήσει πιέσεις 
στις εταιρίες καυσίμων έτσι ώστε να μην αυξήσουν 

άλλο τις τιμές. Όχι μόνο αύξησαν τις τιμές τους με αποτέλεσμα ο 
κόσμος να αναγκαστεί να πληρώνει τρεις φορές περισσότερα, αλλά 
θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τον Ιανουάριο του 2023. Σαν να 
μην είναι αρκετό αυτό, μας προειδοποιούν γι’ άλλη μια φορά ότι θα 
αυξήσουν τις τιμές και τον Απρίλιο του 2023! Βλέπετε μας προειδο-
ποιούν... Έτσι, για να μην έχουμε παράπονο, ότι δεν μας το είπαν.  
Από την άλλη, η προτεραιότητα του Johnson είναι ο πόλεμος 

στην Ουκρανία και όχι η κρίση στη Μεγάλη Βρετανία που προκλήθηκε 
ένεκα της κακομεταχείρισης, από μια «αχάπαρη» Κυβέρνηση. Τα 
αποτελέσματα της διακυβέρνησής της είναι ολοφάνερα σήμερα. 
Όπως και η αγανάκτηση των πολιτών κάθε ηλικίας. 
Μήπως, οι απανωτές αυξήσεις των τιμών ενέργειας έχουν να 

κάνουν με την οικονομική ενίσχυση του πολέμου στην Ουκρανία; 
Απλώς το θέτω ως ερώτημα. Και για να μη νομίζει κανείς ότι τα λέω 
μόνο εγώ, το έμαθα σε πρωτοσέλιδη είδηση της Daily Express, η 
οποία τεκμηρείωσε με αριθμούς τα πιο πάνω. 
Ο απλός κόσμος και ο εργάτης είναι αυτοί που πληρώνουν πάντα, 

για τα λάθη της Κυβέρνησης, την λανθασμένη εξωτερική πολιτική, 
την απαράδεκτη στάση και τις ασυγχώρητες πρωτοβουλίες που 
παίρνει μία διεφθαρμένη Κυβέρνηση. Ένα κυβερνών κόμμα, τα 
στελέχη του οποίου ακόμη τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα 
αντικαταστήσει τον Πρωθυπουργό. Επί 12 χρόνια ζούμε τη μία 
κρίση μετά την άλλη. Σήμερα, η κατάσταση έφθασε στο απροχώρη-
το. 
Αυτή η Κυβέρνηση, αντί να τρέξει για να βοηθήσει τους άπορους 

και όλες τις οικογένειες που έχουν μεγάλη ανάγκη, έχει μειώσει το 
ποσό του Universal Credit κατά £20 εβδομαδιαίως. Κι’ αυτό συμβαίνει 
εν καιρώ πρωτοφανούς κρίσης. Με τον πληθωρισμό να καλπάζει 
και την ακρίβεια να γονατίζει τα νοικοκυριά. 
Ε, βέβαια, όλοι θα υποφέρουμε λόγω του πολέμου για να 

ενισχύουμε το ΝΑΤΟ και να συνεχίσουν να πολεμούν τη Ρωσία. Κι, 

όμως τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να διατεθούν για τις ανάγκες 
του κόσμου. Πχ, για το στεγαστικό. Υπάρχουν χιλιάδες άστεγοι και 5 
εκατομμύρια παιδιά που ζουν στη φτώχεια. Αλλά o νάρκισσος 
Johnson ή ακόμα και η Liz Truss και ο Rishi Sunak, γενικά κάθε Συ-
ντηρητικός, πού να καταλάβει τι θα πει φτώχεια και στερήσεις; Ή 
μήπως γνωρίζουν τι πάει να πει πόλεμος;  
Επίσης, μόνο στο Enfield έχουμε φιλοξενήσει άνω των 200 οικο-

γενειών προσφύγων από την Ουκρανία. Δεν κατέχω τους αριθμούς 

από άλλα Δημαρχεία. Για κάθε πρόσφυγα από την Ουκρανία το Δη-
μαρχείο λαμβάνει £10,500 προκειμένου να διευθετήσει τη διαμονή 
τους, αφού κάτοικοι στο Enfield έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να φι-
λοξενήσουν οικογένειες στο σπίτι τους. Η όλη διαδικασία για να 
βρεθεί κατάλληλο σπίτι ή και οικογένεια που θα μπορούσε να 
στεγάσει πρόσφυγες, είναι χρονοβόρα και χρειάζεται προσοχή για 
να βρεθεί το κατάλληλο καταφύγιο, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.  
Κάθε σπίτι που φιλοξενεί οικογένεια, λαμβάνει £350 μηνιαίως, και 

όλα αυτά τα πληρώνει η Κυβέρνηση μέσω του Δημαρχείου. Το 
σχέδιο αυτό ισχύει για ένα χρόνο αλλά δεν είναι γνωστό αν θα συνε-
χιστεί, αφού σε 6 μήνες λήγει. Την περασμένη Παρασκευή, το Δη-
μαρχείο φιλοξένησε και καλωσόρισε τις οικογένειες αυτές, τους μι-
λήσαμε για το τι έχει να προσφέρει, τους πληροφορήσαμε για την 

περιοχή του Δημαρχείου και πολλά άλλα. Πρόσεξα ότι τα σχολεία 
στο Enfield δέχθηκαν πολλά από τα παιδιά των οικογενειών αυτών. 
Το μυαλό μου γύρισε πίσω στο 1974, όταν συμπατριώτες μας, 

πρόσφυγες, έφθασαν στο Λονδίνο. Τότε, μόνο ένα Δημαρχείο προ-
θυμοποιήθηκε να βοηθήσει με δαπάνες. Το ΝΑΤΟ δεν είχε κανένα 
συμφέρον να βοηθήσει τους Κύπριους πρόσφυγες τότε, μα, ούτε 
και τα Αμερικανάκια είχαν.    
Σε κάθε περίπτωση, είναι ο κόσμος που πληρώνει πανάκριβα 

εξαιτίας της πολεμοχαρούς Αμερικής που άρχισε τον πόλεμο αυτό, 
με τον ίδιο τρόπο που άρχισε και άλλους πολέμους. Δυστυχώς δεν 
μάθαμε από τα τόσα παθήματά μας για τα δεινά των πολέμων. 
Αυτοί που αρχίζουν τους πολέμους, οι δήθεν πολιτισμένοι που 
πήγαν και στο φεγγάρι και θα πάνε και σε άλλους πλανήτες, μάλλον 
οπισθοδρομικοί είναι, και όχι πολιτισμένοι ή προοδευτικοί. Οι πόλεμοι 
δεν είναι κατ’ ουδένα λόγο, ούτε ρομαντικοί, ούτε ελκυστικοί.  
Όταν είδα τις οικογένειες από την Ουκρανία με παιδιά, είπα στον 

εαυτό μου «Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι; Τι έχουν κάνει αυτά τα 
αθώα τα παιδιά που ξέγνοιαστα έτρωγαν και έπαιζαν στα σπίτια 
τους; Όταν μεγαλώσουν τι γνώμη θα έχουν άραγε για εμάς;»  
Οι πρόσφυγες στην Κύπρο και αυτοί που δεν θάφτηκαν στο 

χωριό ή την πόλη τους, αυτοί που ζουν στην προσφυγιά, είναι απο-
τελέσματα πολέμου και πράξεων μιας Τουρκίας που ακόμη ζει στο 
μεσαίωνα. 
Ξαναζωντάνεψαν όλες εκείνες οι εικόνες μπροστά μου όταν είδα 

αυτές τις οικογένειες με τα παιδιά και ένα Δημαρχείο που προσπαθεί 
να βοηθήσει με τα λίγα που έχει και του δίνουν.  
Στάσου κ. Τζόνσον στην χώρα σου και βοήθησε να σταματήσουν 

οι πόλεμοι. Κι’ εσύ, και τα φιλαράκια σου τα Αμερικανάκια. Σας 
μάθαμε. Ο κόσμος βαρέθηκε να πληρώνει για τα μεγάλα λάθη σας.  
Αρκετά λοιπόν. Συμμορφωθείτε. 
Μα πως να τα αντιληφθεί αυτά ο νάρκισσος που όλο μας λέει ότι 

φταίνε οι άλλοι; 
Μα πού να καταλάβει τι θα πει φτώχεια, είτε αυτός είτε η 

Συντηρητική του Κυβέρνηση, της οποίας η ημερομηνία λήξης ξεπε-
ράστηκε προ πολλού; 

Του Γιώργου 
Σάββα

Και έφτασε και πάλι το πλήρωμα του χρόνου, 
η στιγμή της συνάντησης. Ποιας θα διερωτάστε; 
Κι όμως όσοι με διαβάζουν…θα ξέρουν ήδη για 
ποια συνάντηση μιλώ. Η καθιερωμένη συνάντηση 
με τις φίλες και κολλητές μου, γειτονοπούλες, 
συμμαθήτριες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο-
Λύκειο. Με τις πιο πολλές συμφοιτήτριες, γειτό-
νισσες ακόμη και από την Αθήνα και πάει λέγο-
ντας…  

Μιλάμε για μια φιλία πολλών αιώνων, θα έλεγα, γεμάτη σοκολάτα, 
μέλι, χαρουπόμελο που είναι η αδυναμία μου, με γεύση παγωτού 
τριαντάφυλλου και μαστίχας. Αυτή η στιγμή έρχεται στα μέσα των 

διακοπών που είναι συνήθως στο τέλος Αυγούστου γιατί εμείς οι 
τρεις-τέσσερις ξενιτεμένες δηλώνουμε παρούσες στην όμορφη και 
μοναδική Πάφο! Για να ξέρετε, η πρόσκληση για την συνάντηση 
γίνεται μέσα από το Messanger. «Κορίτσια, την Τρίτη μπορείτε να 
συναντηθούμε»; «Βεβαίως» οι πρώτες, «θα το κανονίσω γιατί έχω 
κάτι άλλο προηγουμένως», «θα έρθω λίγο καθυστερημένη γιατί 
θα προσέχω το εγγονάκι μου» κλπ, κλπ. Η συνάντηση μας στις 
6.00μμ στο ξενοδοχείο Aliathon όπου η ιδιοκτήτρια είναι μια από 
την παρέα, η Μάρω μας η οδοντίατρος. Για πρώτη φορά πήγα κα-
θυστερημένα γιατί είχα ένα σημαντικό τηλεφώνημα. Η κολλητή των 
κολλητών μου, το Νινάκι μου, με περίμενε στον παραλιακό δρόμο 
της Κάτω Πάφου για να μου δείξει την είσοδο του χώρου στάθμευ-
σης. Με το Νινάκι μου είχαμε βγει το προηγούμενο βράδυ και τα εί-
παμε…Και κλάψαμε και γελάσαμε και αγκαλιαστήκαμε και φιληθή-
καμε και ήπιαμε. Τα κάναμε όλα…Μια φιλία διαχρονική από την 
πρώτη Δημοτικού. Μαζί στο ίδιο θρανίο. Κι όμως…Ψηλή η φίλη 
μου…κοντή εγώ…Αλλά πάντα καθόμασταν στο τελευταίο θρανίο. 
Δεν μπορούσα να την αποχωριστώ κι ας δυσκολευόμουνα να 
βλέπω ολόκληρο τον πίνακα. Τι…θα πρόδινα την φίλη μου για μια 
θέση στο θρανίο πιο μπροστά με άλλο άτομο; Ποτέ! Με τη Νίνα 
λοιπόν μας συνέδεαν και μας συνδέουν πολλά. Εκτός του ότι ήμα-

σταν στην ίδια γειτονιά, συμμαθήτριες και συναθλήτριες, η μητέρα 
της ήτανε η καλύτερη ράπτρια της Πάφου. Από μόδες δεν μπορώ 
να την παινέψω μόνο εγώ, αλλά η πόλη της Πάφου ολόκληρη. Κι 
εμείς αφού είχαμε την αγαπημένη μας κυρία Σουζάνα, σχεδιάζαμε 
στο χαρτί λες και ήμασταν σχεδιάστριες μόδας, κι η κυρία Σουζάνα 
μας το έραβε. Θυμάμαι πολλά φορέματα να είναι εις διπλούν. Της 
Νίνας και το δικό μου. Ακόμη και τα μίνι…και τα παντελόνια καμπάνα 
και όλα τα σχέδια της δεκαετίας του ΄70.  
Κάτι ξεχωριστό που νοιώθω για αυτήν την κοπέλα είναι ότι πάντα 

ήτανε πιστή, πιστή, πιστή! Μια φίλη υπόδειγμα. Μια φίλη εχέμυθη! 
Μια φίλη μοναδική! Και την πάντρεψα με τον Άντρο του ΑΠΟΠ. Εί-
χαμε μόνο δύο διαφορές που δεν ήταν ποτέ λόγος για διαξιφισμούς 
ή συζητήσεις. Ανήκαμε σε διαφορετικούς αθλητικούς συλλόγους 
και σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Ζήσαμε σε μια έντονη εποχή 
όπου πολλοί από εσάς έζησαν πιστεύω. Την εποχή των Μακαρια-
κών και των Γριβικών. Μακαριακές φυσικά και οι δύο, άσχετα από 
τα κόμματα στα οποία ανήκαμε και πρώτες στις διαδηλώσεις…Και 
θυμάμαι όταν έγινε το πραξικόπημα, μπροστά από το σπίτι μου εί-
χανε στήσει μπλόκο και δεν με άφηναν να πάω στο σπίτι της φίλης 
μου κι ούτε την φίλη μου την άφηναν να έρθει στο δικό μου. Και 
ποιοι παρακαλώ στεκόντουσαν στο μπλόκο αυτό; Συμμαθητές μας 
ή γειτονόπουλα μας που μεγαλώσαμε μαζί. Αχ αυτός ο φανατισμός! 
Και μας φοβέριζαν και βασάνισαν και τους πατεράδες  και των δύο 
μας…Κομματικός αξιωματούχος ο δικός της, υπαστυνόμος τότε ο 

δικός μου!  
Όσο αφορά τα διαφορετικά αθλητικά σωματεία στα οποία ανή-

καμε ούτε κι εκεί υπήρχε πρόβλημα. Το Νινάκι μου όταν αγωνιζό-
μουνα στα 100 μέτρα εμπόδια ή 800 μέτρα με εμψύχωνε και εγώ 

με την σειρά μου έκανα το ίδιο. Η διαφορά είναι ότι στα 400 μέτρα 
που έτρεχε η φίλη μου έτρεχε και η αδελφή μου. Αλλά δεν είχα κα-
νένα πρόβλημα: Νί-να, Λέ-νια, Νί-να, Λέ-νια! Η Νίνα ανήκε στον 
ΑΠΟΠ κι εγώ στον αθλητικό σύλλογο «Ευαγόρας», λόγω της συγ-
γένειας μας με τον Παλληκαρίδη κι όχι με οτιδήποτε άλλο. Και θα 
πω και το τελευταίο γιατί θα μπορούσα να μιλάω για την αγαπημένη 
μου φίλη μια εβδομάδα χωρίς σταματημό. Γεννήθηκε μια μέρα 
πριν από μένα. Άρα έχουμε και το ίδιο ζώδιο που για όσους πι-
στεύουν σε αυτά θα αντιλαμβάνονται τις ομοιότητες μας. 
Έφτασα λοιπόν στο ξενοδοχείο με τη Νίνα δίπλα μου. Μπορείτε 

να φανταστείτε τι έγινε… Ξεχάσαμε και τον κορωνοϊό και τα προ-
σχήματα και όλα. Η χαρά και τα δάκρυα ταίριαξαν αρμονικά. Κανένα 
απολύτως πρόβλημα στο μπέρδεμα των συναισθημάτων. Κλαίω 
γιατί χαίρομαι! Ας πούμε ΝΑΙ…κάτι τέτοιο! 

 Κι εκεί παρούσες όλες σχεδόν από το γκρουπ «Μοντέρνες για-
γιάδες» και μερικές άλλες ακόμη φίλες από το σχολείο του Α΄ Γυ-
μνασίου κι ένα χρόνο μεγαλύτερες μας. Παρεϊτσα  όμως στα φοι-
τητικά μας χρόνια και σίγουρα φίλες καλές αφού η Πάφος  μια 
σταλιά ήτανε στα νιάτα μας! Τι ακολούθησε στη συνέχεια κι αυτό 
εύκολο είναι να το φανταστείτε! Φαγητό και ποτό, αστεία και λυπη-
τερά αφού κάποιες από την παρέα έχασαν αγαπημένα πρόσωπα. 
Θα μου πείτε ποιος δεν έχασε! Παρηγορούσε η μια την άλλη. Σε 
όλα όμως παρονομαστής: «Όλα θα πάνε καλά. Κουράγιο! Πάρε 
με τηλέφωνο. Θα συναντηθούμε το Σαββατοκύριακο» κλπ. Κάποια 
πράγματα στις πραγματικές φιλίες δεν αλλάζουν ποτέ!  
Τυχεροί οι άνθρωποι που έχουν φίλους που δεν τους πρόδωσαν 

ποτέ! Κάποιοι έχουν γευτεί την προδοσία του Ιούδα πολλές φορές! 
Και το λέω αυτό γιατί οι ζωές κάποιων μοιάζουν βγαλμένες μέσα 
από μυθιστορήματα!  

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Οι φίλες μου οι παιδικές



 Στις 15 Αυγούστου 1926, πριν 96 ολόκληρα 
χρόνια, δηλαδή πριν σχεδόν έναν αιώνα, πραγμα-
τοποιήθηκε, στο ισόγειο ενός λιτού σπιτιού 
(αριθμός 13) στην Οδό Βασιλείου Μακεδόνος 
στην πόλη της Λεμεσού, το ιδρυτικό συνέδριο του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου (ΚΚΚ). 

 
 Το ΚΚΚ δεν ήταν σπορά της τύχης», αλλά 

«ώριμο τέκνο της ιστορικής ανάγκης». Ήταν το 
νομοτελειακό αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτε-
ρικών συγκυριών, η συνειδητή πολιτική έκφραση 

της οργανωμένης, συλλογικής πάλης της νεαρής τότε κυπριακής 
εργατικής τάξης, των φτωχών αγροτών και των φτωχο-μεσαίων 
στρωμάτων, που ζούσαν κάτω από τη διπλή καταπίεση και εκμε-
τάλλευση των Βρετανών αποικιοκρατών και των ντόπιων 
καπιταλιστών και τοκογλύφων.  
 Οι σοσιαλιστές που ίδρυσαν το κόμμα της εργατικής τάξης της 

Κύπρου ήταν βαθιά επηρεασμένοι από τα ευγενή ιδανικά, τις αρχές 
και τις οικουμενικές, πανανθρώπινες αξίες της κοσμοϊστορικής 
Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης που έλαβε 
χώρα στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 1917 (Νοέμβριο με το νέο ημε-
ρολόγιο) κάτω από τη λαμπρή καθοδήγηση του μπολσεβίκικου 
κόμματος, του κομμουνιστικού κόμματος, με επικεφαλής τον Λένιν 
και εξέπεμπε και συνεχίζει να εκπέμπει μηνύματα για ένα ανθρώ-
πινο κόσμο, απαλλαγμένο από τη φτώχεια, τη δυστυχία, την 
εκμετάλλευση και τους πολέμους.  
 Με την καθοδήγηση του ΚΚΚ, η προερχόμενη βασικά από 

ξεκληρισμένους αγρότες, ολιγάριθμη, μα αναπτυσσόμενη εργατική 
τάξη της Κύπρου (ανεξαρτήτως εθνικής ταυτότητας ή καταγωγής) 
οργανώθηκε σε ένα συνεπές ταξικό, συντεχνιακό κίνημα, το οποίο 
συνδύαζε, διαλεκτικά, τον αγώνα για καλύτερες συνθήκες εργασίας 
με τον πολιτικό αγώνα. Παρά τις προσπάθειες των Βρετανών αποι-
κιοκρατών να δώσουν στο κυπριακό εργατικό κίνημα ένα καθαρά 
συνδικαλιστικό χαρακτήρα, μακριά από την πολιτική, κατά το βρε-
τανικό πρότυπο, βασικά κατά το πρότυπο των αγγλικών trade 
unions (τρέιντ γούνιονς = συνδικάτα), η κυπριακή εργατική τάξη 
συνειδητοποίησε τον ιστορικό ρόλο και την ευθύνη της για κοινω-
νική αλλαγή. Με την καθοδήγηση του ΚΚΚ, επίσης, οργανώθηκαν 
οι αγρότες και άλλα στρώματα του λαού σε ταξικές, επαγγελματικές 
κ.ά. ενώσεις, καθώς και οι γυναίκες και οι νέοι (Κομμουνιστική Νεολαία).  
 Από την ίδρυσή του το 1926 μέχρι το 1931, το ΚΚΚ, το πολιτικό 

κόμμα της κυπριακής εργατικής τάξης, που καθοδηγούσε όλους 
τους εργαζομένους, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, 
Μαρωνίτες και Λατίνους, ανέβαζε την καθημερινή πάλη του λαού 
στο πολιτικό επίπεδο με στόχους τις πολιτικές ελευθερίες, τη δημο-
κρατία και την απαλλαγή της Κύπρου από τον βρετανικό ζυγό. Το 
80% του εργαζόμενου λαού ήταν φτωχοί και μικρο-μεσαίοι αγρότες. 
Υποτυπώδης ήταν η ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Κύπρο για 
δεκαετίες.  
 Το ΚΚΚ έδρασε στη νομιμότητα για μια μόνο πενταετία. Ύστερα 

από το κίνημα του Οκτωβρίου του 1931 και τις εξεγέρσεις του λαού 
που ζητούσε ικανοποίηση των αιτημάτων και των διεκδικήσεων του 

για εργασιακά δικαιώματα, απαλλαγή των αγροτών από την τοκο-
γλυφία ,δημοκρατικά δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες για όλες 
τις κοινωνικές τάξεις κ.ά., και αξίωνε - η πλειοψηφία - την αυτοδιά-
θεση (Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα), οι Βρετανοί επέβαλαν 
στυγνή δικτατορία από τη μια άκρη της Κύπρου ίσαμε την άλλη, 
αποσκοπώντας στο στραγγάλισμα της λαϊκής απελευθερωτικής 
πάλης.  
 Το ΚΚΚ κηρύχθηκε παράνομο από τις βρετανικές αποικιοκρα-

τικές Αρχές στην Κύπρο και οι ηγέτες του, Βάτης και Σκελέας, 
εξορίστηκαν. Όμως, σε αντίθεση με τους ηγέτες της δεξιάς που τα 
δίπλωσαν, το ΚΚΚ συνέχισε τον αντιαποικιακό αγώνα, ευρισκό-
μενο, όπως και άλλες κυπριακές οργανώσεις, στην παρανομία.  
 Η δικτατορία που επέβαλαν οι Βρετανοί στην Κύπρο, γνωστή 

ως παλμεροκρατία (από το όνομα του κυβερνήτη Πάλμερ) διήρκεσε 
σχεδόν δέκα χρόνια. Τον Απρίλιο του 1940 πραγματοποιήθηκε το 

4ο συνέδριο του ΚΚΚ, που συνέχιζε να δρα στην παρανομία, το 
οποίο συνέδριο αποφάσισε τη συγκρότηση λαϊκού μετώπου, μιας 
μαζικο-πολιτικής οργάνωσης για την εκπλήρωση ενός μίνιμουμ 
προγράμματος. Η παγκόσμια και κυπριακή πραγματικότητα έθεταν 
επιτακτικά τη λύση των άμεσων οικονομικών προβλημάτων του 
κυπριακού λαού (ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, που είχε ξεσπάσει το 
1939, έδωσε ένα γερό χτύπημα στην αγροτιά με το σταμάτημα των 
εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων εξαιτίας της επίταξης των 
εμπορικών πλοίων), την εξασφάλιση των πολιτικών και συνδικαλι-
στικών του ελευθεριών, και την ανάπτυξη των λαϊκών δυνάμεων για 
εθνική αποκατάσταση.  
 Η συγκρότηση του λαϊκού μετώπου, που αποφασίστηκε στο 4ο 

συνέδριο του ΚΚΚ, δεν εκπληρώθηκε. Στις 14 Απρίλη 1941 έγινε 
σύσκεψη στο χωριό Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας με πρωτο-
βουλία της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΚ και 
αποφασίστηκε η ίδρυση του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου 
Λαού (ΑΚΕΛ). Στη σύσκεψη συμμετείχαν και παράγοντες του ευρύ-
τερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου, αστοί διανοούμενοι, 
αστοί δημοκράτες κ.ά.  
 Στο χρονικό διάστημα από το 4ο συνέδριο του ΚΚΚ έως τη 

σύσκεψη της Σκαρίνου, μεσολάβησε ένα γεγονός υψίστης σημα-
σίας για την Κύπρο. Στις 28 Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία, 
ως μέρος της συντονισμένης δράσης του άξονα (Γερμανία, Ιταλία 

και Ιαπωνία), εισέβαλε στην Ελλάδα. Ο ξεσηκωμός του ελληνικού 
λαού ενάντια στην ιταλική επίθεση, που τον τοποθετούσε στις δυνά-
μεις που πολεμούσαν τον άξονα, ανατίναξε όλα τα καταπιεστικά 
μέτρα που είχαν επιβάλει οι Βρετανοί επί παλμεροκρατίας. Οι συν-
θήκες ευνοούσαν τη δημιουργία ενός κόμματος που θα είχε 
ευρύτερη αποδοχή από το ΚΚΚ. Οι διεθνείς και τοπικές συγκυρίες 
καθόρισαν την ίδρυση του ΑΚΕΛ, η ανάπτυξη του οποίου ευνοή-
θηκε και από την εξής εξέλιξη που ήρθε λίγο μετά την ιταλική 
εισβολή στην Ελλάδα: Στις 22 Ιουνίου 1941, η ναζιστική ιμπεριαλι-
στική Γερμανία, παραβιάζοντας το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο μη 
επίθεσης γνωστό ως Σύμφωνο Μολότοφ - Ρίμπεντροπ (υπεγράφη 
στις 23 Αυγούστου 1939) εισέβαλε στη σοσιαλιστική Σοβιετική 
Ένωση.  
 Πλατιές μάζες εργαζομένων προσχώρησαν στο αριστερό 

ρεύμα και σ’ όλη την Ευρώπη οργανώθηκαν κινήματα αντίστασης 
ενάντια στον άξονα, στα οποία πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές. 
Στο πλευρό των μεγάλων συμμάχων (Σοβιετική Ένωση, Βρετανία 
και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) που διεξήγαγαν τον αντιφασι-
στικό πόλεμο ενάντια στον άξονα, ήταν φυσικό να ταχθούν οι 
απανταχού αριστεροί. Στην Κύπρο το λαϊκό κίνημα γνώρισε από-
τομο πλάτεμα. Η αύξηση του ΑΚΕΛ ήταν τεράστια, γεγονός που 
έθεσε το ΚΚΚ, το οποίο δεν νομιμοποιήθηκε, ούτε μετά τη χαλά-
ρωση των καταπιεστικών μέτρων, στο περιθώριο. Από τον Απρίλιο 
του 1941 που ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ μέχρι το Νοέμβρη του 1944 που 
διαλύθηκε το ΚΚΚ, τα δύο κόμματα της αριστεράς δρούσαν παράλ-
ληλα. Το μεν ΑΚΕΛ στη νομιμότητα (σχετική),το δε ΚΚΚ στην 
παρανομία.  
 Πολλά καταγράφονται στη θετική προσφορά του ΚΚΚ. Η διε-

θνιστική αλληλεγγύη του ΚΚΚ δεν εκφράστηκε μόνο στα λόγια και 
μέσα από την εφημερίδα του «Νέος Άνθρωπος», αλλά και στην 
πράξη με τη συμμετοχή Κυπρίων κομμουνιστών στις επικές Διε-
θνείς Ταξιαρχίες που πολέμησαν στο πλευρό των δημοκρατικών 
δυνάμεων στον ισπανικό εμφύλιο (1936-1939). Κύπριοι κομμουνι-
στές ανταποκρίθηκαν επάξια και στο κάλεσμα του ΑΚΕΛ, λίγα 
χρόνια μετά, για συμμετοχή στον μεγάλο αντιφασιστικό πόλεμο των 
λαών.  
 Ό,τι θετικό και δημιουργικό, προοδευτικό, δημοκρατικό και αλη-

θινό, έχει να δείξει η σύγχρονη ιστορία της Κύπρου οφείλεται εν 
πολλοίς στους αγώνες και τις θυσίες του ΚΚΚ και του ΑΚΕΛ. Αθά-
νατοι οι πρωτοπόροι, Χαράλαμπος Βατυλιώτης (Βάτης), Κώστας 
Χριστοδουλίδης (Σκελέας), Χριστόδουλος Χριστοδουλίδης (Αλέξης, 
αδελφός του Σκελέα), Κλειώ Χριστοδουλίδη-Ιωαννίδη (αδελφή του 
Σκελέα), Χαράλαμπος Σολομωνίδης, Γίαννης Παπαγγέλου (Λεύ-
κης), Χρίστος Σαββίδης (αδελφός του Πλούταρχου Σαββίδη, 
Πλουτή Σέρβα), Κώστας Δράκος, Χριστόδουλος Αρτεμίου, Πλάτων 
Τουμάζος, Κατίνα Τουμάζου (αδελφή του Πλάτωνα Τουμάζου και 
μετέπειτα Κατίνα Ιακώβου Νικολάου), Κλεάνθης Κιούπης, Γ. Σολιά-
της, Χ. Σκαπανέας, Λεωνίδας Χριστοδουλίδης, Άννινος Γεωργίου, 
Κυριάκος Κουκκουλλής, Μάρκος Μαρκουλής, Μ.Μικελλίδης, 
Γ.Σολομωνίδης, Ευστάθιος Ξιναρής κ.ά.! Φωτίζουν άπλετα τους λαϊ-
κούς δρόμους! Για απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και 
του λαού μας! Για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη!

 10      | Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Του Βασίλη  
Κωστή

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου (Επετειακό)  

Ναταλία, έτσι είναι, όπως τα είπαμε…τα ξέρεις. 
Η ζωή, με τα καλά και τα κακά της, να υποφέρεις. 
Είναι οι άνθρωποι λογής-λογής  με κάθε ήθος. Θα 
τους προσέξεις σαν κινούνται μέσα στο πλήθος. 

Τί είναι η ζωή; Η ζωή είναι δημιούργημα των αν-
θρώπων. Εμείς την φτιάχνουμε. Ανάλογα με τις ενέργειες μας…
φτιάχνουμε τη ζωή μας. Η ζωή είναι παράθυρα και εικόνες, τα 
οποία φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. 

Τα παράθυρα πληθαίνουν. Εμείς τα ανοίγουμε και επιλέγουμε τη 
θέα που μας ταξιδέψει σε χώρους φανταστικούς ή άλλους. Τα 
ταξίδια σε κάθε ανοιχτό παράθυρο είναι άγνωστα σ’ εμάς. Θα 
πρέπει να διανύσουμε αυτά τα παράθυρα βασιζόμενοι στο ήδη 
αποθηκευμένο υλικό του παρελθόντος. Τα παράθυρα είναι εικόνες. 
Ο κάθε ένας από εμάς τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά.  

Στα κύτταρα της μνήμης θα τρέξουμε για να δώσουμε απαντήσεις 
σε όλα τα ερωτήματα που θα αντιμετωπίσουμε ανοίγοντας κάθε έν 
από αυτά τα παράθυρα.  

Είμαστε φτιαγμένοι με όλα όσα αντλήσαμε στο παρελθόν μας. 
Φτιαχτήκαμε αποθηκεύοντας μνήμες στο πέρασμα του χρόνου. Αν 
είχαμε καλές στιγμές , χαρούμενη ζωή, και αν είχαμε πλάσει τον χα-
ρακτήρα μας διαβαίνοντας και βιώνοντας την κουλτούρα που 
φτιάχνει τους καλούς ανθρώπους με πολιτισμένες καταστάσεις και 
αντιλήψεις, τότε στα ανοιχτά παράθυρα θα βρούμε λεωφόρους 
φωτισμένες που θα μας οδηγήσουν σε ηρεμία και γαλήνη. Τα πα-
ράθυρα ανοίγονται μπροστά μας και μας προσκαλούν να κάνουμε 
ταξίδια. Ταξίδια βασισμένα στο παρελθόν τα οποία ζήσαμε και από 
όπου αντλήσαμε όλα τα εφόδια που με αυτά γεμίσαμε τις μνήμες 
και το νου μας. 

Έχουμε ακόμα χρόνο να κτίσουμε το μέλλον. Να κτίσουμε τις λε-
ωφόρους του μέλλοντος, για εμάς και για τους άλλους. Γιατί οι 
γύρω μας, οι άλλοι δηλαδή, ίσως και να συνδέουν τα μελλοντικά 

τους ταξίδια με τις λεωφόρους που ανοίγονται από τα ίδια παράθυρα 
με τα δικά μας. 

Οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν ακόμα πολύ χρόνο και τόπο για να 
χωρέσουν μνήμες που θα τους οδηγήσουν στις λεωφόρους του 
φωτός, και στις λεωφόρους που θα τους οδηγήσουν να φτιάξουν 
ένα κόσμο που να είναι γεμάτος καλοσύνη και αγάπη. Ένα κόσμο 
που οι άνθρωποι να νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. Ένα κόσμο 
που οι άνθρωποι θα βγάλουν το θηρίο από μέσα τους και θα 
δώσουν τόπο στην οργή!Δεν χρειάζεται πολύς κόπος για να 
φτιάξουμε αυτές τις προϋποθέσεις για ένα κόσμο με καλύτερες 
προοπτικές και που θα ξέρει να αγαπά. 

Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να αλλάξουμε τούτο τον κόσμο 
και να φτιάξουμε έναν καλύτερο. Ας αρχίσουμε να ενεργούμε με 
όλα τούτα στο μυαλό μας. Ας κάνουμε μια προσπάθεια να πετάξουμε 
το θηρίο από πάνω μας και να βάλουμε στη θέση του αγάπη. Το 
απαραίτητο συστατικό για την περίπτωση αυτή. Ας κάνουμε μια 
προσπάθεια να κάνουμε μόνο καλές πράξεις. Η κακία και οι κακές 
πράξεις δεν μας απαλλάσσουν από τις  φοβίες μας αλλά μόνο μας 
δίνουν περισσότερα προβλήματα. Το αποτέλεσμα τους είναι πάντα 

καταληκτικό και ο δράστης αυτών των πράξεων δεν επωφελείται, 
εκτός από στιγμιαία απόλαυση και ψυχολογική ικανοποίηση. Οι 
καλές πράξεις είναι αυτές που μας δίνουν ευχαρίστηση και ηρεμία 
και μας χαρίζουν ευτυχία. Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε πάντα 
χρόνο στον εαυτό μας να αναλύσει τη σκέψη του και να αποφασίσει 
για τις ενέργειες του μόνο όταν δώσει πρώτα απαντήσεις στις 
σκέψεις του πριν ενεργήσει και εφαρμόσει την οποιαδήποτε απόφαση 
του.  

Δίνοντας χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτεί και να αναλύσει τη 
σκέψη του πριν αποφασίσει το αποτέλεσμα των ενεργειών του θα 
είναι το επιθυμητό που θα μας απαλλάξει από τυχών άσχημη κατά-
ληξη. Αποφεύγοντας λοιπόν τις άσχημες και κακές ενέργειες, και 
κάνοντας μια προσπάθεια να κάνουμε καλές πράξεις, τότε αρχίζουμε 
να κτίζουμε το μέλλον. Το μέλλον που θα βασίζεται στα όσα δίνουμε 
σε αυτό. Μόνο με καλές πράξεις και καλές ενέργειες θα φτιάξουμε 
παράθυρα και εικόνες που ανοίγοντας τα θα μας οδηγούν στις λε-
ωφόρους που θα φέρουν τη γαλήνη και την ευτυχία στο μέλλον των 
παιδιών μας. 

Στο χέρι μας είναι λοιπόν να φτιάξουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις 
για ένα κόσμο ανθρώπινο που να ξέρει να αγαπά. Να ξέρει να δίνει 
δίχως ανταλλάγματα. Γιατί πιστέψτε με, η μεγαλύτερη ευχαρίστηση, 
είναι να ξέρεις να δίνεις δίχως να περιμένεις να πάρεις κάτι πίσω. 

Ναταλία, έτσι είναι, όπως τα είπαμε…τα ξέρεις. Η ζωή, με τα καλά 
και τα κακά της, να υποφέρεις. Είναι οι άνθρωποι λογής-λογής  με 
κάθε ήθος. Θα τους προσέξεις σαν κινούνται μέσα  το πλήθος. 

Δώσε μου το χέρι Ναταλία να μονοιάσουμε. Αυτόν τον κόσμο 
που πονά να τον αλλάξουμε!  

Αυτό θα το πετύχουμε διώχνοντας το θηρίο και την κακία από 
μέσα μας. Μόνο έτσι θα ανοίξουμε παράθυρα με εικόνες που θα 
μας οδηγήσουν στην τελειότητα. Στον τέλειο ΑΝΘΡΩΠΟ!  

Σας χαιρετώ

Του Βασίλη 
Παναγή

Η ζωή είναι παράθυρα και εικόνες!
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ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:20 Η Κραυγή (1964). Αστυ-
νομική Περιπέτεια με τους 
Γιώργο Φούντα, Μαίρη Χρονο-
πούλου, Γ. Μούτσιο, Παύλο 
Λιάρο, Ίλια Λιβικού, Νέλλη 
Παππά και Αντώνη Παπαδό-
πουλο. Για μια ακόμη φορά οι 
επαγγελματικές υποχρεώσεις 
του υπαστυνόμου Μάρκου, δεν 
του επιτρέπουν να πάει στη συ-
νάντηση γνωριμίας με τους 
συγγενείς της αγαπημένης του 
Άννας. Πρέπει να εξιχνιάσει το 
φόνο της Τζούλιας Πετράτου. 
Ο νεαρός άντρας της Αλέκος, 
είναι ο μόνος που θα είχε λό-
γους να τη σκοτώσει για να 
κληρονομήσει την τεράστια πε-
ριουσία της. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:55 Η Κρεββατομουρ-
μούρα (1971).  Κωμωδία με 
τους Γιάννη Γκιωνάκη, Μάρω 
Κοντού, Σταύρο Ξενίδη, Χρή-
στο Τσαγκανέα, Μαρίκα Νέζερ, 
Νίτσα Τσαγκανέα. Ο δικηγόρος 
Σάββας Τσιφικλής θα δεχθεί για 
δώρο από μια παλιά του φίλη, 
δύο λιονταράκια από το Κον-
γκό. Θέλοντας να τα ξεφορτω-
θεί για να μη τα δει η γυναίκα 
του Κούλα, τα κάνει δώρο σε 

έναν πελάτη του συνεταίρου 
του Μένιου για να τα κάνει 
δώρα σε μια νέα του κατά-
κτηση. Η χαρά του Σάββα θα 
είναι μεγάλη που τα ξεφορτώ-
θηκε, το ίδιο μεσημέρι όμως... 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:15  Η Ψεύτρα (1963) Κομε-
ντί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Ζωή Φυ-
τούση, Κώστα Βουτσά. Η 
Μαίρη είναι η κακομαθημένη 
κόρη του πάμπλουτου επιχει-
ρηματία Δεληπέτρου, που της 
αρέσει να παίζει με τους 
άντρες. Αυτή τη φορά έχει βάλει 
στο μάτι το γνωστό γλύπτη 
Θάνο Σωτηρίου, τον οποίο δεν 
γνωρίζει καθόλου. Για να τον 
κατακτήσει παρουσιάζεται σαν 
μια φτωχή κόρη ταχυδρόμου 
και προσφέρεται να εργαστεί 
σαν γυμνό φωτομοντέλο. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:45 Ο Καπετάνιος και το 
Μανούλι (1989). Κωμωδία με 
τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Σόφη 
Ζαννίνου, Μέλπω Ζαρόκωστα, 
Σπύρο Καλογήρου, Τάσο Κω-
στή, Δήμο Μυλωνά, Μυρτώ Πι-
σπινή και Βασίλη Τσάγκλο. 
Ένας καπετάνιος αποφασίζει 

να ξεμπαρκάρει για μερικούς 
μήνες στην Ελλάδα μετά από 
4 χρόνια στη θάλασσα. Όμως 
η κατάσταση στην οικογένειά 
του δεν είναι ίδια όπως την είχε 
αφήσει... 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Το Όνειρο της Κυρια-
κής (1971). Μελόδραμα με 
τους Τόλη Βοσκόπουλο, Νίκη 
Τριανταφυλλίδη, Βασίλη Αν-
δρεόπουλο, Λαυρέντη Δια-
νέλλο, Χρήστο Δοξαρά. Ο τρα-
γουδιστής Άγγελος Κομνηνός 
συναντά τη Μαργαρίτα, κόρη 
του επιτυχημένου δικηγόρου 
Αλέξανδρου Βαρδή, και η γνω-
ριμία τους εξελίσσεται σε με-
γάλο έρωτα... 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:25 Alter Ego (2007). Αισθη-
ματική ταινία με τους Σάκη 
Ρουβά, Δανάη Σκιάδη, Αλέξαν-
δρο Λογοθέτη, Δημήτρη Κου-
ρούμπαλη, Κ. Καλλιβρετάκη, 
Ντορέττα Παπαδημητρίου και 
Λαέρτη Μαλκότση. ALTER 
EGO… ένα επιτυχημένο ελλη-
νικό ροκ συγκρότημα με εκα-
τοντάδες φανς να παραληρούν 
σε κάθε τους συναυλία και γε-
νικά σε κάθε τους δημόσια εμ-

φάνιση. Δόξα, επιτυχία, χρή-
ματα μέσα σε έναν κόσμο λάμ-
ψης και ματαιοδοξίας, που δεν 
είναι πάντα τόσο φανταχτερός 
όσο δείχνει.                                                                                           
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Δώστε τα Χέρια (1971). 
Πολεμική περιπέτεια με τους 
Χρήστο Πολίτη, Βέρα Κρού-
σκα, Χρήστο Νέγκα, Ελένη Θε-
οφίλου, Κώστα Μποζώνη, Δη-
μήτρη Μπισλάνη, Γρηγόρη 
Βαφιά, Νικήτας Πλατή. Ένας 
ευσταλής και γενναίος νέος, ο 
Γιώργος Δουμάκης, είναι απο-
φασισμένος να πολεμήσει τους 
Γερμανούς. Αγαπάει την 
αδελφή του παιδικού του φίλου, 
τη Φιλιώ, η οποία εγκαταλείπει 
τους δικούς της και τον ακολου-
θεί στο βουνό. Μετά την Απε-
λευθέρωση, οι 2 φίλοι θα βρε-
θούν σε αντίπαλα στρατόπεδα.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:50 Έτσι Είναι αν Έτσι Νο-
μίζετε (1976). Θέατρο της Δευ-
τέρας. Κωμωδία με τους Νι-
κήτα Τσακίρογλου, Εύα 
Κοταμανίδου, Χρυσούλα Δια-
βάτη, Σπ. Κωνσταντόπουλο, 
Μαρία Φωκά, Αφροδίτη Γρη-
γοριάδου κ.ά.  Ένα από τα πιο 

δημοφιλή έργα που θέτει με 
πολύ έξυπνο τρόπο το ζήτημα 
της σχετικότητας της αλήθειας. 
Μια παρέα ανθρώπων αγωνιά 
να μάθει με κάθε τρόπο τι συμ-
βαίνει πραγματικά στο σπίτι 
των νέων γειτόνων τους.... 
 
ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:20 Και οι Πέντε  Ήταν 
Καλλονές (1965). Μελόδραμα 
με τους Λάκη Καζάν, Τούλα 
Δράκου, Ντ. Δούμα και Τούλα 
Καρρά. Οι διακοπές είναι ξε-
κούραση όπως και για τις πέντε 
όμορφες κοπέλες που έχουν 
βάλει στόχο να τρελάνουν έναν 
νεαρό γοητευτικό ψαρά. 
 
ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Πιο Τρελός κι απ’ τους 
Τρελούς (1972). Κωμωδία με 
τους Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Μανώλη Δεστούνη, 
Αντώνη Παπαδόπουλο, Γωγώ 
Αντζολετάκη. Ο Πελοπίδας εί-
ναι οδοντίατρος, αλλά και μαέ-
στρος της χορωδίας του συλ-
λόγου οδοντιάτρων. Ο 
σύλλογος καθηγητών του Κο-
λεγίου, στο οποίο πηγαίνει ο 
γιος του Μάνος, ετοιμάζεται να 
τον ανακηρύξει ιδανικό πατέρα 
μετά την έκθεση που έγραψε...
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ΠΕΜΠΤΗ 1/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Το Καφενείο (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Χωρίς Αποσκευές 
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Το Καφενείο (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Χωρίς Αποσκευές 
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/9 
06.00 Eu 4 u (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
09.30 Xρυσές Συνταγές 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά 

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Είναι Θέμα Υγείας (Ε) 
14.00 Road Story (Ε) 
14.30 ΑrtCafe 
15.30 Μουσικό Ραντεβού 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Kυπριώτικο Σκετς 
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/9 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Road Story (E) 
12.00 Ειδήσεις  
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 
19.00 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Το Καφενείο (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 

15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Γκολ και Θέαμα 
 
ΤΡΙΤΗ 6/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Το Καφενείο (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Αποτυπώματα 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Το Καφενείο (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Black Forest (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Κυπριώτικα Σκετς (Ε)

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 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
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: Η Κραυγή 
(1964) 
21:55 Ελληνική ταινία: Η Κρεββατο-
μουρμούρα (1971) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   
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: Η 
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί την 
δημιουργό του ντοκιμαντέρ με τίτλο 
The Stray Story, A Dogumentary. 
20:15 Ελ/κή ταινία: Η Ψεύτρα (1963) 
21:45 Ελληνική ταινία: Ο Καπετάνιος 
και το Μανούλι (1989) 
22:55 Ελ/κή ταινία: Ισόβια (1980) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ     
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 S1E10 
21:00 Ελληνική ταινία: Το Όνειρο της 
Κυριακής (1971) 
22:25 Ελληνική ταινία: Alter Ego (2007) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
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 
Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
21:30 Ελ/κή ταινία: Το Χάραμα (1994) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
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 
Γαλιάσσος  
20:15 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
20:50 Θέατρο της Δευτέρας: τσι Εί-
ναι αν  Έτσι Νομίζετε (1976) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ      
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 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:20 Ελληνική ταινία: Και οι Πέντε 
Ήταν Καλλονές (1965) 
21:30 Ελληνική ταινία: Πιο Τρελός κι 
απ’ τους Τρελούς (1972) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00 Χάλκινα Χρόνια 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic: 
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής τέλος 
Σχολικής χρονιάς & ενδεικτικά 
20:25 Ελληνική ταινία: Στον  Ίλιγγο 
της Ζωής (1969) 
21:50 Ελληνική ταινία: Δουλειές του 
Ποδαριού (1962)
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Πρόκριση με νίκες για την Ομόνοια και την ΑΕΚ στους ευρωπαϊκούς ομίλους

Ομόνοια AEK

Πρόκριση και για την Ομό-
νοια στους ευρωπαϊκούς 
ομίλους, με νίκη 2-0. 

Νίκη κατά της Γάνδης σημείωσε 
στο ΓΣΠ η Ομόνοια, επικρατώ-
ντας με 2-0 από το πρώτο        
ημίχρονο και εξασφαλίζοντας 
την πρόκρισή της στους ομίλους 
του Europa League. 
Το πρώτο γκολ σημείωσε στο 

18ο λεπτό ο Κακουλλής, ενώ 
ακολούθησε ο Χαραλάμπους με 
το 2-0 στο 36'. 
Η Ομόνοια είχε επικρατήσει 

της Γάνδης με 2-0 και στον  

προηγούμενο μεταξύ τους 
αγώνα. Είναι η τρίτη φορά στην 
ιστορία της ομάδας που προ-
κρίνεται στους ευρωπαϊκούς 
ομίλους και η δεύτερη φορά 
που περνά σε αυτούς του        
Europa League. 
Πρόκριση στους ομίλους του 

Europa League για την ΑΕΚ.  
Με 3-0 επικράτησε η ΑΕΚ της 
Ντνίπερο, εξασφαλίζοντας την 
πρόκρισή της στους ομίλους 
του Europa League.  
Το πρώτο γκολ σημείωσε στο 

20ό λεπτό ο Γκιούρτσο. Το 2-0 

έκανε ο Λόπες στο 45', ενώ   
στο 78ο λεπτό ο Εγγλέζου 
έκανε το 3-0. Η ΑΕΚ, που στο 
πρώτο ματς νίκησε με 2-1, θα 
συμμετάσχει για τρίτη φορά 
στην ιστορία της στους ομίλους 
του Europa League. 
Έχασε από τον Ολυμπιακό με 

3 – 1 στα πέναλτι ο Απόλλωνας 
για το Europa League και συνε-
χίζει πλέον στο Conference 
League. 
Στην διαδικασία των πέναλτι 

αποκλείστηκε από τη συνέχεια 
του Europa League ο πρωτα-

θλητής Απόλλωνας από τον 
Ολυμπιακό Πειραιώς και συνε-
χίζει πλέον στους ομίλους του 
Conference League. 
Ο κανονικός αγώνας στο  

Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκά-
κης» έληξε ισόπαλος 1-1, όπως      
δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι 
στο ΓΣΠ και έτσι ο επαναλη- 
πτικός αγώνας οδηγήθηκε στη  
διαδικασία της παράτασης, 
όπου διατηρήθηκε το 1-1.  
Στη διαδικασία των πέναλτι 

επικράτησε ο Ολυμπιακός με       
3-1 με τον τερμα-τοφύλακα των 

«ερυθρολεύκων» να αποκρούει 
τρία πέναλτι και να στέλνει την 
ομάδα του στους ομίλους στο 
Europa League. 
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το  

σκορ μόλις στο 2΄ με γκολ του 
Μασούρα για να ισοφαρίσει ο 
Απόλλωνας στο 90΄ με τον 
Πίττα, στέλνοντας τον αγώνα 
στην παράταση. Στο 10΄ της  
παράτασης ο Ολυμπιακός  
αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω 
αποβολής του Μπα με δεύτερη 
κίτρινη κάρτα. 
Στην διαδικασία των πέναλτι 

ο τερματοφύλακας του Ολυ-
μπιακού απέκρουσε τρία   
πέναλτι και έστειλε την ομάδα 
του στους ομίλους του Europa 
League.  
Από τον Απόλλωνα σκόραρε 

μόνο ο Πίττας, ενώ αστόχησαν 
στα πέναλτι οι Χάμπος Κυριά-
κου, Μπα και Ογκεντά.  
Στην κλήρωση που θα γίνει 

το απόγευμα για τους ομίλους 
του Conference League ο     
Απόλλωνας θα τοποθετηθεί στο 
δεύτερο γκρουπ  δυναμικότη-
τας.

Οι ομίλοι του Europa League

Ομόνοια και ΑΕΚ στους 
ομίλους του Europa 
League! Οι ομάδες μας 

έμαθαν αντιπάλους μέσα από 
την κλήρωση. 

-Στο ΓΚΡΟΥΠ B με Ντίναμο 
Κιέβου, Ρεν, Φενέρμπαχτσέ η 
ΑΕΚ. 

-Στο ΓΚΡΟΥΠ Ε με Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, 
Σέριφ Τίρασπολ η Ομόνοια. 

-Μέσα και ορισμένες πολύ  
δυνατές ομάδες με χιλιάδες 
οπαδούς στην Κύπρο! Σίγουρα 
θα άρεσε σε πολλούς Ομονοιάτες 
και ΑΕΚτζήδες μια κλήρωση με 
Μάντσεστερ ή Άρσεναλ για παρά-
δειγμα. 

-Μέσα και ο Ολυμπιακός      
Πειραιώς. Λέτε μετά τον Απόλ-
λωνα να βρεθεί ξανά στον δρόμο 
Κυπριακής ομάδας; 

-Στο pot 2 η γνώριμη μας     
Καραμπάχ. Για να δούμε αν θα 
συνεχιστεί η παράδοση που την 
φέρνει στον δρόμο Κυπριακών 
ομάδων. 

-Μέσα και δυο τουρκικές, η 

Φενέρ του Σάλαϊ και η Τρά-
μπζονσπορ με την οποία δεν 
μπορούν να πέσουν ΑΕΚ και 
Ομόνοια αφού είναι στο ίδιο 
γκρουπ δυναμικότητας. 

-Στο pot3 η Μίντιλαντ που είχε 
αποκλείσει την ΑΕΚ από το 
Champions League. 

-Αρχίζει η εκδήλωση με το       
εισαγωγικό βίντεο. 

-Καλωσόρισμα από τον παρου-
σιαστή, Αντριάνο Ντελ Μόντε. 

-Στη σκηνή ο Charly Körbel. 
Ο πρώην Γερμανός αμυντικός 
έγραψε ιστορία στην Άιντραχτ. 

-Τώρα "ανεβαίνει" και ο Ζόλταν 
Γκέρα που είχε παίξει στον τελικό 
του 2010 και είναι ο ambassador 
του φετινού τελικού. 

-Τώρα ο Τζιόρτζιο Μαρκέτι 
κάνει την εισαγωγή για την       
κλήρωση. 

-To αργότερο μέχρι αύριο πρωί 
θα ανακοινωθεί λεπτομερώς το 
πρόγραμμα όπως λέχθηκε. 

-Αρχίζει η κλήρωση! 
-Ξεκινάμε με το πρώτο γκρουπ 

δυναμικότητας. 

-Τώρα το δεύτερο γκρουπ. 
Αρχίζουν να σχηματίζονται σιγά 
σιγά οι ομίλοι. 

-Πάμε τώρα στο 3ο γκρουπ 
δυναμικότητας. 

-Τώρα περνάμε στο 4ο 
γκρουπ όπου βρίσκονται ΑΕΚ 
και Ομόνοια. 

-Βγαίνει πρώτα η ΑΕΚ! Στον 
2ο όμιλο με Ντίναμο Κιέβου, 
Ρεν, Φενέρμπαχτσέ! 

-Μετά την ΑΕΚ αμέσως η 
Ομόνοια! Στον 5ο όμιλο με      
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ 
Σοσιεδάδ, Σέριφ Τίρασπολ! 

 
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ: 
 
ΓΚΡΟΥΠ Α: Άρσεναλ, Αϊντχό-

βεν, Μπόντο/Γκλιμτ, Ζυρίχη. 
ΓΚΡΟΥΠ B: Ντίναμο Κιέβου, 

Ρεν, Φενέρμπαχτσέ, ΑΕΚ. 
ΓΚΡΟΥΠ C: Ρόμα, Λουντο-

γκόρετς, Ρεάλ Μπέτις, Ελσίνκι. 
ΓΚΡΟΥΠ D: Μπράγκα, Μάλμο, 

Ουνιόν Βερολίνου, Σεν-Ζιλουάζ. 
ΓΚΡΟΥΠ Ε: Μάντσεστερ Γιου-

νάιτεντ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σέριφ 
Τίρασπολ, Ομόνοια. 
ΓΚΡΟΥΠ F: Λάτσιο, Φέγε-

νορντ, Μίντιλαντ, Στουρμ Γκρατς. 
ΓΚΡΟΥΠ G: Oλυμπιακός,  

Καραμπάχ, Φράιμπουργκ, Ναντ. 
ΓΚΡΟΥΠ Η: Ερυθρός Αστέ-

ρας, Μονακό, Φερεντσβάρος, 
Τράμπζονσπορ. 

 
Οι ημερομηνίες  
για τα έξι παιχνίδια: 

 
1η αγωνιστική: 8/9 
2η αγωνιστική: 15/9 
3η αγωνιστική: 6/10 
4η αγωνιστική: 13/10 
5η αγωνιστική: 27/10 
6η αγωνιστική: 3/11 

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
είναι η μία από τις τρεις 
αντιπάλους της Ομόνοιας 

στον 5ο όμιλο του Europa League 
και ο προπονητής των «πρασί-
νων», Νιλ Λένον, μιλώντας στην 
ιστοσελίδα της Ομόνοιας αμέσως 
μετά την κλήρωση των ομίλων 
του Europa League και για το 
ποιες είναι οι πρώτες του εντυ-
πώσεις από την κλήρωση, είπε 
ότι είναι κάτι το φανταστικό, κάτι 
το υπέροχο. 
 
Το προφίλ της  
Manchester United 

 
Οι «Red Devils», όπως είναι 

το παρατσούκλι τους, είναι       
πολυνίκες του Αγγλικού πρωτα-
θλήματος με 20 κατακτήσεις, 
ενώ έχουν ακόμη 12 κύπελλα, 
5 Λιγκ Καπ και 21 ασπίδες. 
Πλούσια είναι και η ιστορία της 
ομάδας στην Ευρώπη με δύο 
κατακτήσεις Τσάμπιονς Λιγκ, 1 
κύπελλο Πρωταθλητριών, 1 Γιου-
ρόπα Λιγκ, 1 κύπελλο Κυπελ-
λούχων, 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ 

Καπ, 1 κύπελλο Συνομοσπον-
διών και 1 παγκόσμιο κύπελλο 
Συλλόγων. 
Προπονητής της είναι ο      

Ολλανδός, Eric Ten Hag. 
Aσφαλώς ξεχωρίζει η παρου-

σία του Cristiano Ronaldo, αλλά 
και άλλων μεγάλων αστέρων 
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου 
όπως οι Bruno Fernandes, David 
De Gea, Raphael Varane κτλ. 
Πιο πρόσφατη μεταγραφική       
κίνηση είναι η απόκτηση του 
Casemiro έναντι 70 εκατομμυ-
ρίων ευρώ από την Real Madrid. 

 
Το προφίλ της Real Sociedad 

 
Όπως αναφέρεται στην ιστο-

σελίδα της Ομόνοιας, η Real 
Sociedad από την Ισπανία είναι 
η μία από τις τρεις αντιπάλους 
της στον όμιλο Ε του Europa 
League. Πρόκειται για ένα πολύ 
γνωστό όνομα στον χώρο του 
Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και 
μία ομάδα που συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις καλύτερες στο 
πρωτάθλημα της La Liga. 

Οι Βάσκοι έχουν στεφθεί δύο 
φορές πρωταθλητές Ισπανίας 
και 3 φορές κυπελλούχοι, ενώ 
κατέκτησαν και ένα Σούπερ 
Καπ. 
Προπονητής της είναι ο   

Ισπανός, Imanol Alguacil. 
Στο ρόστερ τις υπάρχουν       

μόλις 4 ξένοι/κοινοτικοί, καθώς 
οι υπόλοιποι είναι γηγενείς παί-
κτες. Ξεχωρίζει η παρουσία των 
Mikel Oyarzabal. 

 
Το προφίλ της Sheriff Tiraspol 

 
Όπως αναφέρεται στην ιστο-

σελίδα της Ομόνοιας, η Sheriff 
Tiraspol από την Μολδαβία, εί-
ναι η μόνιμη πρωταθλήτρια 
Μολδαβίας, η οποία πέρσι είχε 
κάνει την έκπληξη κερδίζοντας 
την πρωταθλήτρια Ευρώπης, 
Real Madrid, μέσα στο Santiago 
Bernabeu.Η Sheriff ιδρύθηκε το 
1997, αρχικά και χρησιμοποιεί 
ως έδρα το Στάδιο “Sheriff      
Stadium”, χωρητικότητας 12,746 
θεατών.Προπονητής της είναι ο 
Κροάτης, Stjepan Tomas. 

Τεράστιος σύλλογος η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, είπε ο Ν. Λένον
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PM reaffirms UK’s support 
for a Cyprus settlement

British Prime Minister 
Boris Johnson reaffirms, 
in his letter to the Presi-

dent of the Republic, his coun-
try's support for the Cyprus 
issue settlement process under 
the auspices of the UN, Govern-
ment Spokesman Marios Pele-
kanos said in a written state-
ment on Monday. 

According to Pelekanos, 
“Prime Minister Johnson also 
reiterates London's position in 
favour of the known parameters 
for a settlement, based on a      
bi-zonal, bi-communal federation, 
which can address the concerns 
of all Cypriots, Greek Cypriots 
and Turkish Cypriots.”  

“He categorically rejects the 
'two-state solution' put forward 

by the Turkish side," he adds. 
He also notes that the British 

Prime Minister “highlights the 
importance of building trust that 
would facilitate finding common 
ground and, in this context,  
welcomes the proposals of the 
President of the Republic to the 
Turkish Cypriot leader Mr. Ersin 
Tatar, for mutually beneficial 
Confidence-Building Measures, 
characterising as disappointing 
the fact that they were not       
received positively by the Turkish 
Cypriot side.”   

London, Pelekanos adds, ex-
presses the hope that the pursuit 
of mutually acceptable Confi-
dence Building Measures, within 
the framework of the agreed   
parameters governing the reso-

lution of the Cyprus issue, would 
be a step in the right direction. 

Furthermore, the Spokesper-
son notes, Johnson states that 
he shares the disappointment of 
President Anastasiades in rela-
tion to the unilateral actions of 
the Turkish side in the fenced 
town Varosha and stresses that 
London believes that these should 
cease and be reversed, in accor-
dance with the relevant resolu-
tions of the United Nations Secu-
rity Council as well as the relevant 
Statement by the President of 
the Security Council.  

UN Security Council resolution 
550 (1984) considers any attempts 
to settle any part of Varosha by 
people other than its inhabitants 
as inadmissible and calls for the 
transfer of this area to the admin-
istration of the UN. UN Security 
Council resolution 789 (1992) 
also urges that with a view to the 
implementation of resolution 550 
(1984), the area at present under 
the control of the United Nations 
Peace-keeping Force in Cyprus 
be extended to include Varosha. 

The Turkish Cypriot leadership 
announced in July 2021 a partial 
lifting of the military status in 
Varosha. A few months earlier, 
on October 8, 2020, the Turkish 
side opened part of the fenced 
area of Varosha, following an 

announcement made in Ankara 
on October 6. The UN Security 
Council called for the reversal of 
this course of action, while the 
UN Secretary General, in his   
latest report on his mission of 
good offices in Cyprus, reiterated 
his concern over developments 
in the fenced-off area, noting that 
the position of the UN on Varosha 
remains unchanged. The EU also 
expressed grave concern. 

The British Government has 
repeatedly urged Turkey and the 
Turkish Cypriot leadership to  
refrain from actions that could 
undermine the chances of a  
political settlement of the Cyprus 
issue, while it will continue to 
closely monitor the situation and 
oppose any destabilising actions 
in Varosha or in the wider Eastern 
Mediterranean, Johnson said in 
his letter. 

The British Prime Minister 
also refers to the continuing      
development of bilateral rela-
tions between Cyprus and the 
United Kingdom, including the 
implementation of the Agreement 
on the Non-Military Development 
of the British Bases area, prais-
ing the personal involvement of 
the President of the Republic in 
achieving this agreement, the 
Spokesman said.

Nearly one in four adults 
plan never to turn their 
heating on this winter, 

polling suggests, as average 
energy bills are set to surge 
while the temperature drops 
over the coming months. 

The survey of more than 
2,000 UK adults found 23% 
would not turn their heating on 
at all over the winter months, 
with this figure rising to 27% 
among parents with children 
under 18. 

In the poll, which was carried 
out by Savanta ComRes           
before the new price cap was             
announced, 69% of respondents 
said they would switch their 
heating on less, and one in 10 
said they would take out a loan. 

It comes amid resounding 
warnings that people are in for 
a dire winter, with the energy 
price cap set to rise by 80% by 
October, pushing the average 
household’s yearly bill up from 
£1,971 to £3,549. 

Chancellor Nadhim Zahawi 
has said he is working “flat out” 
to draw up options for a plan of 
action for the next prime min-
ister so they can “hit the ground 
running” when they take office 
in September. But the govern-
ment is under increasing pres-
sure to do more now, as neither 
Tory leadership candidate has 
set out in full how they would 
help people ahead of the 
contest’s conclusion. 

Liz Truss - the favourite to 
succeed Boris Johnson as 
prime minister - has so far only 
confirmed she will cut National 
Insurance and green levies on 
bills.  

Ofgem recently announced 
it would review the price cap 
every three months instead of 
twice annually, sparking fears 
of consecutive bills hikes. The 
cap is the maximum price that 
households on their supplier’s 
default tariff would have to pay 
for every unit of gas and elec-
tricity they used for the next 
three months. 

It is calculated based on the 
wholesale price of gas and 
electricity and also includes  
allowances for tax, charges paid 
to the energy networks, green 
levies and social payments. 

All households in Britain will 
get a £400 rebate on energy 
bills, with low income and vul-
nerable households receiving 
an additional £650, but more 
radical intervention is being 
called for as opposition to the 
hikes grow. 

A government spokesperson 
said: “We know people are      
incredibly worried about rising 
energy bills, following unpre-
cedented gas prices across 
the continent driven by global 
events, including Putin’s aggres-
sion in Ukraine and his weapon-
isation of energy in Europe. 

“Direct support will continue 
to reach people’s pockets in 
the weeks and months ahead, 
targeted at those who need it 
most like low-income house-
holds, pensioners and those 
with disabilities. 

“As part of our £37 billion pack-
age of help for households, one 
in four of all UK households 
will see £1,200 extra support, 
provided in instalments across 
the year, and everyone will     
receive a £400 discount on their 
energy bills over winter. 

“The Civil Service is also 
making the appropriate prepa-
rations in order to ensure that 
any additional support or com-
mitments on cost of living can 
be delivered as quickly as      
possible when the new prime 
minister is in place.” 

On Friday, around 100 protes-
ters gathered outside Ofgem 
headquarters in London promo-
ting a campaign for households 
to withhold payment for “astro-
nomical” energy price hikes 
they could not afford. 

Members of the crowd held 
banners reading “Freeze profits, 
not people” on the street outside 
the energy regulator's offices 
in Canary Wharf in London.

Nearly a quarter of  
UK adults won’t turn 
on heating this winter

Cyprus: Bicommunal peace event to take place today

Political parties, trade 
unions and organisa-
tions from both sides of 

the divide in Cyprus stressed 
on Monday their determination 
to continue their struggle for 
the reunification of the country. 

In a press conference at the 
Home for Cooperation, in the 
Nicosia buffer zone, represen-
tatives of the 100 organisations 
said they were organising a bi-
communal event on September 
1st, the day the World Federation 
of Trade Unions (WFTU) chose 
to establish as an Action Day of 
Trade Unions for Peace, on the 

anniversary of the beginning of 
the Second World War "the day 
of Nazi Germany's launched     
attack on humanity," the 100 
groups said in a Joint Declara-
tion. 

The Joint Declaration, co-
signed by all the organisations, 
said that the Cypriot workers, 
“who, for almost fifty years have 
been experiencing the results of 
the imperialist plans of NATO and 
their allies, express their support 
to the peoples who are suffering 
from war, condemn the violation 
of international law and demand 
the immediate end of the war in 

Ukraine and a peaceful solution 
based on International law.” 

This year's international day 
of action, it said, has an even 
greater significance as the dra-
matic developments in Ukraine 
following Russia's invasion have 
caused heavy human and mate-
rial casualties, further militarisa-
tion and arms build-up, while 
rising tensions in the Far East 
enhance the risk of a generalised 
conflict “with unpredictable con-
sequences for all of humanity.” 

They add that the class trade 
union movement of Cyprus unites 
its voice with the workers of the 
whole world in the struggle for 
peace, “for the dissolution of 
NATO and all military coalitions, 
for a world without wars and       
interventions.” 

They also add that the common 
struggle of the workers to solve 
the Cyprus problem and reunify 
Cyprus is part of the wider struggle 
of the peoples of the world for 
world peace. 

“The talks process should     
resume as soon as possible from 

the point they left off in Crans-
Montana since the passive     
passing of time, the absence of 
dialogue and the creation of new 
faits accomplis create a negative 
climate and lead to the final par-
tition of our homeland,” they said. 

They also said they will not 
accept the division of the island 
and reiterated their commitment 
to continue their common struggle 
for peace “and for the reunification 
of our homeland”, in the context 
of a bizonal bicommunal federa-
tion and for a demilitarised and 
independent state, which will 
transform the country “into a 
bridge of peace and security” 
for the entire region. 

Among the organisations that 
co-organise and support the event 
are PEO, DEV-IS, the Turkish 
Cypriot Teachers' Union (KTOS) 
and the secondary teachers' union 
(KTOEOS), AKEL, the Republi-
can Turkish Party (CTP), the Com-
munal Democracy Party (TDP), 
New Cyprus Party (YKP), women's 
and student organisations and 
professional organisations.



Cypriot President Nicos 
Anastasiades is taking 
steps for a meeting with 

the Secretary General of the 
United Nations in September in 
New York, as he told journalists 
on Sunday. 

"There are already steps being 
taken for a meeting with the 
Secretary General, and of course 
the purpose of the meeting is only 
to convey the need to implement 
what is agreed upon by the Sec-
retary General," he said when 
asked if in New York he will try for 
a return to the dialogue table for 
the last time. 

He added that there were no 
news from Miroslav Jenca, the 
UN Assistant Secretary-General 

in Cyprus. "As long as Turkey 
objects, unfortunately there is a 
retreat from the decisions of the 
United Nations, and that makes 
me particularly sad," he said. 

Regarding the latest finding in 
the Cypriot EEZ, the President 
said that "the Republic of Cyprus, 
despite the threats of Turkey, 
despite what is recorded with the 
violations of our Exclusive Eco-
nomic Zone, continues to imple-
ment its energy program." 

He added that ENI continues 
drilling in a target adjacent to the 
recent finding, in the presence 
of an Italian navy vessel. 

"As planned, both Total and 
Qatar Petroleum will proceed with 
research, they are already con-

ducting seismic research," he said. 
He added that what's left was 

to include Cyprus in the EU plan-
ning to wean itself off Russian 
gas. 

Asked if the exploitation of the 
deposits could be accelerated, 
President Anastasiades replied 
that "it is not a matter that can be 
determined by the Republic of 
Cyprus, it is a matter for the com-
panies which will invest, depend-
ing on the findings. It might take 
some time." 

In his speech at a memorial 
service, President Anastasiades, 
said that Turkey, while filing its 
proposals on April 25, 2021 before 
the UNSG, was officially claiming 
the solution on the basis of two 
states, raising the request officially 
for the first time for the partition 
of Cyprus. 

He noted that "we have not 
accepted (the solution of two 
states), we are not going to suc-
cumb and we must not succumb. 
And it is upon us not to give the 
opportunity to some to support 
anything similar."  

He explained that accepting a 
similar solution means at the 
same time opening the "Pandora 
box", because many European 
and other states will face similar 

challenges and problems. 
President Anastasiades      

assured that "the highest priority 
throughout my political career... 
is the solution of the Cyprus prob-
lem in a peaceful way and the end 
of the unacceptable status quo. 
This desire to find a peaceful 
solution has always been based 
on the principles and values of 
international law, the EU, the UN 
resolutions that expressed the 
will of the vast majority of states 
for justice to prevail in Cyprus, for 
the occupation troops to withdraw, 
to end the anachronistic system 
of guarantees." 

The aim, he continued, "was 
to safeguard and protect our 
Turkish Cypriot compatriots, with-
out, however, ignoring the risks 
for the Greek Cypriots through 
the claims put forward by Turkey. 
We have exhausted all room for 
flexibility," he said. 

The President also referred to 
the change of the demographic 
character of the island attempted 
by Turkey. He also referred to the 
request for political equality, say-
ing that "in the name of political 
equality they (the Turkish Cypriots) 
claimed to always have a positive 
vote for any decision taken by the 
central state." 
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President Anastasiades takes 
steps for a meeting with the UNSG

Virtual walk at  
defunct Nicosia Airport 
now possible

A press release issued 
Tuesday by the Cyprus 
Institute says that during 

the summer 2021, a team from 
The Cyprus Institute composed 
of researchers from the Andreas 
Pittas Art Characterization Labo-
ratories (APAC) of the Science 
and Technology in Archaeology 
and Culture Research Center 
(STARC), and the Unmanned 
Systems Research Laboratories 
(USRL) of the Climate and        
Atmosphere Research Center 
(CARE-C), with the support of the 
United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus (UNFICYP), 
completed the full digitization of 
the former Nicosia International 
Airport, today located in the buffer 
zone and inaccessible. 

It is added that "after the 
events of 1974, the airport ceased 
its operations, with its surround-
ings hosting UNFICYP’s head-
quarters, but the building itself 
out of bounds."  

Today, the press release 
reads, the access to the airport 
terminal is deemed unsafe due 
to years of abandonment and 
lack of maintenance.  

"Thanks to the NIC platform 
it is now possible to explore it 
again, virtually walking all its 
spaces including offices, shops, 
public and restricted areas, 
bringing back to the society a 
landmark of Cypriot history," the 
press release says. 

The NIC Project (named after 

the airport’s IATA code) focuses 
on an interdisciplinary 3D     
modelling and a visualization 
process to create interactive 
applications for virtual tours.  

"After a meticulous and long 
data analysis and post process-
ing, The Cyprus Institute is thrilled 
to release the first version of 
the NIC platform, which includes 
a full virtual tour including all 
accessible areas of the main 
terminal, the control tower, the 
hangar, and three planes sitting 
in the airport premises," it added. 

Additionally, the NIC platform 
features a collection of historical 
images and videos which aim to 
open a window to the days when 
the airport was fully operational 
and visited by numerous holiday 
makers. 

The platform is freely available 
at https://nic-project.com 

The NIC logo is inspired by the 
last flight which landed in Nico-
sia and designed according to 
the baggage tags used by airline 
carriers to route checked luggage 
to their final destinations.  

"It aims to remind that the 
Nicosia International airport was 
once fully operational. Flight 
CY317 was operated by Cyprus 
Airways with a Hawker Siddeley 
HS-121 Trident 1E plane, regis-
tration 5B-DAE.  

“It was the last flight which 
landed in Nicosia departing from 
London via Rome on 19 July 
1974," the press release says.

Thousands of postal 
workers walk out over pay
More than 115,000 workers 

at Royal Mail began the 
first of four days of strike 

action on Friday in a pay dispute 
which the postal group said was 
likely to cause significant disrup-
tion for customers. 

It is the latest in a spate of  
labour stoppages to hit Britain as 
workers demand higher wages 
in the face of a cost-of-living     
crisis. 

Royal Mail says it has offered 
a 5.5% pay rise for CWU-grade 
workers, its biggest increase in 
years. The union, which said the 
strike was the biggest industrial 
action taken by workers this 

summer in Britain, disputes this 
and says the company has       
imposed a 2% pay increase on 
workers, and offered a further 
1.5% subject to changes to terms 
and conditions. 

The centuries-old postal and 
delivery service apologised to its 
customers for the disruption and 
said it had put in place contin-
gency plans, but could not fully 
replace the daily duties of its 
frontline staff. 

Royal Mail warned earlier this 
month that it could post a loss 
for its business in the UK in the 
2022-23 fiscal year if the strike 
went ahead. Further walk outs 

are planned for September 8th 
and 9th. 

Royal Mail Chief Executive 
Simon Thompson said the busi-
ness needed to change its work-
ing practices to reflect the fact 
that it now delivers more parcels 
than letters and the parcels deli-
very market is very competitive. 

“Royal Mail is a company that 
society wants to exist… but we 
need this change so we can 
turn into a parcels business so 
we can flourish,” Thompson told 
BBC Radio. 

“We want to pay our team 
more. The more change, the 
more pay.” 
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Bounds Green LTN trial receives backlash

Haringey’s first low-traffic 
neighbourhood (LTN) has 
come under fire for caus-

ing access problems and delays. 
Designed to curb 'rat-running' 

traffic and encourage walking and 
cycling, the LTN was launched by 
Haringey Council on 15th August. 
It uses ten traffic filters – eight 
enforcement cameras and two 
physical barriers – to stop motor 
vehicles cutting through residen-
tial streets. According to the coun-
cil, it will create a “safer, cleaner 
and quieter neighbourhood.” 

The Bounds Green LTN is split 
into three distinct sections, which 
are then further divided into areas 
that in most cases can only be 
accessed from one of the adjoin-
ing main roads. Residents and 
businesses can still reach their 
properties, but some have had to 
change their usual routes.  

In last week’s edition of Pari-
kiaki, we reported that the new 
arrangements have caused the 
disapproving reaction of hundreds 
of drivers who use these roads, 
and in particular many of our com-
patriots who commute, almost on 
a daily basis, to and from the Cyp-
riot Community Centre. It has also 

been noted that the only change 
this measure has achieved so 
far is to divert traffic back to the 
main peripheral avenues such as 
Green Lanes and Bounds Green, 
resulting in even greater traffic 
congestion.  

There was gloom and anger 
among many businesses in the 
area. 

Christina Kalou, Day Service 
Manager for the elderly and dis-
abled at the Cypriot Community 
Centre, told Parikiaki: “Many of 
the elderly people who come to 
the Community Centre live in the 
areas that have been significantly 
affected by the measure. Most of 
the elderly suffer from dementia 
or are confined to wheelchairs. 
For these people, our centre is 
their only outlet. People with 
these kinds of problems cannot 
be on buses for long periods of 
time. Unfortunately, because of 
these arrangements, a lot of time 
has been added to the bus 
driver’s journey, who has to pick 
them up at the entrance of their 
home and bring them back.” 

Chris Stylianou, the Community 
Centre’s bus driver added: “The 
restrictions imposed have greatly 

affected the transportation of the 
elderly. I now have to drive inside 
certain streets, come back out 
of them again, and be forced to 
travel a far longer distance on 
peripheral roads in order to reach 
the point from which we will pick 
up the elderly. If it is very hot, the 
situation becomes even more 
stressful and difficult for the people 
on the bus. These transit bans 
have added about half an hour 
extra to my journey. Passengers 
are wondering why it is taking so 
long to get home. Try explaining 
to someone with dementia why 
there is such a delay; they won't 
understand. And that's not all - the 
measure has resulted in a huge 
increase in traffic on the highways.” 

Our compatriot Prokopis      
Demetriou, has also been greatly 
affected by these regulations, 
told us: “The measure was sup-
posedly implemented to improve 
environmental issues, but the 
result is far worse. Drivers are 
now forced to take detours, to 
travel even greater distances 
using main roads and creating 
more traffic congestion and     
environmental pollution. So why 
have these bans been imposed? 
Considering that we pay road tax, 
we should be allowed to have 
access to all the roads. The prob-
lem is even greater for people like 
me who have disabilities. Can 
someone please explain if there 
are exemptions for disabled 
people. I demand answers!” 

Similar problems are faced by 
the meal delivery service provi-
ded by the Cypriot Community 
Centre. The driver who transports 
and delivers meals is forced to 
park the bus much further away 
from the delivery point, and has 
to walk to each home, resulting 
in excessive delays in delivery of 

meals to people, many of which 
are bedridden and vulnerable. 
An application for an exemption 
from LTN Haringey has been 
submitted, but they have yet to 
receive a response. 

Parikiaki contacted the Leader 
of Haringey Council, Peray Ahmet, 
who is of Cypriot-origin. In a 
written statement to our news-
paper she wrote: “There’s been 
a huge rise in traffic over the last 
decade, most of it impacting on 
local roads due to the use of 
satnavs. We’re introducing the 
new trial low traffic neighbour-
hoods to tackle these increases 
and to make our streets much 
more liveable, safer and pollution-
free for our residents, children and 
families. “We know that support-
ing local businesses is critical as 
we emerge from the pandemic.  
People who walk, cycle or use 
public transport tend to make more 
trips to the high street which can 
lead to increased spend. They 
also tend to shop more locally, 
which supports local businesses. 
The Saturday market on Myddle-
ton Road is evidence of how we 
can work together to create a 
vibrant high street when people 
are encouraged to walk and cycle 
to their local shops.”  

However, Ms Ahmet left open 
the possibility of overturning the 
implementation of this measure. 
She wrote: “We will continue to 
listen carefully to feedback from 
residents and business owners. 
All the schemes are being care-
fully monitored and we’re not 
afraid to make changes if the 
evidence shows its needed and 
there are solutions we can imple-
ment.” 

The LTN will run for a trial period 
of up to 18 months before a 
decision is made on its future. 

A UK Cypriot woman who 
went viral after creating 
a unique chocolate bar 

stuffed with crisps is set to open 
her first shop in Billericay.  

Maria Antoniou, a 47-year-old 
chocolatier from Essex, divided 
opinion online after creating the 
“bar of Crisps” - a chocolate bar 
filled with crisps. 

After seeing her videos go viral 
on TikTok, and appearing on 
This Morning with her chocolate-

crisp concoctions, she has now 
outgrown her room at home 
where she was taking orders 
and sending out product.  

Now she is set to open her 
first store, with plans in place to 
open Chocolate Moments in 
September at a unit in Barley-
lands. 

Maria said: “I am so excited, 
it is a huge and important step for 
me, and I believe it is necessary 
in order for my business to grow 

and expand too. I have signed 
a year lease, but I hope to be 
there for a long, long time if it 
all works out. 

“At the moment we have three 
flavours of the Bar of Crisps - 
ready salted, cheese and onion, 
and salt and vinegar. But we  
are always open to suggestions,  
we will have a vegan version 
next, then will start to create 
many more winning crisp com-
binations.  

“I will also be selling brownies, 
branded chocolates for busines-
ses, personalised chocolates, 
and much more. 

“It is undeniable that choco-
late makes people happy, and I 
think that it is really important 
for people not to feel guilty about 
having a little indulgent moment.” 

Maria came up with the idea 
in lockdown while sitting on the 
sofa eating crisps and chocolates 
while binge watching box sets. 

She said she had a “lightbulb 
moment” about the sweetness 
of the chocolate being cut 
through by the saltiness of the 
crisps, and thought why no one 
had made this before. So she 
started making small 45g bars 
in her workroom and followers 
on social media loved them. 

“I was inundated with orders 
and requests,” Maria said.  

“The new shop will allow me 
to run workshops, including 
making decorated lollies, choco-
late bars, rocky roads, decorated 
strawberries, and so many more.” 

 
Source: Echo 

Larnaka Tourism Board’s 
free workshops 

The Cyprus Deputy Ministry 
of Tourism has created a 
programme of various 

handicrafts and enogastronomy 
workshops taking place at     
Larnaka region villages and at 
the new Multispace of Creativity 
and Culture in the city centre.  

Workshops are all free of 
charge and offer a great oppor-
tunity to watch the local traditions 
in action, or to try your own hand 
at one of the folkloric crafts.  

Included in the programme 
are workshops for: pottery,      
jewellery making, growing and 
storing herbs, dessert prepara-
tion, cheese making, honey and 
bee-themed activities, embroi-
dery, weaving, basketry and 
more. Some villages also offer 
a free guided tour of the commu-
nity as part of the experience. 

Workshops are running until 
December 2022 with prior book-
ing required. Bookings can be 
made via the contact details on 
each workshop on the 'Heartland 
of Legends' website where you 
can find the full programme. 

Radisson Blu Larnaka  
International Marathon 

 
Runners of all levels can take 

part in the scenic Radisson Blu 
Larnaka International Marathon, 
the official marathon of Larnaka, 
with seven different races for  
all ages and abilities, including: 
marathon, half marathon, road 
races, fun race, corporate race 
and MacDonald's Kids Race. 

This popular, family-friendly 
event takes place on 20 Novem-
ber and hosts over 10,000 runners 
annually from 82 different coun-
tries – who flock to the city to run 
a coastal route that takes in the 
salt lakes and flamingos along-
side the iconic palm trees and 
ancient ruins that Larnaka is 
known for. 

The city has plenty of varied 
hotel accommodation, and com-
bining a running event with a 
family holiday can be a great 
option for keen runners. 

 
For more information visit 

www.larnakaregion.com 

Essex to be home to chocolate bar made of crisps

The National Federation      
of Cypriots in the UK is 
proudly hosting a ‘Cele-

bration of Cyprus’ Gala dinner 
on Saturday 17 September with 
Guest of Honour H.E. the Presi-
dent of the Republic of Cyprus, 
Mr Nicos Anastasiades.  

British Ministers, Shadow 
Ministers, as well as Parliamen-
tary friends of Cyprus will be in 
attendance, as well as  speakers 
from the #WeAreUKCypriots 
event, including John Christodou-
lou, Theo Paphitis, Dame Janet 
Paraskeva, Dr Linda Papadopou-
los, Lord Adonis, Professor Kyp-
ros Nicolaides, Andria Zafirakou 
and many other guests. 

The evening will be a night to 

remember with renowned Cypriot 
composer George Theofanous 
curating the entertainment. 

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

Tickets are £70 per person, 
which includes a 3-course dinner, 
wine with meal, and live enter-
tainment. Limited tickets avail-
able. Further information on 
how to book can be found at: 
https://cypriotfederation.org.uk
/cypruscelebration 

The event is generously 
sponsored by the Yianis Group.

A Celebration of Cyprus 
Gala dinner
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This production of the      
children's classic is at 
times part pantomime and 

part slapstick.  
Orphaned teenager Jim 

Hawkins is the main character, 
left in the care of an eccentric 
Aunt Agnes. He works in the 
Admiral Benbow serving drinks, 
when one day the charismatic 
pirate Billy Bones comes crash-
ing into his bar and his life. He 
sets sail, after winning a bet, 
aboard the Jolly Todger, with a 
motley crew in tow. He roams on 
the vigorous seas with Captain 
Birdseye, Blue Peter, Long John 
Silver and his parrot Alexa, 
looking for the buried treasure. 

It’s wholehearted fun for all 
the family and the 4-strong cast 

get the audience members to 
participate. Jim Hawkins' long-
ing for a mermaid also provides 
good laughs.  

You will not have to set sail 
or dig deep to find some gold 
from the cast, made up of  
David Haller, Elliott Bornemann, 
Lauren Drennan and Helen 
Ramsey. Haller impresses as 
the teenager Jim Hawkins,     
with his longing for a mermaid 
providing good laughs.  

Check out this Treasure      
Island with the kids, as it’s a 
voyage you won't forget. 

 
Sotira Kyriakides 

 
www.greenwichtheatre.org.uk/  
events/treasure-island

Treasure Island - 
Greenwich Theatre

‘Los 33’: Chile’s extreme engineering

‘We have cheated death before.  
We can do it again.’ 

– Yonni Barrios, Miner 
 

In 2010, a collapse at the San José mine in 
Chile trapped 33 men under 700,000  metric 
tons of rock. Experts estimated the probability 
of getting them out alive at less than 1%. Yet, 
after spending a record 69 days underground, 
all 33 were rescued.  

Exploratory boreholes were drilled to start 
the rescue. Seventeen days after the accident, 
a note was found taped to a drill-bit pulled back 
to the surface: ‘Estamos bien en el refugio los 
33’ (‘We are well in the shelter, the 33 of us’). 

 
Calm organisation 

 
André Sougarret, led the rescue. A mining 

engineer with over 20 years of experience, 
Sougarret managed El Teniente, the world’s 
largest underground mine.  

At the accident site, Sougarret found chaos. 

Hundreds of people - the missing men’s rela-
tives, the press, first responders from the 
industry - were flooding in, seeking answers, 
all adding to the turmoil. He cut through the 
confusion to establish ‘situational awareness’ 
of the complex environment – using tactics 
employed by air traffic controllers, military 
leaders, and emergency personnel. 

Deep underground, the trapped miners 
confronted the physical and psychological 
challenges of survival. Under the calming 
influence of the shift supervisor, Luis Urzúa, 
they overcame three days of confusion and 
conflict to restore order and hope. Threatened 
by limited food and deteriorating health,      
the miners adopted a democratic leadership 
structure. They allocated daily tasks and 
resources, established living and waste dis-
posal areas, and used the lighting system 
to simulate day and night.  

As they passed the time by sharing stories 
about their lives, the bonds among them 
deepened and they began calling themselves 
Los 33.  

The rescuers reached out to their networks 
for new ideas and technologies. Other organi-
zations, such as NASA, and Maptek, an 
Australian 3-D mapping software company, 
volunteered to help.  

Miners usually measure results after they 
finish drilling holes and reach the targeted 
depth. At the suggestion of the team leaders, 
the rescue drillers started taking measure-
ments every few hours, abandoning holes 
that deviated too much and quickly starting 
over again. The short action-assessment 
cycles minimised the time and resources 
spent pursuing fruitless paths and allowed 
corrections in real time.  

Health 
 
The miners were provided with a 5% glucose 

solution and medicine to prevent stomach 
ulcers caused by food deprivation. Material 
sent down the mine took an hour to reach the 
miners. Delivery of solid food began a few days 
later. Relatives were permitted to write letters, 
but were asked to keep them optimistic.  

Rescue workers and consultants described 
the miners as very disciplined – they kept 
themselves busy and were mentally focused. 
They confirmed their ability to contribute to 
the rescue operation. Having a role in their 
own destiny was important to maintain their 
motivation and optimism. 

Chilean Health Minister Jaime Mañalich 
stated, “The situation is very similar to the one 
experienced by astronauts when they spend 
months in the International Space Station.” 

With few exceptions they were in good 
medical condition with no long-term physical 
effects. The US$20 million cost of the rescue 
was covered by private donations, the mine 
owners and the government.  

Previous geological instability at the mine 
and a record of safety violations had resulted 
in a series of fines and accidents, including 
eight deaths, during the dozen years before 
this accident.  

Three separate drilling rig teams and a 
dozen corporations from around the world co-
operated in completing the heroic liberation. 
The men were rescued in a specially built 
capsule, while five million people watched the 
live video stream.  

(Source:  
Harvard Business Review; Wikipedia)  

James Neophytou



Britney Spears makes chart-topping 
comeback with Elton duet  

Britney Spears has officially made her chart-topping come-
back. Her first song in six years, a duet with Elton John, titled 
Hold Me Closer, immediately topped the iTunes charts in dozens 
of countries upon its release on 26 August.  

The single is a new, pop style version of an old Elton classic, 
Tiny Dancer. It joins the chorus of the 1972 hit to verses from 
The One, another of Elton's songs, but from 1992.  

To celebrate the release hitting the top of the chart, Britney 
posted a since-deleted selfie video on Instagram, breaking out 
her best British accent to deliver a message to Elton. 

"Hello Sir Elton John we are like No. 1 in 40 countries," she 
says. "Holy s—! I'm in the tub right now and I'm about to go 
have the best day ever and I hope you're well."  

The British singer responded to the clip, giving his thanks and 
saying that Britney "made his day." He later posted his own 
video, a snippet of the official visualizer where a spaceship that 
ejects flower petals. 

"I'm thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do 
a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears 
agreed to be a part of it!" he wrote.  

"She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I 
love her dearly. I hope you all love it!" 

In an interview with The Guardian, Elton revealed that Britney 
recorded her part for Hold Me Closer last July, nailing the          
performance in "less than two hours." 
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Andrea Georgiou 

Cobra Kai Season 
5 arrives on Netflix 
on September 9 

 
We’re counting down the days 

till Cobra Kai Season 5 drops 
onto Netflix.  

Picking up where the ass-kick-
ing of Season 4 left off, Terry 
Silver’s plan to fully take over 
Cobra Kai is in full swing.  

Daniel LaRusso can’t fight his 
former Sensei alone, enlisting 
the help of Karate Kid 2 villain-
turned-hero Chozen Toguchi (Yuji 
Okumuto) to restore balance to 
Miyagi-Do karate.  

With John Kreese behind bars, 
Karate Kid 3 villain Terry Silver 
is moving fast to take over the 
Valley’s karate scene.  

However, Silver won’t be the 
only threat for LaRusso and 

Johnny Lawrence to face in their 
mission to defeat Cobra Kai once 
and for all. Joining Silver is the 
show’s first female sensei, Kim 
Da-Eun, played by Alicia Hannah-
Kim.  

The latest addition will be     
“incredibly powerful, dangerous 
and mysterious,” according to 
the actress.  

“She has her own, very parti-
cular fighting style. Her physica-
lity is different from everybody 
else in the universe,” she added. 

A new look at the sensei’s first 
meeting with Silver has been 
released by Netflix, with Silver 
proclaiming that “I’m offering 
you full autonomy to test my 
students your way. Just one of 
the many perks you’ll have as 
my business partner in Cobra 
Kai.” 

Catch Cobra Kai on Netflix 
on September 9.

British chef, restaurateur and 
cookbook author Jamie Oliver 
is expected to travel to Thessa-
loniki, Greece, to film a new travel 
documentary series. 

Thessaloniki is the only Greek 
city designated a UNESCO Crea-
tive City for Gastronomy, and just 
recently, it was included in Time 
magazine’s top 50 destinations 
in the world for gastronomy. 

Jamie’s new book ONE: Simple 

One-Pan Wonders, is out today.  
The cookbook is packed     

full of dishes that deliver big on 
flavour with minimum fuss. From 
speedy 15-minute meals to low 
and slow dishes that let the oven 
do all the hard work, there are 
brilliant ideas for batch cooking 
and clever shortcuts to family 
favourites we all love to eat but 
don’t always have the time to 
make. 

Chef Jamie Oliver to film new show 
in Thessaloniki
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Forgiven 
 
John Michael McDonagh,  

the director of THE GUARD, 
CAVALRY and WAR ON EVERY-
ONE, adapts Laurence Osborne’s 
novel and delivers an intelligent 
psychological thriller which offers 
Ralph Fiennes his best role in 
years. The action takes place in 
Morocco and the story follows a 
married couple travelling to the 
High Atlas Mountains for a lavish 
weekend and a wild party at a 
friend’s luxurious residence in 
the desert. However, the marriage 
of David and Jo Henninger (Ralph 
Fiennes & Jessica Chastain) is on 
the rocks and their long journey 
to their destination highlights 
their unhappiness and failure to 
communicate with each other… 

Jessica Chastain fresh from 
her Oscar glory is also superb as 
the flirtatious wife but the real 
star of the movie is Larry Smith’s 
elegant cinematography which 
captures the magnificent yet 
hostile location most effectively. 
The desert acts like another 
character in this intriguing story 
especially after a tragic accident 
which has major repercussions 
on the lives of the local Muslims 
as well as the Westerners.  

The eclectic cast includes Matt 
Smith and Caleb Landry Jones as 
the eccentric hosts of the grand 
villa and the list of hateful guests 
includes Christopher Abbot and 
Alex Jennings. Ismael Kanater 
brings passion and pathos as the 
grieving father while Said Tang-
maoui delivers a dignified per-
formance as the family friend.  

An engaging, intriguing film 
that will keep you mesmerised 
till the end.  

 

Three Thousand 
Years Of Longing 
 

A phantasmagorical adventure 

from George Miller, the great   
visionary director of the MAD 
MAX franchise.  

He tells the story of Dr Alithea 
Binnie (Tilda Swinton), an acade-
mic on a trip to Constantinople 
for a conference on Narratology. 
She is staying at a luxurious hotel 
and in the same room that       
apparently Agatha Christie wrote 
“Murder on the Orient Express”. 
After she washes a little vase, she 
just bought from the market in 
an “Aladdin” kind of miracle a 
Djinn (Idris Elba) appears. They 
first begin to communicate in      
ancient Greek before the Djinn 
offers her three wishes in ex-
change for his freedom. How-
ever, Alithea, (truth in Greek)      
is not easily persuaded that this 
strange presence is real, and 
Djinn must now resort in an 
Arabian Nights kind of storytelling 
to convince her… 

Truly original, visually ravishing 
and with spellbinding lead perfor-
mances.  

 

Wildhood 

Bretten Hannam, makes an 
amazing cinema debut and tells 
the story of Link (Phillip Lewitski), 
a sensitive teenager who runs 
away from his violent father with 
his younger half-brother after      
he finds out that his mother is 
still alive. On the road they  
meet Pasmay (Joshua Odjick) a     
powwow dancer and their long  

journey of discovery begins… 
It is a tremendous film superbly 

photographed by Guy Godfrey, 
who captures the beautiful land-
scape of rural Mi’kma’ki/Nova 
Scotia most magnificently.  

Hannam is a great visionary 
director, and the subtle, rhythmic 
camera movements draw you 
into the action from the very first 
scenes. The relationship between 
Link and his younger brother is 
well-developed, but it is the 
special bond Link builds up with 
the exotic Pasmay that is truly the 
heart and soul of this sensual, 
must-see film.  

Highly recommended!  
 

The Territory 

An amazing documentary      
by Alex Pritz about the devasta-
ting effects of deforestation in 
the Amazon jungle and the   
continuous battle against it by 
the indigenous Uru-eu-wau-wau 
people.  

It is a noble, David and Goliath 
fight against the illegal farmers 
and settlers hired by big land-
owner companies to burn and 
uproot the rainforests. It is a 
cruel world for a beautiful and 
honourable community who put 
their lives on the line in order to 
protect their land. The plight 
started back in 1981 but the 
Brazilian government ignores 
their passionate pleas.  

It is superbly photographed 
over a three-year period which 
brings these dignified people’s 
struggle up to date especially 
now that the community is also 
facing the danger of catching the 
Covid 19 virus brought by the 
outsiders.  

Essential viewing! 

Beast 

Baltasar Kormakur, the            
director of EVEREST and 
CONTRABND, travels to Africa 
for his latest action thriller which 
boasts a good premise and a 
strong presence from Idris Elba, 
a highly accomplished actor  
capable of conveying strength 
as well as vulnerability in equal 
measure.  

He plays Dr, Nate Samuels, a 
recently widowed father returns 
to South Africa with his two teen-
age daughters for a long break. 
His priority is to visit a game      
reserve run by Martin Battles 
(Sharlto Copley) an old family 
friend and a wildlife biologist. 
But their exciting safari adven-
ture takes an unexpected turn 
when one of the lions begins to 
attack them… 

It is enjoyable and a welcome 
addition to the “animals go ber-
serk” genre but it is not as tense 
or scary as FROGS or CUJO. A 
sharper script is in need! 

 

Star Trek II: The 
Wrath Of Khan 

The second and one of the 
best of this successful franchise, 
made in 1982, is now back in 
cinemas in a striking 4K restora-
tion.  

Admiral Kirk (William Shatner) 
must now face one of his old 
Nemesis, Khan Noonien Singh 
(Ricardo Montalban) who has 
in his possession the ultimate 
weapon, the life generating 
Genesis Device… 

Nicholas Meyer directs         
efficiently he the regular team 
and introduces to the screen 
Kirstie Alley long before she   
became a household name in 
CHEERS. Shatner and Leonard 
Nimoy are as strong as ever, 
but it is Montalban who steals 
the show with his striking pres-
ence and with the best lines: 
“Revenge is a dish best served 
cold. And it is very cold in space.” 
See it on the big screen where 
it belongs! 

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

George Savvides 

…and so to Broadway (you’ll 
need to have read last week’s 
column). The ancient legend of 
Orpheus and Eurydice concerns 
the fateful love of Orpheus of 
Thrace for the beautiful Eury-
dice. The subject is among the 
most frequently retold of all Greek 
myths, being featured in litera-
ture, operas, ballets, paintings, 
and more recently, films and 
video games. So let’s complete 
the full house with a folk/blues/ 
jazz musical version Hadestown 
(Walter Kerr Theatre), the 
creation of Anaïs Mitchell. This 
is a lovely, quaint Broadway 
theatre which was packed to 
the rafters including a number of 
“super fans” who were whoo-
ping and high fiving each other 
long before the first note.  

The risk of staging such a 
show is of course, just like in 
Titanic, you know the fate that 
awaits the young lovers. Yet this 
is a fresh and hugely enjoyable 
reimagining, with the opening 
number, Road to Hell, setting 
the tone. It is dark and ominous 
yet deliciously camp with Hermes 
(the charismatic and exquisitely 
narcissistic T. Oliver Reed) and 
the company paving the way 
down to Hades on Rachel 
Hauck’s smart and evocative 
retro-industrial set design which 
switches between a ramshackle 
jazz club and an industrialised 
underworld where the dead grind 
themselves into the ground. 

The sweet and vulnerable 
Reeve Carney plays Orpheus, 
a young lad obsessed with writ-
ing the perfect song to awaken 
the world to its wanton self      
destruction who then becomes 
obsessed with the self assured 
Eurydice. Her confident façade 
belies a young woman who deep 
down seeks love and purpose. 
Eva Noblezada’s transformation 
is touching and she sings with 
clarity and verve. Meanwhile 
down below Patrick Page (Hades), 
a suited and booted soulless 
capitalist, has a gravelly and 
gruesome voice, not always 
tuneful but appropriate for the 
character. His wife Persephone, 
on the other hand, a woman who 
transforms from heartless hard-
drinking Hades’ WAG into one 
with a conscience, is played with 
great sassiness and fun by Soara-
Joye Ross. She raised the roof 
and roused the dead at the 
beginning of act two with her 

rendition of Our Lady of the 
Underground. 

The three Fates are a constant 
and menacing presence who 
ensure the lovers’ awful destiny 
cannot be changed and skank-
ing trombonist Brian Drye has 
a ball with a couple of centre 
stage solos which brought the 
super fans to their feet. Rachel 
Chavkin, who worked with Mit-
chell for many years to turn the 
concept into a stage show, directs 
with panache and sensitivity 
and credit also to conductor/ 
pianist Liam Robinson and his 
onstage band for creating a  
vibrant and evocative sound. 
The after-show atmosphere on 
the street outside was exactly 
as you would imagine it to be in 
New York. To quote Bob Dylan, 
“Well it may be the devil or it may 
be the Lord but you’re gonna have 
to serve somebody”. In this case 
Hell is where their heart is. 

And travel companion Iasonas 
Bravo finds fun in the book… 

After years of hearing spec-
tacular reviews I finally got to 
see The Book of Mormon on 
Broadway at the Eugene O’Neill 
Theatre. Did it live up to expec-
tations? Yes. Did it shock? Yes. 
For example, Hasa Diga Eebo-
way is a most irreverent/ blas-
phemous song, clearly based on 
The Lion King’s Hakuna Matata. 
The lyrics mean F*** You God! 
However, Trey Parker and Matt 
Stone are able to pen a hilarious 
song with difficult content which 
still touches the soul. This  
musical is controversial but has 
a big heart. Two young mission-
aries are sent to Uganda to try 
to convert citizens to the Mormon 
religion. The enthusiastic, high 
flying Elder Price is played sweetly 
with reminiscences of Sesame 
Street all clean American charm 
by Kevin Clay singing songs such 
as You and me (but mostly me) 
and I am here for you. However, 
the show was stolen by Cody 
Jamison Strand playing Elder 
Cunningham, a socially awkward 
but well meaning nerd whose 
tendency to embellish the Mor-
mon  truth with references to 
popular culture e.g. The Hobbit 
and Star Wars soon lands him in 
trouble but ultimately captivates 
the hearts of the Ugandans. On 
the apparent desertion of his 
buddy Price, his dulcet tones are 
replaced by a vocal force of ‘Meat-
loafian’ proportions. A favourite 
song for me was Turn it off, a 
spectacular performance with 
a tap dance section in which the 
young missionaries share advice 
on how to handle difficult feel-
ings which contradict their faith: 
‘Don’t feel those feelings, hold 
them instead! Turn it off, like a 
light switch. It’s a cool little Mor-
mon trick.” This book is an open 
and closed case…terrific!

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

One helluva show 
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There are so many of us 
that crave that tender  
loving touch and there are 

some that just don't want to be 
touched at all. When we meet 
and greet people, some people 
will automatically reach out to kiss 
and hug another person; some 
will be in virtual shock and even 
horrified at the receiving point of 
the action, even if they are fami-
liar with the other person, whilst 
others may be glad in receiving 
this kind warming gesture of 
greeting by family, friends or even 
a new introduction of a person. 
However, when we don't know 
how another person feels about 
it all, that almost hovering in the 
air moment of not knowing what 
to do, in either approaching, giving 
or receiving a greeting, can be 
well, almost quite uncomfortable.  

Some people are happy with 
a greeting handshake, and of 
course we hope that it would be 
genuine, since this important 
touch dates back to 5th century 

B.C in Greece. A handshake was 
a symbol of peace to show that 
neither person was carrying a 
weapon. Extending the right hand 
with an open palm and shaking 
the hand up and down was a way 
to demonstrate that there were 
no hidden weapons in the sleeve. 
In the Roman era, it was more 
of an arm grab than a handshake. 
This tactile behaviour was to dis-
play peace and trust of goodwill. 

Touch aversion can occur from 
underlying problems or issues. 
For example, someone who has 
OCD may not want to be touched 
because they are fearful of germs 
or dirt. Those with a social anxiety 
disorder may have trouble rela-
ting to others and may find touch 
very psychologically distressing. 
Some can have a mild dislike of 
touch, while for others it can be a 
total abhorrence of being touched. 
It can be intermittent, temporary 
or lifelong. It can be towards some 
people, a person, a gender or to 
all. When directed at one in parti-

cular, it can be an expression of 
anger and unresolved issues 
with that person. 

When someone doesn't want 
to be touched by their significant 
other, family, children or friends, 
it can be difficult, as it can almost 
feel like a form of rejection to the 
other person in naturally wanting 
to show their affection towards 
another. 

Some people yearn to be 
touched in areas or in a certain 
way, while others do not. A slap 
on the derriere may be amusing 
and acceptable for some, while 
for others it can be highly insulting 
and most definitely unacceptable. 
Everyone has their boundaries, 
likes and dislikes - let's take time 
out to find out what is ok for one 
another. 

Affectionate touch is a special 
kind of touch that reflects general 
friendship, warmth and intimacy. 
It can refer to being a way of ex-
pressing and receiving affection 
through touch, a form of physical 

connection. 
When people have little or no 

touch, it is often known as skin 
or touch deprivation; it is a condi-
tion that arises when we have 
little or no physical contact with 
others. People with skin or touch 
deprivation are more likely to 
experience feelings of anxiety, 
stress, depression and possible 
poor general health. It seems to 
be more so in western countries 
as they tend to engage in friendly 
touch less often than in other 
parts of the world. The rise in tech-
nology, mobile devices, fears of 
harassment suits and the corona-
virus attribute to the growing 
problem. 

It is a known fact that babies 
that are taken away from their 

parents and are not held and 
deprived of touch, have lower 
levels of growth hormone, so       
a lack of touch can even stunt 
a child's growth, they can also 
lose weight, fail to thrive and 
die. Skin to skin time regulates 
babies’ temperature, heart rate 
and breathing. 

For some people, the showing 
of affection does not come so 
easy; it can also be really difficult 
and it may be reserved only for 
those they start to feel they can 
trust or become to feel at ease 
with. This reserved behaviour can 
stem possibly from their upbring-
ing, their faith or moral beliefs, 
their past experiences of people 
and/or lack of trust socially. It can 
also be linked to post traumatic 

stress disorder of an incident.  
Touch is essential for our 

emotional, mental and physical 
wellbeing. Giving and receiving 
touch displays how we feel. That 
gentle pat on the hand or that 
full embracing hug can be an 
important display of emotion or 
of some, empathy at a time of 
despair. It can comfort and say 
everything is going to be alright 
with a little faith, hope and kind-
ness from a caring loved one. 

Actions can speak louder than 
words with a tender loving touch.  

 
Love and Sparkles, 

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

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

Tender loving touch

Cooking with Loulla Astin 
Mahalepi

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares      
her recipe for Mahalepi, a very 
old fashioned Cypriot summer  
pudding.  

Mahalepi is very refreshing 
and is made with just water and 
cornflour, no sugar, although it 
can be added when served with 
rose cordial (Τριαντάφυλλο), 
ice water and rose ice-cream. 

I think you have to be a      
Cypriot to really appreciate this 

dessert.  
My grandmother and mother 

used to make this for us in the 
summer and when the village 
ice-cream man would pass by 
our house on his battered, old 
bicycle, he would give us a bowl 
of Triantafyllo ice-cream - those 
where the good old days! 

To each cup of water you add 
one tablespoon of cornflour. 

 
Ingredients:  

6 cups water 
6 tbsp cornflour / Νησιαστέ 
 

For serving: 
Rose-cordial 
Sugar 
Iced water 
Rose ice-cream, optional 

Method: 
Place 5 cups of water in a 

saucepan and bring to the boil. 
Dissolve the cornflour in the 

remaining cup of water and add 
it to the boiling water on a low 
heat, whisking until it thickens 
like a custard. 

Pour into 6 bowls (wet them 
first), or glasses, half filling them; 
they should be about 2cm thick. 
Set aside to cool and refrigerate 
for at least 1 hour. 

To serve, add 1 tablespoon of 
rose-cordial, iced water and 
sprinkle with 1 tablespoon sugar, 
or as much as you like. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Premier league: Liverpool dressed to the nines and Arsenal top 

Liverpool matched the 
record for the biggest ever 
Premier League win with 

a 9-0 thrashing of Bournemouth 
on Saturday while Erling Haa-
land got his first Manchester 
City hat-trick and Manchester 
United ended a run of seven 
straight away league defeats. 

But Arsenal remain the only 
team with a 100% record as 
they came from a goal down to 
beat Fulham 2-1 thanks to a late 
winner by Gabriel that kept the 
Gunners top of the table. 

Liverpool had failed to win in 
their opening three games, in-

cluding Monday’s 2-1 defeat at 
United, but talk of a sluggish 
start to the season was soon 
forgotten as they took a 2-0 lead 
within six minutes and added 
three more before the break. 

Six different Liverpool players 
were on the scoresheet but re-
markably Egyptian striker Mo-
hamed Salah was not one of 
them. 

Luis Diaz and Roberto Fir-
mino scored twice as Liverpool 
became the fourth Premier 
League team to win by a 9-0 
margin. 

Full-back Trent Alexander-Ar-

nold said the win was cathartic 
after the poor performance 
against their rivals at Old Traf-
ford. 

“That’s what we needed to do 
after Monday. Our aim was to 
come out of the blocks. We 
played on the atmosphere here 
today. We were on the front foot 
from the first kick. It was an out-
standing game, an exceptional 
performance,” he said. 

“It wasn’t the start to the sea-
son we hoped for. Three dis-
appointing results. We had a 
point to prove. We needed to 
win and we did in a special 
way,” he added as the Reds 
moved up to ninth with five 
points from four games. 

Champions City were 2-0 
down inside 21 minutes at 
home to Crystal Palace but after 
some tactical adjustments from 
Pep Guardiola early in the sec-
ond half they roared to a 4-2 
win with new signing Haaland 
providing a reminder of his goal 
threat. 

The Norwegian’s glancing 
header from a Phil Foden cross 
had brought City level at 2-2 
after a deflected Bernardo Silva 
effort pulled them back into the 
game. 

Haaland then turned in a 
John Stones effort from close 
range and his third goal show-
cased his power and strength 
as he latched on to an Ilkay 
Gundogan pass, held off Joel 
Ward and blasted the ball into 

the bottom corner. 
The former Borussia Dort-

mund forward now has six goals 
from his opening four league 
games and Guardiola, whose 
side are in second place level 
on 10 points with Brighton& 
Hove Albion, said he was simply 
showing his ability. 

What he has done today he 
has done all his career. It is 
nothing special (for him),” said 
the Spaniard. 

A second-half goal from 
Bruno Fernandes was enough 
for United to win 1-0 at South-
ampton and earn a second 
straight victory to end their mis-
erable streak of form away from 
home. 

But United were sloppy in the 
final half hour and fortunate not 
to concede an equaliser versus 
a determined Saints side 

United manager Erik ten Hag 
had been heavily critical of his 
side after their last away trip – 
a 4-0 loss at Brentford – and in-
dicated that his players had 
learnt their lesson. 

“I saw a team on the pitch, 
good organisation, fight for each 
other, following the rules and I 
think there were also some 
really good moments from play-
ing football,” said the Dutch-
man. 

Arsenal had enjoyed over-
whelming possession but a 
dreadful mistake by Gabriel al-
lowed Aleksandar Mitrovic to 
give previously unbeaten Ful-

ham a 56th-minute lead with the 
Serb’s 100th goal for the club. 

But eight minutes later a de-
flected effort from Gunners cap-
tain Martin Odegaard levelled 
the score and it was former Ar-
senal goalkeeper Bernd Leno 
who had a key role in the winner 
five minutes from the end. 

Leno fumbled an Arsenal cor-
ner and allowed Gabriel to 
make amends for his earlier 
error with a simple tap-in. 

Raheem Sterling’s first two 
goals for Chelsea led the 10-
man west Londoners to a 2-1 
home win over Leicester City 
as Thomas Tuchel’s side over-
came the early dismissal of 
Conor Gallagher. They are sixth 
in the standings on seven 
points. 

Brighton set a club record of 
nine consecutive top-flight 
matches without defeat as they 
handed Leeds United their first 
loss of the campaign to move 
up to second place. 

Pascal Gross grabbed the 
goal in a 1-0 victory that leaves 
the south-coast side in third 
spot. 

Harry Kane scored twice and 
had a penalty saved as Totten-
ham fought off a gritty Notting-
ham Forest side at the City 
Ground to remain unbeaten. 

Forest were positive through-
out and began on the front foot 
but Kane punished them with a 
clinical finish on the break within 
five minutes. 

Goalkeeper Dean Henderson 
later denied Kane from the spot 
and made several more impor-
tant saves. 

Kane confirmed victory for 
Spurs late on, heading in from 
close range. 

Allan Saint-Maximin volleyed 
in a brilliant 90th-minute equal-
iser as Newcastle extended 
their unbeaten start to four 
matches and kept winless 
Wolves in the bottom three. 

Wolves thought they were 
going to claim their first win of 
the season thanks to skipper 
Ruben Neves’ excellent first-
half strike. 

But Saint-Maximin had other 
ideas. 

When Hwang Hee-chan sent 
his mistimed clearance into the 
air, the Frenchman waited on 
the edge of the area before de-
livering the sweetest finish that 
gave Wolves keeper Jose Sa 
no chance. 

Aston Villa boss Steven Ger-
rard said he understood the 
frustrations of the club’s sup-
porters after defeat by West 
Ham made it three losses from 
four games this season. 

Villa were booed at full-time 
at Villa Park after Pablo Fornals’ 
deflected strike gave the 
Hammers their first win of the 
campaign. 

Gerrard also appeared to be 
booed as he walked towards 
the tunnel. 

 

New Salamis and Bury Town 
fought out a high quality 1-1 
draw to both remain unbeaten 
in the Isthmian North Division. 
Bury Town went ahead in the 
5th minute through Cemal Ra-
madan, a long throw from the 
left wing was flicked on at the 
front post, Eman Olajide made 
a great save to push the ball 
onto the bar, but as the ball 
dropped, Ramadan was in hand 
to poke home. 
New Salamis equalised in the 
17th minute thanks to great 
work by Richard Ennin down 
the right, somehow he 
squeezed in a cross and Pap 
Jawara was on hand to equal-
ise.  
The second half was mostly a 

stalemate except for two 
chances, Derek Asamoah had 
a great opportunity at the front 
post but hit his shot straight at 
the keeper. Ramadan has 
Bury’s best chance to win it late 
on with a fierce shot that Olajide 
tipped round the post. 
Full time 1-1 a fair result for two 
of the Divisions unbeaten 
teams.On Bank holiday Monday 
New Salamis beat Great Wak-
ering 2-1 away their goals com-
ing from Freddy Tandon and 
Derek Asamoah. 
Another 3 points for New Sala-
mis cementing their top four 
place at the end of August with 
three wins and a draw to remain 
unbeaten .They share the same 
points with the top four teams.

New Salamis remain 
unbeaten after their 
first four games 

After the disappoint of losing 
their Emirate FA cup replay ver-
sus Leverstock Green on pe-
nalities the  Saints won their first 
game  of the season against a 
very good footballing side Tring 
who are above them in the 
league. Playing on the excellent 
3g playing service at Hertford 
the new home ground for St 
Panteleimon , Tring started 
brightly enough and Guisepe 
capitalised on a defective error 
after 10 minutes to score prob-
ably one of the easiest goals of 
his career and put Tring a goal 
to the good. 
The goal prompted a response 
from the Saìnts who dominated 
possession for a period and 

looked increasingly dangerous. 
Their continual probing paid off 
after 35mins when a break 
down the right hand side led to 
Alex scoring. 
 The second half was a tight af-
fair with both teams playing 
some nice football, but chances 
were at a premium. To be fair,St 
Panteleimon had slightly the 
better of things and looked 
more likely to break the dead-
lock. This indeed happened on 
65min when Monti seemed to 
jink through the Trìng defensive 
live and his low drive found the 
net. 
St Panteleimon have now 
played four games won one 
drawn two and lost one.

St Panteleimon FC 
looking good

Dean Brennan’s Barnet side 
welcomed Eastleigh to The Hive 
for a fixture between 5th and 
6th place. A strong start was 
made by both sides as each 
team battled it out in the middle 
of the pitch for possession.  
While the Bees came close, 
Eastleigh had much of the 
upper hand for the opening 
stages. 
The Barnet attack finally clicked 
in the 28th minute. Dale Gor-
man whipped in a corner, and it 
was met by Shields at the front 
post. Shields flicked it on, and 
the ball was turned in by Prit-
chard at the back post to give 
The Bees the lead. 
Barnet were successful once 
again only nine minutes later. 
Sean Shields with an incredible 
solo run. He collected the ball 

on the left wing and took on the 
right back. After beating his de-
fender, he then took on the rest 
of the defence, dummied the 
ball and smashed it past a help-
less keeper. Barnet led at the 
break 2-0. 
In the 55th minute, Barnet’s Rob 
Hall stepped up with one of the 
goals of the season. The ball 
was whipped in from the left and 
was headed away by an Eas-
tleigh defender. It fell to Hall, 
and he bicycle kicked it past the 
keeper. Incredible concentration 
and technique from Hall. 
Eastleigh scored in the 83rd mi-
nute.  
The ball was headed in from a 
corner. The goal came too late 
for Eastleigh as Barnet saw out 
the result to go 2nd in the Va-
narama National League. 

Barnet take second 
spot



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 1st September 2022 
Premier League 
Leicester City v Manchester United 20.00pm BT Sports 
Friday 2nd September 2022 
Cypriot Football 
Aris Limassol v Olympiakos Nicosia 
Pafos v Karmiotissa 
Saturday 3rd September 2022 
Premier League 
Everton v Liverpool 12.30pm BT Sports 
Brentford v Leeds United 15.00pm 
Newcastle United v Crystal Palace 15.00pm  
Nottingham Forest v Bournemouth 15.00pm 
Tottenham v Fulham 15.00pm 
Wolves v Southampton 15.00pm 
Aston Villa v Manchester City 17.30 Sky Sports 
FA Cup First Round Qualifying 
Maldon & Tiptree v Haringey Borough 15.00pm 
League Two 
Leyton Orient v Tranmere 
Vanarama National League  
Aldershot v Barnet 15.00pm 
Spartan South Midlands League  

Ardley v St Panteleimon 15.00pm 
Cypriot Football 
Doxa v Apollon 
Omonia v AEK Larnaca 
Greece Football 
Lamia v Asteras Tripolis 
Levadiakos v Panathinaikos 
Olympiakos v Ionikos  
Sunday 4th September 2022 
Premier League 
Brighton v Leicester 14.00pm  
Chelsea v West Ham United 14.00pm Sky Sports 
Manchester United v Arsenal 16.30pm Sky Sports 
Cypriot Football 
AEL v Enosis 
Anorthosis v APOEL 
Greece Football 
Atromitos v Panaitolikos 
Volos NFC v OFI 
AEK Athens v  PAS Giannina 
Aris v PAOK 
Monday 5th September 2022 
Cypriot Football 

Nea Salamis v Akritas Chlorakas 
Tuesday 6th September 2022 
UEFA Champions League group stage 
All games televised by BT Sport 
Borussia Dortmund v FC Copenhagen 17.45 pm  
Dinamo Zagreb v Chelsea 17.45pm 
Benfica v Maccabi Haifa 20.00pm 
Celtic v Real Madrid 20.00pm 
PSG v Juventus 20.00pm 
RB Leipzig v Shakhtar Donetsk 20.00pm 
RB Salzburg v AC Milan 20.00pm 
Sevilla v Man City 20.00pm 
Wednesday 7th September 2022 
UEFA Champions League group stage 
All games televised by BT Sport 
Ajax v Rangers 17.45pm 
Eintracht Frankfurt v Sporting CP 17.45pm 
Atlético Madrid v FC Porto 20.00pm 
Barcelona v Viktoria Plzen 20.00pm 
Club Brugge v Bayer Leverkusen 20.00pm 
Inter Milan v Bayern Munich 20.00pm 
Napoli v Liverpool 20.00pm 
Tottenham Hotspur v Marseille 20.00pm
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What a great win for 
Omonia winning  2-0 
at home against KAA 

Gent to take the tie 4-0 on        
aggregate and also advance to 
the Europa League group 
stage. 

The Cypriot Cup champions 
went ahead after a quick 
counter-attack was finished off 
by striker Andronikos Kakoullis, 
who guided the ball into the  
bottom left  from just inside the 
box (18′). 

Midfielder Charalambos Cha-
ralambous went one-on-one 
with the goalkeeper, thanks to 
a quick one-two movement, 
scoring into the bottom right 
(36′) to knock out the Belgian 
outfit. 

Omonia join Manchester 
United,  Real Sociedad and FC 
Sheriff, in their group.  

AEK Larnaca managed a 
great 3-0 home triumph over SC 
Dnipro-1 to win the tie 5-1 on 
aggregate and also advance       
to the Europa League group 
stage. 

The hosts took the lead, 
thanks to a deflected long shot 
from winger Adam Gyurcso 
(21′) before striker Rafael Lopes 
doubled their lead with a lobbing 
strike from close range (45′). 

Left back Nikos Englezou 
sealed the result and tie after 
meeting Gyurcso’s cross on the 
volley, hitting the ball powerfully 
into the goal (78′). 

AEK join Dynamo Kyiv, 

Rennes and Fenerbahce in 
their group. 

Europa League Group Stage 
in full: 

Group A: Arsenal, PSV, FK 
Bodo/Glimt, Zurich 

Group B: Dynamo Kyiv, 
Rennes, Fenerbahce, AEK       
Larnaca 

Group C: AS Roma, Ludogo-
rets, Real Betis, HJK Helsinki 

Group D: SC Braga, Malmo, 
Union Berlin, Union Saint-        
Gilloise 

Group E: Manchester United, 
Real Sociedad, FC Sheriff, 
Omonia 

Group F: Lazio, Feyenoord, 
Midtjylland, Sturm Graz 

Group G: Olympiacos, Qara-
bag, SC Freiburg, Nantes 

Group H: Red Star Belgrade, 
Monaco, Ferencvaros, Trabzon-
spor 

The Piraeus side dealt best 
with the pressure of the penalty 
shoot-out once again to reign 
supreme against Apollon Limas-
sol and secure their place in the 
Europa League group stages. 

Olympiacos and the Cypriot 
champions went the distance at 
“Karaiskakis” Stadium  finishing 
1-1 (2-2 on aggregate) after 120 
minutes of play, with the Greek 
side emerging victorious on 
penalties by a margin of 3-1. 

Apollon Limassol will now go 
down one level and play in the 
Europa Conference League 
group stage.playing Vaduz, 
Dnipra and Alkamaar.

Omonia and AEK Larnaca reach Europa League Group stage
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29th April 1935 – 15th August 2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Eve Georgiou Crow
(from Ayios Loukas, Famagusta, Cyprus)

It is with great sorrow that we announce the passing of our much beloved Mother, Grandmother, 
Great Grandmother and Wife, Eve Georgiou Crow (known formerly as Eve Georgiou Karavias).  

Eve Georgiou Sideras was born on the 29th of April 1935 in the wonderful coastal town of Ayios Loukas, 
Ammochostos. Eve was the first daughter of George and Androniki (Georgiou) Sideras, she was one of 3 sisters 

and 4 brothers and grew up in a close and loving family, in what was a beautiful part of Cyprus. She arrived 
in London to join her brother in May 1954 where she met Demetri Costi Karavias and they were married in 1955. 
They went on to have three children, Haritini, George and Androniki. She has eight loving grandchildren who 
will miss her greatly and nine great grandchildren whom she also knew and loved. Eve assisted her then (now 

late) husband Demetri in establishing a prosperous business whilst creating a warm and a loving home.  
Eve trained as a seamstress and was also an accomplished dress maker, designing and producing private 

commissions for dresses and costumes. She had a successful life in the UK, learning English 
at the local College and being fluent in both languages in her 40’s.  

Eve married Alf Crow in 1991, they travelled the world and enjoyed many wonderful experiences during those 
journeys. They also spent many winter months with Eve’s daughter who resides in Paphos. Eve struggled with her 

health in later years, but always remained positive and active. She was supported lovingly by her husband Alf.  
Eve was a truly lovely person who cared greatly for her family and wider family. She was a committed Christian 

and would attend both the Greek Orthodox Church in Leyton, St Eleftherios and also a nearby community 
fellowship church where she was much loved and will be missed.  

She leaves behind her a thriving family, many close and valued friends.  
‘They shall be known by their works’ (Matthew chapter 7 v.15-22).  

We give thanks to the Lord Jesus Christ for her life.  
Eve’s Funeral will take place at 10.00am on Wednesday the 7th September in Saint Eleftherios Greek  

Orthodox Church, Leyton, conducted by Pater Filotheous Mavrakis, 113 Ruckholt Rd, London E10 5NT. 
The burial will follow at 12.00 midday for those who wish to attend at Forest Park Cemetery, Forest Rd, Ilford 
IG6 3HP.  Beverages and a buffet will be served from 1pm onwards at Fiskardos, Fairlop Waters Country Park, 

Forest Rd, Ilford IG6 3HN, all are very welcome to remember and  celebrate a truly wonderful life fulfilled.

†  25ΧΡΟΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πάτερ Κυριάκος Πέτρου
(από Άγιο Τύχωνα, Κύπρος)

Τελούμε την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022, το 25ο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου μας Πάτερ Κυριάκου Πέτρου από 
τον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου 
του Βαπτιστού και προσκαλούνται συγγενείς και φίλοι 

να παρευρεθούν.  
Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν τσάι, καφές και 

αλμυρά στο χολ που βρίσκεται στο προαύλιο του ναού, ενώ, 
στις 5:30 το απόγευμα θα ψαλεί τρισάγιο στον τάφο του, 

στο κοιμητήριο του New Southgate.  
Οι τεθλιμμένοι: Η πρεσβυτέρα Ζωούλα και η οικογένεια του.  

«Αιωνία του η μνήμη»

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Paul Papapetrou
(from Lefkoniko, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved father, grandfather and uncle Paul Papapetrou 

who passed away on the 19th August 2022.  
He was born on the 22nd Sept 1940 in Lefkoniko.   

He leaves behind his son Michael, daughter Maria, 
grandson Alexie, former partner Penny, his sibling Thea Rita 

and many relatives and friends.   
The funeral will take place on Tuesday 6th September,  

at St Panteleimon Church, Kenton Road, Harrow HA3 9QN 
at 1pm and the wake will follow immediately after 

in the church hall. Instead of flowers will be a donation box 
for charitable organisations.22/09/1940 – 19/08/2022
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† The 12th year Μemorial of

(from Lazania - Nicosia, Cyprus)

will be held on Sunday 04.09.22 at 
the Greek Orthodox Cathedral of 
the Nativity of the Mother of God, 
305 Camberwell New Rd, London 
SE5 0TF. 
 
Relatives and friends are invited to 
attend. 
 
Children: George, Akis and Marios, 
grandchildren, her sister Maria and 
other relatives. 
 
Also, the 12th memorial service will take 
place on Sunday 04.09.2022 at the Church 
of St. George, Lazania, Cyprus.

Stella Evgeniou 
Stylianides

† 12ο Ετήσιο Μνημόσυνο

(από Λαζανιά Λευκωσίας, Κύπρος)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
04.09.2022, στον Ιερό Ναό Γενεσίου 
της Θεοτόκου, 305 Camberwell New 
Rd, London SE5 0TF το 12ον ετήσιο 
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 
αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και 
αδελφής Στέλλας Ευγενίου Στυλια-
νίδη και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 
 
Παιδιά: Γιώργος, Άκης και Μάριος, 
εγγόνια, η αδελφή της Mαρία και λοιποί 

συγγενείς. 
 
Επίσης, μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή 
04.09.2022 και στη γενέτειρά της Λαζανιά, 
στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Στέλλα Ευγενίου 
Στυλιανίδη

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Lysandrou
(from Vathilakas, Cyprus)

It is with great sorrow that we announce the passing away of our beloved Dad, 
Andreas Lysandrou, who died on 8th August 2022, at North Middlesex Hospital, 

with his close family around him.  
Andreas, lost his beloved wife, Stella, in December 2013 and was left bereft. Now, 

he leaves behind his four grieving sons, Lysandros, Evangelos, Kostas and 
Marios, daughters in law Maria, Athena, Barbara and Maria, 14 grandchildren 

and 4 great-grandchildren, a sister, relatives and friends.   
He was a tailor by trade and had his own business originally in the West End then 

later moved to Upper Street, Islington till he retired. Our Dad was kind and 
generous to all, with a great sense of humour and always with a lovely smile and a 

twinkle in his eyes. A gentle man as well as a gentleman, whose family meant 
everything to him. He was much loved and respected and will be painfully missed.  

The funeral service will be held on Friday 9th September 2022, at 12.30pm, 
at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Road, Edmonton, London 

N9 0LP, followed by the burial at 2.30pm at New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Road, London N11 1JJ. The family will hold the Wake at The 

Walker Ground, 175 Waterfall Road, Southgate, N14 7JZ. 15/2/1931 - 08/08/2022

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Λυσάνδρου
(από τον Βαθύλακα, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, αδελφού και παππού, Ανδρέα Λυσάνδρου, ο οποίος απεβίωσε στις 

8 Αυγούστου 2022 στο νοσοκομειο North Middlesex του Λονδίνου, 
περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.   

Ο Ανδρέας καταγόταν απο το χωριό Βαθύλακας. Αφήνει 4 παιδιά, Λύσανδρο, 
Ευάγγελο, Κώστα και Μάριο, τις νύφες του Μαρία, Αθηνά, Barbara και Μαρία, 
14 εγγόνια και 4 δισέγγονα, μια αδελφή, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.   
Το επάγγελμά του ήταν ράφτης και για πολλά χρόνια είχε το δικό του ραφείο στο 

West End στο κεντρικό Λονδίνο, ενώ αργότερα μεταφέρθηκε στο Islington και τον 
εμπορικό δρόμο Upper Street μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Πάντοτε ξεχώριζε για 

την καλοσύνη και την ευγένεια του, ενώ, ως οικογενειάρχης ήταν πρότυπο.      
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12.30 
από την εκκλησια του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, London N9 0LP. Θα 

ακουλουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ στις 2.30μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Walker Ground, 

75 Waterfall Road, Southgate, N14 7JZ.
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