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Νέα βαριά κτυπήματα δέχονται τα 
Κυπριακά νοικυριά. Την ώρα που 
καταγράφεται ραγδαία αύξηση του 
πληθωρισμού με τον δείκτη τιμών 
καταναλωτή να σκαρφαλώνει όλο 
και πιο ψηλά... 

Σελ. 5

«ΠΙΣΤΗ, ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ» ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ Ο ΚΑΡΟΛΟΣ

ΝΕΚΡΙΚΗ� ΠΟΜΠΗ� ΣΤΟ ΓΟΥΕΣΤΜΙΝΣΤΕΡ ΧΟΛ ΟΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΑΠΟ ΨΕΣ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΗΒ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διε-
ξήχθει στην ολομέλεια της Βουλής 
των Ελλήνων η συζήτηση για αλ-
λαγές στη νομοθεσία που διέπει τη 
λειτουργία της ΕΥΠ, με φόντο τις 
πρόσφατες αποκαλύψεις... 

Σελ. 7                    

Με ανακοίνωση του, ο Σύνδεσμος 
Φιλάθλων ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Με-
γάλη Βρετανία, αναφέρει ότι άρχι-
σαν οι προετοιμασίες για τη μί-
σθωση λεωφορείων, με στόχο να 
γίνει εφικτή η.... 
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«Πυρετός» προετοιμασιών

«Πονοκέφαλος» 
η έλλειψη 

εκπαιδευτικών 
για άλλη μια χρονια
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Θύελλα αντιδράσεων Έκθεση κόλαφος του ΕΚ

Σημαντικές επαφές
Ως πολύ σημαντική θεωρείται η 

συνάντηση που είχε πρόσφατα αντι-
προσώπεια της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ με τον νέο Ύπατο 
Αρμοστή στη Λευκωσία, Irfan Sidiq , 
ο οποίος μόλις χτες επέδωσε τα δια-
πιστευτήριά του στον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη. Χρήστος Καραολής και 
Πάμπος Χαραλάμπους, είχαν την ευ-
καιρία να αναπτύξουν σημαντικά θέ-
ματα, όπως το Κυπριακό και τα προ-
βλήματα της κυπριακής διασποράς 
στο ΗΒ. 
Παράλληλα, η ΕΚΟ απέστειλε επι-

στολή στη νέα πρωθυπουργό, Λιζ 
Τρας στην οποία....
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Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Ηνωμένου Βασιλείου, Χρήστος Καραολής, και  
ο εκ των Αντιπροέδρων, Πάμπος Χαραλάμπους, 
συναντήθηκαν με τον νέο Ύπατο Αρμοστή του 
Ηνωμένου Βασιλείου στη Λευκωσία, κ. Irfan Siddiq 
OBE, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο βρετανικό 
Υπουργείο Εξωτερικών στο Λονδίνο.  
Ο κ. Siddiq, ο οποίος αντικατέστησε πρόσφατα 

τον Stephen Lillie συζήτησε με την αντιπροσωπεία 
της ΕΚΟ, τις προοπτικές της κυπριακής διασποράς 
στο ΗΒ καθώς και σημαντικά ζητήματα που αφο-
ρούν την Κύπρο και το Κυπριακό. 
Όσον αφορά το Κυπριακό, τα στελέχη της Ομο-

σπονδίας τόνισαν στον Ύπατο Αρμοστή του ΗΒ 
την ανάγκη τερματισμού του συστήματος εγγυή-
σεων τρίτων χωρών και την απόσυρση των ξένων 
στρατευμάτων ως μέρος μιας δίκαιης και βιώσιμης 
λύσης. Συζήτησαν, επίσης, την κρισιμότητα του θέ-
ματος που προκύπτει με τις επιδιώξεις της Τουρκίας 
για δύο κράτη αλλά και την αναγκαιότητα να εμπλα-
κεί εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις στη 
βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης των 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη σημασία των Μέ-
τρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που πρότεινε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, για τη δημιουργία θετικού 
κλίματος. 
Η συνάντηση ήταν επίσης μια ευκαιρία να συζη-

τήσουν τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ της Κύ-
πρου και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της 
Κοινοπολιτείας και τη συμβολή της κυπριακής δια-
σποράς του ΗΒ στις σχέσεις των δύο κρατών. Ο 
κ. Siddiq επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τη στενή 

σχέση που έχουν οι Κύπριοι που γεννήθηκαν στη 
Βρετανία τόσο με τη Βρετανία όσο και με την Κύ-
προ και τόνισε προσβλέπει σε μελλοντική στενή 
συνεργασία. Χρήστος Καραολής και Πάμπος Χα-
ραλάμπους, μετέφεραν τις καλύτερες ευχές τους 

στον κ. Siddiq για τη θητεία του. 
 
Επέδωσε διαπιστεύτηρια 
Εν τω μεταξύ, σε επίσημη τελετή που πραγμα-

τοποιήθηκε χθες Τετάρτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, 
στη Λευκωσία,  ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέ-
χθηκε τα διαπιστευτήρια του νέου Ύπατου Αρμοστή 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης με 

τον κ. Siddiq, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τον δια-
βεβαίωσε ότι θα παράσχει κάθε βοήθεια και στήριξη 
στον ίδιο και την ομάδα του για την επιτέλεση των 
καθηκόντων τους και εξέφρασε την ετοιμότητα της 
Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά για στενή 
συνεργασία, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση 
των διμερών σχέσεων Κυπριακής Δημοκρατίας και 
Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους τομείς και επί-
πεδα. 
Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανα-

φέρθηκε στον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου ως 
Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας στις 
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού και επανέλαβε 
την προσήλωσή του στις προσπάθειες επανέναρ-
ξης των συνομιλιών για την επίτευξη μιας συνολικής 
και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, στη βάση 
μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολι-
τική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα 
των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και τις 
αρχές και τις αξίες της ΕΕ. 
Παράλληλα, ανέλυσε τα προτεινόμενα Μέτρα Οι-

κοδόμησης Εμπιστοσύνης, ενώ αναφέρθηκε και 
στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις και πα-

ραβατικές ενέργειες, τόσο εντός των θαλάσσιων 
ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και επί 
του εδάφους, κυρίως στην περίκλειστη περιοχή 
των Βαρωσίων. 
Από την πλευρά του ο κ. Siddiq ανέφερε ότι απο-

τελεί ξεχωριστή τιμή και προνόμιο ο διορισμός του 
στη θέση του Ύπατου Αρμοστή και πρόσθεσε ότι 
προσβλέπει στην ενδυνάμωση των διμερών σχέ-
σεων. Επεσήμανε ακόμα ότι στη διάρκεια της θη-
τείας του Προέδρου Αναστασιάδη ενισχύθηκαν οι 
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών χαρακτηρίζοντας 
τις ως σχέσεις μεταξύ εταίρων. 
Πρόσθεσε ότι αυτή  η νέα σχέση Ηνωμένου Βα-

σιλείου-Κύπρου βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως 
το κράτος δικαίου, αλλά και στο γεγονός ότι  αμφό-
τερες χώρες είναι φιλελεύθερες δημοκρατίες. Ανα-
φέρθηκε, παράλληλα, στην από κοινού συμμετοχή 
στην Κοινοπολιτεία, στους κοινούς θεσμικούς δε-
σμούς και στο σύστημα κοινού δικαίου, καθώς και 
στις εξαίρετες σχέσεις των δύο λαών. 
Επιπλέον, ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής ανέ-

φερε ότι η Βρετανική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να 
στηρίζει την επίτευξη δίκαιης, δημοκρατικής και μό-
νιμης λύσης του Κυπριακού, τονίζοντας ότι μια επα-
νενωμένη Κύπρος μπορεί να πετύχει ακόμη σπου-
δαιότερα επιτεύγματα ως χώρα.  
Τέλος, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο 

και ο Ύπατος Αρμοστής έκαναν μνεία στη σημα-
ντική συμβολή, σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση των 
διμερων σχέσεων, των 300,000 Κυπρίων στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, καθώς και των Βρετανών που δια-
βιούν στην Κυπριακή Δημοκρατία.
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Να συμβάλει με πρωτοβουλίες στην εύρεση λύ-
σης επανένωσης της Κύπρου αντιτασσόμενη στις 
προκλήσεις της Τουρκίας, καλούν τη νέα Πρωθυ-
πουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας μέλη 
της παροικιακής οργάνωσης Συμβούλιο Βρετανο-
κυπρίων. Με επιστολή τους εκ μέρους της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της οργάνωσης οι Δώρος Παρ-
τασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Ηλίας Δινένης και Μαρί 
Νίκολσμπι υπενθυμίζουν στη νέα ένοικο της Ντά-
ουνινγκ Στριτ πως η Κύπρος τελεί υπό κατοχή επί 
48 χρόνια και πως αντιμετωπίζει διαρκείς απειλές 
από την Τουρκία. 
Σημειώνουν πως το Ηνωμένο Βασίλειο, ως μό-

νιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρέπει να 
υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο, να επιμείνει ότι η 
λύση θα πρέπει να βασίζεται στα ψηφίσματα των 

Ηνωμένων Εθνών και να «εκτροχιάσει» τα σχέδια 
της Τουρκίας. Προσθέτουν ότι αναμένουν από το 
Ην. Βασίλειο, ως χώρα που έχει συνυπογράψει τις 
συνθήκες Εγκαθίδρυσης και Εγγύησης. να υπο-
στηρίξει μια δίκαιη και μόνιμη λύση που θα προ-
βλέπει την απόσυρση του τουρκικού στρατού κα-
τοχής.«Η Τουρκία σταδιακά μετατρέπεται σε 
δεσποτική τυραννία στο εσωτερικό και σε επι-
κίνδυνο και απρόβλεπτο παίχτη στο εξωτερικό. 
Η ελευθερία του λόγου έχει καταλυθεί, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα έχουν διαβρωθεί, τα βα-
σανιστήρια και οι φυλακίσεις έχουν γίνει ενδη-
μικές και το σύστημα δικαιοσύνης έχει 
καθυποταχθεί. Η εξωτερική πολιτική του Ερντο-
γάν έχει γίνει όλο και πιο φιλοπολεμική και 
αποσταθεροποιητική», συνεχίζει η επιστολή. 

Οι συντάκτες επισημαίνουν παράλληλα τις πα-
ραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και 
Κύπρου στα χωρικά τους ύδατα και ΑΟΖ. Αναφέ-
ρονται επίσης στην Αμμόχωστο, πατρίδα πολλών 
Κυπρίων της Βρετανίας, ως μέρος της «επεκτατι-
κής» πολιτικής του Ερντογάν. 
Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους οι υπο-

γράφοντες, απελευθερωμένο από τους περιορι-
σμούς στις λήψεις αποφάσεων της ΕΕ, το Ην. Βα-
σίλειο έχει την ευκαιρία να πρωτοστατήσει σε μια 
εμπορική πολιτική που δεν ανταμείβει καθεστώτα 
τα οποία κακοποιούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
ούτε να τα προμηθεύει με όπλα. 

«Πιστεύουμε ότι το Ην. Βασίλειο έχει μια μο-
ναδική ευκαιρία να ορθώσει ανάστημα έναντι 
του Ερντογάν και να αποκαλύψει τον πραγμα-

τικό κίνδυνο που αποτελεί τόσο για το λαό του 
όσο και για τη διεθνή ειρηνη και σταθερότητα. 
Η Κύπρος είναι κεντρικής σημασίας στη στα-
θερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σας 
προτρέπουμε να συνεχίσετε να υποστηρίζετε 
την κυριαρχία μας. Σας προτρέπουμε να ανα-
λάβετε την πρωτοβουλία και να υποστηρίξετε 
την ειρήνη μέσω νέων διαπραγματεύσεων που 
θα οδηγήσουν σε μία λειτουργική λύση για μία 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ (sic). Πιστεύουμε ακράδα-
ντα ότι εσείς, ως η νέας μας Πρωθυπουργός, 
θα είστε μία υποδειγματική δημοκρατική ηγέ-
τιδα», καταλήγει η επιστολή προς την Πρωθυ-
πουργό,του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επιστολή Κυπρίων της Βρετανίας προς τη Λιζ Τρας για το Κυπριακό και τις τουρκικές προκλήσεις
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Ως πολύ σημαντική θεωρείται η συνάντηση της ΕΚΟ με τον Irfan Siffiq
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Συγχαρητήρια επιστολή της ΕΚΟ ΗΒ προς την Τρας 
Η νέα πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ 

Τρας, έχει κληθεί να συμβάλει εποικοδομητικά επιδιώκοντας 
την επανένωση της Κύπρου και να ζητήσει από την Τουρκία 
να αναιρέσει τις παράνομες ενέργειές της, με τον ίδιο τρόπο 
που κάλεσε την Ρωσία μετά την παράνομη εισβολή της στην 
Ουκρανία. 
Μετά την εκλογή της Λιζ Τρας ως αρχηγός του Συντηρη-

τικού Κόμματος και τον διορισμό της ως Πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ, Χρήστος Καραολής, τη συνεχάρη για την 
ανάληψη των νέων της καθηκόντων. 
Στη συγχαρητήρια επιστολή του, ο κ. Καραολής τονίζει τη 

συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της Κύπρου και εκφράζει την 
ελπίδα ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα αντιδράσει στις πρά-

ξεις της  Τουρκίας με τον ίδιο τρόπο που αντέδρασε με τη 
Ρωσία, απορρίπτοντας την επεκτατική της ατζέντα. «Δυστυ-
χώς, η εισβολή στην Ουκρανία θύμισε στη διασπορά μας 
τις οδυνηρές αναμνήσεις της παράνομης εισβολής της 
Τουρκίας στην Κύπρο το 1974», αναφέρει ο κ. Καραολής. 
Συνεχίζει υπενθυμίζοντας στην Πρωθυπουργό τους στα-

θερούς και αξιόπιστους δεσμούς μεταξύ Κύπρου και Ηνω-
μένου Βασιλείου, και τις ιστορικές υποχρεώσεις του έθνους 
βάσει της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960, καθώς και ως 
μέλη της Κοινοπολιτείας και των Ηνωμένων Εθνών. Σε 
σχέση με το Κυπριακό, διευκρινίζει ότι «η μόνη λύση για την 
Κύπρο είναι αυτή που βασίζεται στο διεθνώς αποδεκτό μο-
ντέλο της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα, όπως περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ». 

Ο κ. Καραολής, επαναλαμβάνει ότι η διασπορά 
μας παραμένει «προσηλωμένη σε μια ελεύθερη 
και ενωμένη Κύπρο» και καταλήγει, καλώντας τη 
Λιζ Τρας να «χρησιμοποιήσει την επιρροή της για 
να συνεχίσει να ενισχύει τις διμερείς σχέσεις, να 
καταδικάσει τις παράνομες πράξεις της Τουρκίας 
και να συνεισφέρει το ΗΒ στη λύση του Κυπρια-
κού».  
Συγχαρητήριες επιστολές απεστάλησαν επί-

σης από την ΕΚΟ στον νεοδιορισθέντα 
Υπουργό Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέ-
βερλη όπως και στον νέο Υπουργό 
Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου 
Λίο Ντότσερτη. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Σχεδόν όλες οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων 
της Τετάρτης 14/09 δημοσιεύουν φωτογραφίες 
από τη μεταφορά της σορού της βασίλισσας Ελι-
σάβετ στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Στο οπισθό-
φυλλό της, η εφημερίδα Times έχει τον τίτλο "Home 
to Rest" δίπλα στα λόγια της πριγκίπισσας Άννας: 
"Είχα την τύχη να μοιραστώ τις τελευταίες 24 ώρες 
της ζωής της αγαπημένης μου μητέρας. Ήταν τιμή 
και προνόμιο να τη συνοδεύσω στα τελευταία της 
ταξίδια". Ο τίτλος της Daily Express -  "Home... 
For One Last Time", ενώ "Home to her family" ο 
αντίστοιχος πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Mail.  
Και η Sun αναφέρει : "Welcome Home Ma'am". 
Υπάρχει εκτενής κάλυψη της μεταφοράς της σο-
ρού  από το Εδιμβούργο στο Λονδίνο. Ο Guardian 
σημειώνει ότι το αεροπλάνο της RAF με το φέρετρο 
"τροχοδρόμησε αργά, σαν να μετέφερε λεπτή πορ-
σελάνη". Οι Times χαρακτηρίζουν το ταξίδι "εξαι-
ρετικό" - με τους οδηγούς να βγαίνουν από τα αυ-
τοκίνητα τους για να χειροκροτήσουν και τους 
οδηγούς φορτηγών να σταματούν για να δείξουν 
σεβασμό. Καθώς η νεκροφόρα πλησίαζε στα ανά-
κτορα του Μπάκιγχαμ, η Daily Telegraph αναφέρει 
ότι η πομπή έγινε δεκτή από "επευφημίες, χειρο-
κροτήματα και τη λάμψη αμέτρητων κινητών τηλε-
φώνων". Η Daily Mirror συνοψίζει τη σκηνή ως "η 
βασίλισσα να επέστρεφε στο σπίτι της με οδηγό τα 
φώτα της αγάπης". Με τίτλο "Θα περπατήσουμε 
με τη γιαγιά", η Metro προβάλλει την είδηση ότι ο 
πρίγκιπας της Ουαλίας και ο αδελφός του, ο δούκας 
του Σάσεξ, θα ακολουθούσαν με τα πόδια καθώς 
το φέρετρο θα μεταφερόταν από τα ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ στο Γουέστμινστερ χθες το απόγευμα. 
Η εφημερίδα γράφει ότι ο περίπατος  ήταν μια 
υπενθύμιση για τον Γουίλιαμ και τον Χάρι για το τι 
συνέβη στην κηδεία της δικής τους μητέρας πριν 
από 25 χρόνια. Ο Guardian αναφέρει ότι δεκάδες 
υπάλληλοι του Clarence House έχουν λάβει ειδο-
ποιήσεις απόλυσης καθώς τα γραφεία του βασιλιά 
Καρόλου Γ' και της βασιλικής- συζύγου μετακομί-
ζουν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Οι ιδιωτικοί 
γραμματείς, το τμήμα οικονομικών και το προσω-
πικό του οίκου έμαθαν τα νέα κατά τη διάρκεια μιας 
δοξολογίας για τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' στο Εδιμ-
βούργο τη Δευτέρα, αναφέρει η εφημερίδα. Σύμ-
φωνα με μια πηγή, η ανακοίνωση άφησε τους 
υπαλλήλους "απολύτως εξοργισμένους" και "εμ-
φανώς συγκλονισμένους". Ο οίκος Clarence House 
δήλωσε ότι εργάζεται άμεσα για να εντοπίσει εναλ-
λακτικούς ρόλους για το προσωπικό. 

 
Η αγρυπνία του βασιλιά  Καρόλου Γ΄ 
Στις πρώτες σελίδες των εφημερίων της Τρίτης 

13/09 βλέπουμε φωτογραφίες του βασιλιά Καρόλου 
και των τριών αδελφών του, που στέκονται σε κάθε 
πλευρά του φέρετρου της μητέρας τους, στον κα-
θεδρικό ναό St Giles' στο Εδιμβούργο, καθώς το 
κοινό περνάει από μπροστά τους. "Η αγρυπνία του 
βασιλιά" είναι ο τίτλος της Sun, ενώ η Daily Mail 
την περιγράφει ως "Σιωπηλή αγρυπνία για μια βα-
σίλισσα και μια μητέρα". Η Daily Mirror γράφει ότι 
ήταν "μια εικόνα αξιοπρέπειας και θλίψης".  Η ρε-
πόρτερ της εφημερίδας λέει πως έμεινε στην ουρά 
για 12 ώρες για να προσκυνήσει και ότι συνάντησε 
μια 72χρονη γυναίκα που έφτασε στο Εδιμβούργο 

τα μεσάνυχτα που κοιμήθηκε σε ένα παγκάκι μέχρι 
να αρχίσει η προσέλευση αυτών που ήθελαν να 
αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα.  
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, οι πενθούντες 
στο Λονδίνο μπορεί να χρειαστεί να περιμένουν 
30 ώρες για να δουν από κοντά τη σορό της βασί-
λισσας , με την ουρά πιθανότατα να ξεπερνά τα 
τρία μίλια, από τη γέφυρα του Πύργου του Λονδίνου 
μέχρι το Ουέστμινστερ. Γράφοντας στη Mail, ο αρ-
θρογράφος Πίτερ Χίτσενς υποστηρίζει ότι το φέρε-
τρο θα έπρεπε να ταξιδέψει από το Εδιμβούργο 
στο Λονδίνο με το Βασιλικό Τρένο αντί να μετα-
φερθεί αεροπορικώς. Υποστηρίζει ότι ένα ταξίδι με 
τρένο θα έδινε την ευκαιρία σε πολλές εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους να παραταχθούν στη δια-
δρομή για να υποβάλουν τα σέβη τους. Σύμφωνα 
με την Telegraph, ένα βαγόνι του τρένου τροπο-
ποιήθηκε για να μεταφέρει τη σορό  της Ελισάβετ 
Β΄ στο Λονδίνο, αλλά το σχέδιο εγκαταλείφθηκε 
την τελευταία στιγμή. Η εφημερίδα σημειώνει ότι 
υπήρχαν φόβοι ότι η διαδρομή θα γινόταν πόλος 
έλξης διαδηλωτών ή απερίσκεπτης συμπεριφοράς, 
που θα ήταν πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Η εφημε-
ρίδα i εξετάζει ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες θα παρα-
στούν στην κηδεία τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος της 
Βραζιλίας, Μπολσονάρο, και ο βασιλιάς της Ισπα-
νίας Φελίπε είναι μεταξύ των τελευταίων που επι-
βεβαίωσαν την παρουσία τους στην κηδεία. Ο πρό-
εδρος Μπάιντεν και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα παρα-
στούν επίσης - αλλά ο πρωθυπουργός της Ινδίας, 
Ναρέντρα Μόντι, και ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζιν-
πίνγκ, δεν έχουν ακόμη δηλώσει αν θα προσέλ-
θουν. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Σπουδών της 
Κοινοπολιτείας, καθηγητής Φίλιπ Μέρφι, υποστη-
ρίζει στους Times ότι μετά το θάνατο της βασίλισ-
σας Ελισάβετ ορισμένες χώρες ίσως αποφασίσουν 
να εγκαταλείψουν τον οργανισμό ή να αντικατα-
στήσουν τη Βρετανίδα μονάρχη ως αρχηγό του 
κράτους τους. Λέει ότι αυτό τροφοδοτείται από το 

κίνημα Black Lives Matter, το σκάνδαλο Windrush 
και την αυξανόμενη δυναμική πίσω από την κίνηση 
για αποζημιώσεις για τη δουλεία και την αποικιο-
κρατία. Δημοσίευμα της Mirror αναφέρει ότι εκατό 
εμπορικά σήματα τροφίμων και ποτών - όπως η 
κέτσαπ Heinz και το τσάι Twinings - πρέπει πλέον 
να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το βασιλικό οι-
κόσημο και τις λέξεις "κατόπιν διορισμού της Αυτής 
Μεγαλειότητας της Βασίλισσας". Η εφημερίδα γρά-
φει ότι τα εμπορικά σήματα πρέπει να υποβάλουν 
εκ νέου αίτηση στον βασιλιά Κάρολο και να απο-
δείξουν ότι η βασιλική οικογένεια τα χρησιμοποιεί 
τακτικά. Οι Financial Times γράφουν ότι ο νέος 
υπουργός των Οικονομικών Κουάσι Κουάρτενγκ 
είπε στους δημόσιους υπαλλήλους του υπουργείου 
Οικονομικών ότι πρέπει τώρα να επικεντρωθούν 
εξ ολοκλήρου στην οικονομική ανάπτυξη - με στόχο 
την ενίσχυση της ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι το κλίμα μεταξύ των 
υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών είναι ζο-
φερό μετά την απόλυση του Τομ Σκόλαρ, του δη-
μοφιλούς και πολύ έμπειρου μόνιμου γραμματέα, 
από τον κ. Κουάρτενγκ. Τόσο οι FT όσο και ο 
Guardian μας ενημερώνουν ότι ο κ. Κουάρτενγκ 
αναμένεται να ανακοινώσει τον έκτακτο προϋπο-
λογισμό  την Πέμπτη ή την Παρασκευή της επόμε-
νης εβδομάδας.  

 
Το ιστορικό ταξίδι της βασίλισσας Ελισάβετ 

από το Μπαλμόραλ στο Εδιμβούργο   
Τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας 12/09 παρουσιά-
ζουν εικόνες της σορού της εκλιπούσας βασίλισσας  
Ελισάβετ Β΄ να μεταφέρεται από μέλη του Βασιλι-

κού Λόχου Τοξοτών στο Εδιμβούργο και οι περισ-
σότεροι τίτλοι αναφέρονται στο "τελευταίο" και "πιο 
θλιβερό ταξίδι" της. Η Daily Mail γράφει ότι έφυγε 
από το Μπαλμόραλ υπό το πρωινό κελάηδισμα 
των πουλιών, τους βουβούς λυγμούς του αφοσιω-
μένου προσωπικού της και το Glen Gelder, ένα 
αγαπημένο μοιρολόι που έπαιζε ένας μοναχικός 
γκάιντζερ.  Ρεπορτάζ της Daily Telegraph περι-
γράφει τον κόσμο που περίμενε να δει το φέρετρο 
κατά μήκος της διαδρομής προς το Εδιμβούργο. 
Όπως αναφέρει, "ξέσπασαν θορυβώδη χειροκρο-
τήματα, τα κεφάλια ήταν σκυμμένα, τα μάτια θολά". 
Με πρωτοσέλιδο τίτλο "Ουρά πέντε μιλίων για τη 
βασίλισσα", οι Times γράφουν ότι περισσότεροι 
από 750.000 άνθρωποι αναμένεται να αποτίσουν 
φόρο τιμής στη σορό της βασίλισσας  στο West-
minster Hall στο Λονδίνο. Η εφημερίδα επισημαίνει 
ότι ο χρόνος αναμονής στην ουρά μπορεί να φτάσει 
τις 20 ώρες. Μέχρι και 10.000 αστυνομικοί θα ανα-
πτυχθούν και 1.500 στρατιώτες θα είναι διαθέσιμοι 
για να βοηθήσουν στον έλεγχο του πλήθους. Σύμ-
φωνα με τον Guardian, οι ξένοι αρχηγοί κρατών 
που καταφθάνουν για την κηδεία τη Δευτέρα της 
επόμενης εβδομάδας έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει 
να ταξιδέψουν με λεωφορείο στο Αβαείο του Ουέ-
στμινστερ, αντί να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά αυ-
τοκίνητα. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι έχει δει κυ-
βερνητικά έγγραφα που προτρέπουν δεκάδες 
προέδρους, βασιλείς, βασίλισσες και πρωθυπουρ-
γούς να ταξιδέψουν με εμπορικές πτήσεις, για να 
αποτραπεί γ επιβάρυνση των αεροδρομίων του 
Λονδίνου. Οι οδηγίες αυτές θα δημιουργήσουν 
πρόβλημα για τον πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος εί-
ναι πιθανό να χρειαστεί σημαντική πρόσθετη ασφά-
λεια , σημειώνει ο Guardian. Δημοσίευμα των 
Times αναφέρει ότι το βαρύ φέρετρο της βασίλισ-
σας κατασκευάστηκε πριν από περισσότερα από 
30 χρόνια από αγγλική δρυ. Είναι επίσης επενδυ-
μένο με μόλυβδο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι 
εξαιρετικά βαρύ και θα μεταφερθεί από οκτώ στρα-
τιώτες - κομιστές την ημέρα της κηδείας. Κύριο άρ-
θρο στην εφημερίδα The Sun επαινεί τα ανώτερα 
μέλη της βασιλικής οικογένειας για την άψογη, 
όπως τη χαρακτηρίζει, αντίδρασή τους στο θάνατο 
της βασίλισσας, με τον βασιλιά Κάρολο να κάνει 
μια απρόσκοπτη μετάβαση από πρίγκιπας σε μο-
νάρχη και τον Γουίλιαμ και την Κέιτ να προσκαλούν 
μεγαλόψυχα τον Χάρι και τη Μέγκαν στην αυτο-

σχέδια βόλτα στο Γουίνδσορ, παρά την 
πολύ δημόσια ρήξη τους. Όμως η εφη-
μερίδα προειδοποιεί ότι ο Χάρι ετοιμά-
ζει μια αυτοβιογραφία, η οποία "είναι 
βέβαιο ότι θα ρίξει περισσότερη λά-
σπη". Η Daily Express είναι μία από 
τις πολλές εφημερίδες που αναφέρουν 
ότι τα δύο σκυλάκια Κόργκι της αεί-
μνηστης βασίλισσας θα τα φροντίζουν 
ο πρίγκιπας Άντριου και η κόρη του 
πριγκίπισσα Βεατρίκη. Σύμφωνα με 
την Daily Star, η βασιλική - σύζυγος 
Καμίλα θα αναλάβει την επίβλεψη 24 
ίππων ιπποδρομιών και περίπου 80 
φοράδων ράτσας, τις οποίες ο βασι-
λιάς Κάρολος κληρονόμησε από τη μη-
τέρα του. 

Οι ιστορικές στιγμές που βιώνει το ΗΒ μέσα από τα πρωτοσέλιδα
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Σε εντατικό ρυθμό μπήκαν οι προετοιμασίες του 
Συνδέσμου Φιλάθλων ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Μεγάλη 
Βρετανία, ενόψει του ιστορικού αγώνα με την Man-
chester United στο Old Trafford στις 13 Οκτωβρίου, 
στο πλαίσιο των ομίλων του UEFA Europa League. 

 
Μετά το αυξημένο ενδιαφέρον από εκατοντάδες 

Κύπριους του Λονδίνου να μεταβούν στο Μάντσε-
στερ για να παρακολουθήσουν από κοντά τον παι-
χνίδι, ο ΣΥ.ΦΙ. Μεγάλης Βρετανίας ξεκίνησε τις δια-
δικασίες με στόχο την μίσθωση λεωφορείων, ώστε 
τα μέλη της παροικίας μας να μεταβούν οργανω-
μένα στο Μάντσεστερ. Επίσης, έγινε κατορθωτό 
να λειτουργήσει εκτάκτως Omonoia Shop στο  
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:  
«Ο ΣΥ.ΦΙ. Μεγάλης Βρετανίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

Λευκωσίας, ενημερώνει τα μέλη και φίλους του ότι 
έχει προχωρήσει στις παρακάτω κινήσεις ενόψει 
της καθόδου στη Βρετανία της μίας και μοναδικής 
Βασίλισσας: 

1. Μετά από συνεννόηση κεντρικά με την ΟΜΟ-
ΝΟΙΑ, από τη Δευτέρα 10/10 μέχρι την Τετάρτη 
12/10 θα λειτουργήσει στο ισόγειο του Κυπριακού 
Κοινοτικού Κέντρου (N22 5HJ) παράρτημα του 
OMONOIA SHOP με προϊόντα της ομάδας για εξυ-
πηρέτηση των φιλάθλων μας στο Λονδίνο. 

 
2. Προγραμματίζουμε την οργανωμένη μετάβαση 

στο Old Trafford με λεωφορεία, στις 13/10. Τα λε-
ωφορεία θα έχουν ως σημείο εκκίνησης το Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green στις 
12:00. Όσοι φίλοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στο 
Μάντσεστερ με λεωφορείο, παρακαλούνται να επι-

κοινωνήσουν μαζί μας άμεσα για να κάνουν  
κράτηση.  

 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 07387265018 

Facebook:  
https://www.facebook.com/syfiomonoiaGB 

 
Προσπάθειες για την οργανωμένη μετάβαση 

οπαδών του τριφυλλιού καταβάλλονται και στο 
Μπέρμιγχαμ, ενώ τεράστιο είναι το ενδιαφέρον και 
όσων θα μεταβούν από την Κύπρο με ναυλωμένες 
πτήσεις στο Μάντσεστερ. Όπως ανακοίνωσε  
η ΟΜΟΝΟΙΑ στη Λευκωσία, ήδη έχουν συμπλη-
ρωθεί οι θέσεις για δύο ναυλωμένες πτήσεις ενώ 
οι κρατήσεις αυξάνονται μέρα με τη μέρα και δεν 
αποκλείεται σύντομα να συμπληρωθούν οι θέσεις 
και για τρίτη πτήση.

«Πυρετός» προετοιμασιών στην παροικία μας για τον ιστορικό αγώνα στο Old Trafford

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 500 ΞΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Στο Westminster Hall για λαϊκό προσκύνημα η σορός της βασίλισσας 

Την τελευταία νύχτα στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ πέρασε η βασί-
λισσα Ελισάβετ το βράδυ της Τρίτης, με τη σορό της να αναπαύεται 
στην αίθουσα Bow Room, όπου το προσωπικό του βασιλικού οίκου 
στο Λονδίνο είχε την ευκαιρία να υποβάλει τα σέβη του. Το απόγευμα, 
2.22 τοπική ώρα (UK) το φέρετρο με τη σορό μεταφέρθηκε με σιω-
πηλή πομπή από μέλη του βασιλικού ιππικού πάνω σε κιλλίβαντα 
(ανοιχτή άμαξα μεταφοράς όπλου βολής) μέχρι το Westminster Hall 
στο κτίριο που στεγάζει το κοινοβούλιο, σε μία διαδρομή μήκους πε-
ρίπου 1.800 μέτρων. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με το βασιλικό 
λάβαρο και πάνω του ήταν τοποθετημένο το Αυτοκρατορικό Στέμμα, 
το οποίο μεταξύ άλλων κοσμείται από πετράδι κομμένο από το με-
γαλύτερο διαμάντι του κόσμου, γνωστό ως Cullinan. Η πομπή διήρ-
κησε 38 λεπτά και πραγματοποιήθηκε υπό τους ήχους πένθιμων κα-
νονιοβολισμών από το Hyde Park και της καμπάνας του 
ανακαινισμένου Big Ben. Πίσω από τον κιλλίβαντα συμμετείχαν πεζή 
στην πομπή ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, τα παιδιά του πρίγκιπες Γουίλιαμ 
και Χάρι και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. 

Στις 3 το φέρετρο έφτασε στο Westminster Hall, το οποίο χρονο-
λογείται από τον 11ο αιώνα. Με πομπή της οποίας ηγούνταν οι Πρό-
εδροι της Βουλής των Κοινοτήτων και των Λόρδων μεταφέρθηκε 
από Γρεναδιέρους Φρουρούς του Λόχου της Βασίλισσας στο κέντρο 

της αίθουσας για να εναποτεθεί σε υπερυψωμένο βάθρο.  
Μετά από μία 20λεπτη λειτουργία από τον προκαθήμενο της Αγ-

γλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο του Καντερμπέρι Τζάστιν Γουέλ-
μπι, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποχώρησαν οδικώς για το 
Παλάτι. Καθ´ όλη τη διάρκεια του λαϊκού προσκυνήματος το φέρετρο 
φρουρούσαν μέλη στρατιωτικών μονάδων που υπηρετούν τον βασι-
λικό οίκο. Πάνω στο φέρετρο τοποθετήθηκε η βασιλική σφαίρα και 
το βασιλικό σκήπτρο, το οποίο φέρει το μεγαλύτερο κομμένο πετράδι 
από το διαμάντι Cullinan. Το λαϊκό άρχισε στις 5 τοπική. Οι σχεδιασμοί 
των αρχών προνόησαν την ουρά που έφτασε έως και τα οκτώ χιλιό-
μετρα. Το χείριστο σενάριο προέβλεπε αναμονή στην ουρά έως και 
για 30 ώρες, για αυτό οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να είναι βέβαιοι 
πως θα αντέξουν την ταλαιπωρία πριν πάρουν θέση στην ουρά. 
Όποιος παραβρέθηκε έλαβε ένα χρωματιστό και αριθμημένο βρα-
χιολάκι ώστε να μπορεί να φεύγει για σύντομα διαστήματα από την 
ουρά για να βρει μια τουαλέτα ή κάτι να φάει πριν επιστρέψει. 

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Twitter για να ενημερώνει συνεχώς 
τους πολίτες πού βρίσκονταν στο τέλος της ουράς, ενώ ενημερώσεις 
υπήρχαν και από το BBC. Οι πάνω από χίλιοι φροντιστές, εθελοντές 
και αστυνομικοί που επιτηρούσαν την ουρά έχουν κληθεί να εντοπί-
ζουν περιπτώσεις ευάλωτων και ηλικιωμένων πολιτών που αισθά-

νονται αδιαθεσία ώστε να παρέχουν βοήθεια. Παράλληλα λειτούργησε 
και ειδικός διάδρομος για άτομα με αναπηρία, ώστε να επιταχυνθεί η 
είσοδός του στην αίθουσα του λαϊκού προσκυνήματος.  

Στην είσοδο οι έλεγχοι ασφαλείας  ήταν εξονυχιστικοί, όπως στα 
αεροδρόμια και για αυτό ο κόσμος κλήθηκε να μην έχει μαζί του νερό 
και υγρά και παρά μόνο μία μικρή τσάντα. Η αναμενόμενη ταλαιπω-
ρία, πάντως, είχε προκαλέσει κριτική από πρόσωπα του δημόσιου 
βίου και πρώην στελέχη του Παλατιού, που έχουν δηλώσει ότι η βα-
σίλισσα θα προτιμούσε οι πολίτες να είχαν πρόσβαση σε κάποιο ει-
σιτήριο με συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης. 

Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί έως τις 6.30 το πρωί της Δευ-
τέρας, δηλαδή περίπου τέσσερις ώρες πριν το φέρετρο αναχωρήσει 
με μεγαλοπρεπή πομπή μέχρι το κοντινό Αβαείο του Γουέστμινστερ 
για τη νεκρώσιμη ακολουθία.  

Μέχρι και χθες Τετάρτη, είχε εκτιμηθεί ότι έως και 1 εκατομμύριο 
πολίτες θα θελήσουν να αποχαιρετήσουν από κοντά τη βασίλισσα 
Ελισάβετ, αλλά λόγω των ελέγχων ασφαλείας και των περιορισμών 
της χωρητικότητας της αίθουσας την ευκαιρία είχαν περίπου 400.000 
άνθρωποι. Η ουρά μπορεί να κλείσει αρκετές ώρες νωρίτερα από το 
πρωί της Δευτέρας, όταν δηλαδή οι αρχές θεωρήσουν ότι οι τελευταίοι 
δε θα προλάβουν να αποτίσουν φόρο τιμής από κοντά.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Νέα βαριά κτυπήματα δέχονται τα Κυ-

πριακά νοικυριά. Την ώρα που καταγρά-
φεται ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού 
με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να 
σκαρφαλώνει όλο και πιο ψηλά, ήλθαν 
και οι Ευρωπαϊκές αρχές να επιβάλουν 
νέα αύξηση στα επιτόκια δημιουργώντας 
κλίμα αβεβαιότητας σε πολίτες και επι-
χειρήσεις. Έντονα αντιδρά το ΑΚΕΛ και 
το Λαϊκό Κίνημα σ’ αυτή την κατάσταση 
που πλήττει άμεσα τους εργαζόμενους 
και τα πλατεία στρώματα των πολιτών, 
καθώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Βεβαίως 
το Κόμμα της Κυπριακής Αριστεράς δεν 
περιορίζεται σε καταγγελτικές ανακοινώ-
σεις, αλλά προχωρεί στην επεξεργασία 
προτάσεων νόμου για προστασία των 
συμφερόντων των καταναλωτών, τις 
οποίες καταθέτει στη Βουλή των Αντι-
προσώπων θέτοντας προ των ευθυνών 
τους την κυβέρνηση και τις άλλες πολι-
τικές δυνάμεις. Από την Τετάρτη το 
χρήμα είναι ακριβότερο κατά 1.25%, κα-
θώς τέθηκε σε ισχύ η νέα αύξηση των 
επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) κατά 75 μονάδες βά-
σης. Η αύξηση αυτή έρχεται να προστε-
θεί στην προηγούμενη κατά 0,50%, με 
αποτέλεσμα τα νοικοκυριά και οι επιχει-
ρήσεις που έχουν δανειστεί με κυμαινό-
μενο επιτόκιο συνδεδεμένο με τα ευρω-
παϊκά επιτόκια, να νιώσουν την άνοδο 
του κόστους του χρήματος το οποίο είναι 
ακριβότερο κατά 1,25% σε σχέση με τον 
Ιούνιο. Ήδη η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε ότι 
αυξάνεται κατά 1,25% το βασικό επιτόκιο 
και κατ’ επέκταση το συνολικό επιτόκιο 
όλων των πιστωτικών διευκολύνσεων 
που χορηγήθηκαν από την ΚΕΔΙΠΕΣ ή 
την Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης 
Περιουσιακών Στοιχείων. Σημειώνεται 
πως ανά 100 χιλιάδες ευρώ, η άνοδος 
των επιτοκίων κατά 1,25% συνεπάγεται 
με επιπλέον κόστος 1250 ευρώ σε ετή-
σια βάση. Προφανώς το παράδειγμα της 
ΚΕΔΙΠΕΣ ετοιμάζονται να ακολουθή-
σουν και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί ορ-

γανισμοί ενώ οι δανειολήπτες παραμέ-
νουν έρμαιο στα χέρια του αδίσταχτου 
τραπεζικού κεφαλαίου. Βλέπεται με τη 
διάλυση του Συνεργατισμού από την 
απερχόμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη - 
ΔΗΣΥ με τη στήριξη των συνοδοιπόρων 
της του ΔΗΚΟ και του ακροδεξιού 
ΕΛΑΜ, δεν υπάρχει πλέον το αντίπαλο 
δέος, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 
που λειτουργούσε ως αντίβαρο και ανά-
γκαζε τις εμπορικές τράπεζες σε αυτο-
συγκράτηση. 

 
ΒΑΡΥ ΠΛΗΓΜΑ  
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 
Με την δημοσιοποίηση των προθέ-

σεων της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΕΚΤ) ο πρώην ανώτερος Διευ-
θυντής στην Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου Γιώργος Συρίχας, χαρακτήρισε 
πολύ  μεγάλη την αύξηση των επιτοκίων 
από την ΕΚΤ επισημαίνοντας ότι εκείνο 
που συζητείται είναι ότι το ύψος της αύ-
ξησης ίσως θα μπορούσε να ήταν μι-
κρότερο. Εξήγησε ότι όσοι έχουν κυμαι-
νόμενο επιτόκιο θα δουν τις δόσεις των 
δανείων τους να αυξάνονται. Επίσης, 
είπε, τα δάνεια που θα συναφθούν από 
τώρα θα είναι κατά 1,25% πιο ψηλά και 
το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη αυξήσεις 
και πληθωρισμός θα δημιουργήσει πε-
ρισσότερα προβλήματα στα νοικοκυριά. 
Ο ίδιος εξήγησε ότι ο λόγος που οδή-

γησε την ΕΚΤ στην απόφαση να αυξήσει 
τα επιτόκια, οφείλονται στο ότι ο πλη-
θωρισμός ανήλθε στην Ευρώπη στο 9% 
και αναμένεται να αυξηθεί, ενώ ο στόχος 
της ΕΚΤ ήταν στο 2 %!  Επισήμανε ότι 
μέσω του δολαρίου και της αύξησης των 
επιτοκίων στις ΗΠΑ, αυξάνεται περαι-
τέρω ο πληθωρισμός στην Ευρώπη. Ο 
κ.  Συρίχας υπενθύμισε ότι το 2008 και 
το 2011 λίγο πριν ξεσπάσει η παγκόσμια 
οικονομική κρίση η ΕΚΤ είχε αυξήσει τα 
επιτόκια και στη συνέχεια αναγκάστηκε 
λόγω της κρίσης να τα μειώσει. Αυτό, 
είπε, δεν συμβάλλει στην αξιοπιστία της 
ΕΚΤ.  

 
ΚΑΙ... ΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
Ακριβότερα δάνεια και ψηλότερες δό-

σεις, θα υπάρξουν μετά την απόφαση 
της ΕΚΤ για αύξηση των δανειστικών 
επιτοκίων, γεγονός που θα επιφέρει επι-
πτώσεις στις επιχειρήσεις και στα νοι-
κοκυριά, επισήμανε ο διευθυντής οικο-
νομίας της ΟΕΒ Αντώνης Φραγκούδης. 
Πρόσθεσε ότι όσα δάνεια είναι συν-

δεδεμένα με το Γιούριπορτ θα έχουν αύ-
ξηση στις δόσεις τους γεγονός που θα 
επηρεάσει τις επιχειρήσεις που δεν 
έχουν προβεί σε πρόβλεψη αυτής της 
αύξησης. Επίσης, είπε, θα υπάρχει δυ-
σκολία άντλησης δανείων και αυτό ίσως 
επηρεάσει και τις επενδύσεις στην 
αγορά. Ο κ. Φραγκούδης σημείωσε ότι 

η αύξηση του επιτοκίου κατά μια μονάδα 
οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ κατά μισή 
μονάδα. Εκτίμησε ότι εάν δεν μειωθεί ο 
πληθωρισμός οι επιπτώσεις στο μέλλον 
θα είναι πολύ περισσότερες. 

 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις για την 

απόφαση της ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτό-
κια, αλλά το συνδικαλιστικό κίνημα δεν 
θα επιτρέψει την εκμετάλλευση αυτής 
της εξέλιξης σε βάρος των εργαζομένων, 
είτε για μειώσεις μισθών, είτε για απο-
λύσεις, δήλωσε ο Γ.Γ. της ΣΕΚ Ανδρέας 
Μάτσας. Τόνισε ότι δεν πρέπει να προ-
κληθεί πανικός και υπερφίαλη προσέγ-
γιση στο όλο ζήτημα, γιατί κάτι τέτοιο 
δεν θα γίνει αποδεκτό από το συνδικα-
λιστικό κίνημα. 
Επισήμανε ότι η επικίνδυνα αυξητική 

τάση που καταγράφει ο πληθωρισμός 
διασυνδέεται με τα ενεργειακά ζητήματα. 

Αυτό, ανέφερε, δημιουργεί ίσως μια 
άλλη δυνατότητα διαχείρισης της κατά-
στασης με μια διαφοροποιημένη ενερ-
γειακή πολιτική, καθώς αναμένεται να 
δημιουργήσει ένα επιπρόσθετο κόστος 
σε σχέση με τους δανειολήπτες. Σημεί-
ωσε ακόμη ότι ενδεχομένως μέσα από 
την μείωση της ζήτησης να δημιουργη-
θούν συνθήκες ύφεσης. Ο κ. Μάτσας 
ανέφερε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια 
ανάλογη αύξηση και στα καταθετικά επι-
τόκια των εργαζομένων, όπως είναι τα 
ταμεία προνοίας. 

 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟ 
ΣΤΑ ΥΠΕΡΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕ 
Την ίδια ώρα το Κόμμα των Κυπρίων 

Εργαζομένων εντείνει την πίεση προς 
την κυβέρνηση για μείωση των φόρων 
στην ενέργεια με τον ηγέτη του Στέφανο 
Στεφάνου να καλεί εκ νέου, δημόσια τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη να αποσύρει τις 
Αναφορές των νόμων για μείωση των 
φόρων στην ενέργεια. 
Ωστόσο, ο Νίκος Αναστασιάδης και το 

κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ εμφανίζο-
νται προκλητικά αδιάφοροι να συζητή-
σουν έστω το θέμα με το ΑΚΕΛ να μην 
το βάζει κάτω και να αναλαμβάνει νέα 
πρωτοβουλία για προάσπιση των συμ-
φερόντων των πολιτών.  Εντός των ημε-
ρών θα καταθέσει στη Βουλή των Αντι-
προσώπων πρόταση νόμου  για 
φορολόγηση των υπερκερδών από την 
εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) για τη δημιουργία ενός 
ταμείου τα έσοδα του οποίου θα αξιο-
ποιηθούν για προγράμματα που θα δώ-
σουν στήριξη στις ομάδες που έχουν 
ανάγκη. «Πρέπει να γίνει πράξη η εισή-
γησή μας γιατί  θα μειώσει το κόστος 
του ηλεκτρισμού και των καυσίμων που 
θα έχει θετικό αντίκτυπο και σε άλλα βα-
σικά προϊόντα», τόνισε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ σημειώνοντας ότι ανάλογες 
δράσεις αναλαμβάνονται από κράτη 
μέλη της ΕΕ και την ίδια την ΕΕ με θετικό 
αντίκτυπο στην ανακούφιση των πολι-
τών από την ακρίβεια.  Ο Στέφανος  Στε-
φάνου υπενθύμισε εξάλλου ότι η κυβέρ-
νηση, εξαιτίας της ακρίβειας, έχει 

αυξημένα έσοδα, κατά το 1ο επτάμηνο 
του 2022, της τάξης των 860 εκ. ευρώ. 
Έσοδα, υπέδειξε, που βγαίνουν από τις 
τσέπες των πολιτών που ήδη πιέζονται 
από την ανιούσα της ακρίβειας! 

 
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ  
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Με τα συμφέροντα των εργαζομένων 

και των ευάλωτων ομάδων της κοινω-
νίας συγχρονίζει τα βήματα του ο ανε-
ξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέας 
Μαυρογιάννης με συνεχείς δημόσιες πα-
ρεμβάσεις τους.  
Τάσσεται απέναντι στην κυβέρνηση 

της Δεξιάς και τις αντεργατικές, αντικοι-
νωνικές πολιτικές της και διατυπώνει θέ-
σεις προάσπισης των συμφερόντων των 
πολιτών. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την 
φορολογία τόνισε σε δηλώσεις του, προ-
σθέτοντας: «Δεν νοείται ως αποτέλεσμα 
της αύξησης της τιμής των καυσίμων να 
προσκομίζει πολύ μεγαλύτερα έσοδα το 
κράτος απ’ ότι πριν, ενώ σε αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο θα έπρεπε, αν θέλετε, 
χωρίς να δημιουργούμε αναταράξεις, να 
υπάρχει τουλάχιστον, ένα πλαφόν στην 
φορολογία και να μην αυξάνονται τα 
έσοδα του κράτους και των εταιρειών 
επειδή υπάρχει αύξηση στην τιμή της 
πρώτης ύλης», είπε, προσθέτοντας πως 
«πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό θα 
βοηθήσει πάρα πολύ στην πολύ σημα-
ντική μείωση της τιμής των καυσίμων». 
Ο κ. Μαυρογιάννης χαρακτήρισε «με-

γάλο πρόβλημα» το ζήτημα της ακρί-
βειας, λέγοντας πως οι εργαζόμενοι και 
τα ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας 
χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα προστα-
σίας. «Η κυβέρνηση, τόνισε, οφείλει να 
αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει 
στα χέρια της, να μειώσει τον ΦΠΑ σε 
είδη πρώτης ανάγκης, να πάρει μέτρα 
για έλεγχο της αισχροκέρδειας, να μει-
ώσει τις διπλές φορολογίες», είπε. Ανέ-
δειξε εξάλλου τη «μεγάλη σημασία της 
ΑΤΑ», προσθέτοντας ότι η πλήρης από-
δοσή της και διεύρυνσή της σε όλους 
τους εργαζόμενους «είναι απαραίτητη 
και αναγκαία».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ, ΖΑΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Διαβεβαίωση Λονδίνου για στήριξη λύσης του Κυπριακού εντός πλαισίου ΟΗΕ

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΝΕΟ ΕΥΡΩ-ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Και τώρα, αύξηση των επιτοκίων και για τα στεγαστικά δάνεια

Η βρετανική Κυβέρνηση υποστηρίζει την υπό τα 
Ηνωμένα Έθνη διαδικασία για επίλυση του Κυ-
πριακού και εισηγείται λύση σύμφωνη με τις πα-
ραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών που βασίζεται 
στο μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας με πολιτική ισότητα. 
Αυτό απάντησε ο Υφυπουργός Ευρώπης της 

προηγούμενης βρετανικής Κυβέρνησης και νέος 
υφυπουργός για το Κλίμα, Γκρέιαμ Στιούαρτ σε 
γραπτό ερώτημα για το Κυπριακό. 
Το ερώτημα είχε υποβληθεί από τη βουλευτή 

των Εργατικών Ζάρα Σουλτάνα που ζητούσε να 
πληροφορηθεί αν το Foreign Office έχει κάνει προ-
σφάτως βήματα για να συμβάλει στην επανένωση 

της Κύπρου μέσω διαπραγματεύσεων στη βάση 
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως 
προβλέπουν σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Ο κ. Στιούαρτ σημείωσε πως τον Ιούλιο 
συναντήθηκε με τον Κύπριο Υπ. Εξωτερικών εκ-
θέτοντας την αποφασιστικότητα του Λονδίνου για 
μία δίκαιη και με διάρκεια λύση στην Κύπρο.
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      Ειδήσεις σε 2’

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ�Σ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ

Προετοιμάζεται για κάθοδο στην Κύπρο η ερευνητική επιτροπή «PEGA»
Προετοιμάζονται για την κάθοδό τους στην Κύπρο τα 

μέλη της επιτροπής PEGA που διόρισε το Ευρωκοινο-
βούλιο σχετικά με το σκάνδαλο παρακολουθήσεων. 
Υπενθυμίζεται ότι μέλη της Επιτροπής θα βρεθούν 

στην Κύπρο αρχές Νοεμβρίου, για να εξετάσουν από 
πρώτο χέρι τι γίνεται και για να συλλέξουν πληροφορίες. 
Σε συνέντευξη του στον Φιλελεύθερο ο πρόεδρος της 

Επιτροπής PEGA, Ολλανδός ευρωβουλευτής Γερούν 
Λενάερς, τόνισε ότι πρέπει να απαντηθούν πολλά ερω-
τήματα. 
Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των επαφών των ευ-

ρωβουλευτών στην Κύπρο θα βρεθεί το καθεστώς διπλής 

χρήσης (dual use), οι άδειες εξαγωγής προϊόντων λογι-
σμικού παρακολούθησης σε σχέση με την NSO ή με άλ-
λες εταιρείες του κλάδου, που εδρεύουν στην Κύπρο. 
Και φυσικά τυχόν διασύνδεση που υπάρχει με το σκάν-

δαλο υποκλοπών, που ξέσπασε στην Ελλάδα. 
Όπως διευκρίνισε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής, η 

PEGA δεν επικεντρώνεται μόνο στα κράτη μέλη που έχει 
αποδειχθεί πως γίνεται χρήση λογισμικού παρακολού-
θησης. Σκοπός της Επιτροπής είναι να υποβάλει εντός 
12 μηνών έκθεση με συστάσεις για την αντιμετώπιση 
των απειλών που προκαλεί η χρήση λογισμικού παρα-
κολούθησης. 

Ιστορική στιγμή η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Λιβάνου

Ο Επίτροπος Προεδρίας, κ. Φώτης Φωτίου πραγμα-
τοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βηρυτό, στο πλαίσιο της 
πρώτης Τριμερούς Συνάντησης Κύπρου-Ελλάδας-Λι-
βάνου, για θέματα Διασποράς. Τον Λίβανο εκπροσώ-
πησε ο κ. Abdallah Bou Habib, Υπουργός Εξωτερικών 
και Μετανάστευσης, ενώ την ελληνική πλευρά ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, αρμόδιος για θέματα 
Απόδημου Ελληνισμού κ. Ανδρέας Κατσανιώτης. 
Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για τις σχέσεις των 

τριών χωρών, αφού με το τέλος της συνάντησης υπε-
γράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου-Ελ-
λάδας-Λιβάνου για θέματα Διασποράς. Η συνεργασία 
σε θέματα Διασποράς θα ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη 

πολύ καλές σχέσεις των τριών χωρών σε πολλούς άλ-
λους τομείς. Το Μνημόνιο Συναντίληψης σκοπό έχει να 
φέρει τη Διασπορά των τριών χωρών πιο κοντά. Τα ορ-
γανωμένα σύνολα Κύπρου-Ελλάδας-Λιβάνου, μέσα 
από τη συνεργασία τους σε θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος, θα έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν κοινές 
εκδηλώσεις και να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και βέλ-
τιστες πρακτικές. Ακόμη, θα δώσει τη δυνατότητα της 
αξιοποίησης των αποδήμων των τριών χωρών σε χώρες 
με ισχυρή Διασπορά, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασί-
λειο, η Γαλλία και ο Καναδάς και να προωθήσουν τα 
συμφέροντα των τριών χωρών σε σημαντικά κέντρα 
λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη σημασία τόσο στη συνά-
ντηση όσο και στο Μνημόνιο δόθηκε στη νέα γενιά των 
αποδήμων μας, αφού αυτοί αποτελούν το μέλλον της 
Διασποράς και τους μελλοντικούς της ηγέτες. Μέσα από 
την υπογραφή του οι νέοι των τριών χωρών θα έρθουν 
πιο κοντά και θα γνωρίσουν την Ιστορία, τις παραδόσεις 
της κάθε μίας από αυτές τις χώρες, μέσα από κοινές 
δράσεις και εκδηλώσεις. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στον Λίβανο, ο Επί-

τροπος Προεδρίας είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον 
Μητροπολίτη Elia Audi, Επίσκοπο της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας της Αντιόχειας, της Αρχιεπισκοπής 
Βηρυτού στον Λίβανο και να συζητήσουν τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες μας 
εκεί. Κατά τη συνάντηση, ο Επίτροπος διαβεβαίωσε τον 
Μητροπολίτη για τη στήριξη τόσο του ιδίου όσο και της 
Κυβέρνησης και στη συνέχεια τον ευχαρίστησε για την 
προσφορά του προς την κοινότητα. 
Τέλος, ο κ. Φωτίου ολοκλήρωσε την επίσκεψη του 

στον Λίβανο με συνάντηση που είχε με τον Καθολικό 
Πατριάρχη Αρμενίων Κιλικίας, Μακαριότατο Αράμ Α’, με 
τον οποίο συζήτησαν για τις στενές σχέσεις της Κύπρου 
με την κοινότητα των Αρμενίων, καθώς και για περαι-
τέρω τομείς συνεργασίας που αφορούν την Ιστορία, τις 
παραδόσεις και τη Γλώσσα, μέσα από διάφορες πολι-
τιστικές και άλλες εκδηλώσεις. 
Τον Επίτροπο Προεδρίας συνόδευε σε όλες του τις 

επαφές στη Βηρυτό, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στον Λίβανο κ. Παναγιώτης Κυριάκου.

ΩΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Μετά το χαλλούμι...  
η πατάτα κοκκινογής
Σταθερή επιδίωξη της Κυ-

βέρνησης είναι η καταχώ-
ρηση και άλλων αγροτικών 
προϊόντων ως ΠΟΠ, είπε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, προ-
σθέτοντας πως ήδη ετοιμά-
ζεται αίτημα για καταχώρηση 
του δεύτερου πιο σημαντικού 
αγροτικού προϊόντος της Κύ-
πρου μετά το χαλλούμι, της 
«πατάτας κοκκινογής». Αυτό 
ανέφερε σε χαιρετισμό του 
στο 6ο Φεστιβάλ Αγροτικού 
Πολιτισμού στα Λεύκαρα και 
ανέγνωσε ο Υπ. Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Πε-
ριβάλλοντος Κώστας Καδής.

Στο «μικροσκόπιο» 
οι τ/κ περιουσίες
Τον τρόπο διαχείρισης του 

καταλόγου με τους λειτουρ-
γούς της υπηρεσίας διαχείρι-
σης τ/κ περιουσιών, αλλά και 
τα μέλη των συμβουλευτικών 
και ειδικών επιτροπών, που 
κατέχουν οι ίδιοι ή διαχειρίζο-
νται τ/κ περιουσίες, εξέτασε 
την Τρίτη η Επιτροπή Προ-
σφύγων της Βουλής, ώστε να 
διαφανεί σε ποιες περιπτώ-
σεις εγείρονται προβλήματα. 
Η συζήτηση του θέματος θα 
συνεχιστεί στην επόμενη συ-
νεδρία, παρουσία του Γ. Ει-
σαγγελέα και του Γ. Ελεγκτή.
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Εν συντομία

ΜΕΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ�Σ ΔΥΝΑΜΗΣ ΩΣ 19% ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι αδύναμοι χάνουν περισσότερα από το 2012 σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ
Την πτώση ρεκόρ της αξίας των κατώτατων μισθών 

καταγράφει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων 
αναλύοντας τα στοιχεία της Eurostat, όπως αναφέρει σε 
σχετικό δελτίο Τύπου η ΓΣΕΕ. Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη είδαν την αξία των μισθών 
τους να μειώνεται έως και 19% φέτος, γεγονός που αντι-
προσωπεύει τη μεγαλύτερη πτώση των πραγματικών 
κατώτατων μισθών αυτόν τον αιώνα, όπως διαπίστωσε 
η ΣΕΣ σε ανάλυση των στοιχείων της Eurostat. 
Οι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 

7,6% κατά το τελευταίο έτος στις 21 χώρες της Ε.Ε. που 
διαθέτουν κατώτατο μισθό. 
Ωστόσο, στις ίδιες χώρες, το ποσοστό του πληθωρι-

σμού αυξήθηκε 12,4% κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι 
η πραγματική αξία των κατώτατων μισθών έχει μειωθεί 
4,8% κατά μέσο όρο, αφήνοντας εκατομμύρια εργαζόμε-
νους να αγωνίζονται για τα βασικότερα έξοδα διαβίωσης 

όπως είναι τα τρόφιμα, το ενοίκιο και η ενέργεια. 
Είναι μόλις η δεύτερη φορά από το 2000 που η αύξηση 

των πραγματικών κατώτατων μισθών υποχωρεί κάτω 
από το μηδέν και αυτή η μείωση είναι σημαντικά υψηλό-

τερη - στο απόγειο της λιτότητας το 2012, η αύξηση των 
πραγματικών κατώτατων μισθών ήταν στο 0,7%. 
Οι πραγματικοί κατώτατοι μισθοί μειώθηκαν δραματικά 

από το περασμένο καλοκαίρι στη Λετονία (-19%), Τσεχία 
και Εσθονία (-10%) και Σλοβακία (-8%). 
Οι εξελίξεις αυτές έχουν επιδεινώσει σοβαρά τις συν-

θήκες διαβίωσης των εργαζομένων με κατώτατο μισθό 
σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι πολύ συχνά αδυνατούσαν 
ήδη να τα βγάλουν πέρα. Ήδη πριν από την έναρξη της 
κρίσης του κόστους ζωής, σχεδόν ένας στους δέκα ερ-
γαζόμενους στην Ε.Ε. των 27 κινδύνευε από τη φτώχεια 
και 7 στους 10 εργαζόμενους με κατώτατο μισθό ανέφε-
ραν ότι δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα. 
Η ανάλυση των στοιχείων της Eurostat από τη ΣΕΣ 

έγινε εν όψει της χθεσινής τελικής ψηφοφορίας (14.9.22) 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Οδηγία για επαρκείς 
κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε.

«ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Ο Β' ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΟΡΜΠΑΝ Ο Β’» ΕΠΕΣΗ�ΜΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Ο ΧΡΗ�ΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ομαδικά πυρά για τη μετατροπή της ΕΥΠ σε ΚΥΠ του Μητσοτάκη
Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους διεξήχθει στην ολομέλεια 

της Βουλής η συζήτηση της Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου με τις αλλαγές στην ΕΥΠ που κατέθεσε ο Γιώρ-
γος Γεραπετρίτης, με φόντο το σκάνδαλο των υποκλοπών 
που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, ακόμη και 
εκτός Ελλάδας. 
Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλώνουν την 

πλήρη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς Μητσοτάκη 
εκτοξεύοντας βαρύτατες κατηγορίες για τις προθέσεις 
της κυβέρνησης. «Διαλύσατε την ΕΥΠ, την μετατρέψατε 
σε ΚΥΠ Μητσοτάκη», κατήγγειλε ο Χρήστος Σπίρτζης, 
και επεσήμανε ότι πρόκειται για μια προσχηματική νο-
μοθετική πρωτοβουλία, «ενταγμένη στην προπαγάνδα 
του Μητσοτάκη του δεύτερου, του ανθρώπου που άλλαξε 
και τον πολιτειακό χαρακτήρα του πως λειτουργεί η κυ-
βέρνηση και το κράτος». 
Ο βουλευτής και τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη 

του ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε ότι η Πράξη Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου αποτελεί προσβολή στο κοινοβούλιο, στον 
ελληνικό λαό και «δείχνει το μεγάλο θράσος που έχετε 
σε σχέση με την προπαγάνδα που θέλετε να συνεχίσετε 
να ακολουθείτε μέχρι τέλους. Το τέλος δεν είναι μακριά». 
Και ο Χρήστος Σπίρτζης κατέληξε «σας έχουν πάρει 

όλοι στην Ευρώπη χαμπάρι ότι ο Μητσοτάκης ο Β΄ είναι 
και ο Ορμπαν ο Β΄, επειδή εμείς δεν θα παίξουμε με τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τις διεθνείς συμβάσεις, κάνουμε μία τελευταία έκκληση 
στους βουλευτές της ΝΔ.». 
Ο Χάρης Καστανίδης καταλόγισε στον πρωθυπουργό 

«πολιτική απρέπεια και προπέτεια».  Για προσπάθεια 
συγκάλυψης του σκανδάλου έκανε λόγο η Μαρία Κομνη-
νάκα από το ΚΚΕ, ενώ η Μαρία Αμπατζίδη από το 
ΜέΡΑ25 επεσήμανε πως η κυβέρνηση πήγε από το «όλα 
στο φως, στο όλα στο σκοτάδι». 
Υπενθυμίζεται ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

αποτελεί στάχτη στα μάτια καθώς η κυβέρνηση να δια-
τηρεί τον έλεγχο της ΕΥΠ από το πρωθυπουργικό γρα-
φείο και την επιλογή του επικεφαλής της από τον πρω-
θυπουργό προσθέτοντας μόνο μια απλή γνωμοδότηση 
της Βουλής. Μάλιστα δεν καταργεί την τροπολογία της 
κυβέρνησης με την οποία δεν επιτρέπει στην ΑΔΑΕ να 
ενημερώνει τους πολίτες για την άρση του απόρρητου 
της επικοινωνίας τους.

Όσο κι αν η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου προσπάθησε, ανε-
πιτυχώς, να σώσει την τιμή της κυβέρνησης και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, το ράπισμα από σχεδόν το σύνολο των ευρωβου-
λευτών ήταν καταλυτικό και περιγράφεται με έμφαση στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε το Ευρωκοινοβούλιο μετά το πέρας της 
συνεδρίασης. «Πολλοί ευρωβουλευτές εξέφρασαν την αγανά-
κτησή τους για τις πρόσφατες αποκαλύψεις περί συνακροά-
σεων από την ΕΥΠ, καθώς και για τη χρήση κατασκοπευτικού 
λογισμικού, με στόχο πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλα 
δημόσια πρόσωπα στην Ελλάδα» αναφέρεται στο δελτίο Τύπου 
και επισημαίνεται ότι: «Σχεδόν όλοι οι ομιλητές καταδίκασαν 
τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα και άλλες 
χώρες της ΕΕ, η οποία είναι παράνομη βάσει ευρωπαϊκού δι-
καίου, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος επίτροπος της 
ΕΕ». Στην επίσημη ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου γίνεται 
αναφορά σε ορισμένους ευρωβουλευτές οι οποίοι τόνισαν ότι 
η ελληνική κυβέρνηση έχει αρνηθεί ότι κατέχει παράνομο λογι-

σμικό και ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν σε βάθος την υπό-
θεση, ενώ η κυβέρνηση παίρνει σχετικά μέτρα, δίνοντας το 
καλό παράδειγμα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  
Και συνεχίζει: «άλλοι αμφισβήτησαν τις δηλώσεις της κυ-

βέρνησης και κάλεσαν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να αναλά-
βουν δράση για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών στην 
Ελλάδα. Μερικοί ομιλητές ζήτησαν την πλήρη απαγόρευση της 
δραστηριοποίησης των εταιρειών που αναπτύσσουν και εμπο-
ρεύονται τέτοιου είδους λογισμικό ή παρέχουν σχετικές υπη-
ρεσίες. Στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΚ επισημαίνεται ακόμα 
(μεταξύ άλλων) ότι η συζήτηση περιστράφηκε επίσης σε μεγάλο 
βαθμό γύρω από τις ανησυχίες που εξέφρασαν πολλοί ευρω-
βουλευτές περί προστασίας της δημοκρατίας και των ευρω-
παϊκών αξιών στην Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της ΕΕ, ανε-
ξαρτήτως του σύννομου ή παράνομου χαρακτήρα των 
παρακολουθήσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, δημο-
σιογράφους και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Κόλαφος για την κυβέρνηση η επίσημη ανακοίνωση του ΕΚ

Τσουνάμι 
ακρίβειας

Ελληνική Στατιστική Αρχή 
ανακοίνωσε την Παρασκευή 
ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή τον Αύγουστο 
ενισχύθηκε κατά 11,4% σε 
σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
ένα χρόνο πριν. 
Τα αναλυτικά στοιχεία για 

τις δραματικές ανατιμήσεις, 
δείχνουν ότι η ακρίβεια έχει 
πάρει δραματικές διαστάσεις 
στην ενέργεια, καθώς σε 
σχέση με ένα χρόνο πριν οι 
τιμές έχουν αυξηθεί:  

- 261,3% στο ΦΑ 
- 65,1% στο πετρέλαιο θερ. 
- 38,5% στο ηλεκτρικό  
- 21,5% σε καύσιμα  
Τεράστιο είναι το πρό-

βλημα και στα βασικά αγαθά 
για τη διατροφή, με τις ανατι-
μήσεις που φτάνουν σε δι-
ψήφια ποσοστά.

Ο κόσμος του θεάτρου 
πενθεί για την απώλεια δύο 
σημαντικών ανθρώπων του. 
Ο Κώστας Καζάκος έφυγε 
την Τρίτη (13/9) από τη ζωή 
σε ηλικία 87 ετών, ενώ την 
Τετάρτη (14/9) η Ειρήνη 
Παππά, σε ηλικία 96 ετών. 
Δύο σπουδαίοι ηθοποιοί που 
άφησαν έντονο το καλλιτε-
χνικό τους αποτύπωμα στον 
χώρο της υποκριτικής, τόσο 
στο θεατρικό σανίδι, όσο και 
στη μεγάλη οθόνη. Ένα κοινό 
στοιχείο, πέρα από το πηγαίο 
ταλέντο και το ήθος τους, εί-
ναι πως και οι δύο είχαν 
έντονη πολιτική δράση που 
συνέδεσαν το όνομά τους με 
τους κοινωνικούς αγώνες για 
ένα καλύτερο αύριο.   

- Κώστας Καζάκος, ένας 
εμβληματικός καλλιτέχνης, 
ένας αντισυμβατικός αγω-
νιστής 

 
- Ειρήνη Παππά, το σύμ-

βολο γυναικείας ομορφιάς 
με τη δωρική μορφή

«Φτωχότερο» το 
ελληνικό θέατρο
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Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων
Το πρωί της Κυριακής, 11 Σεπτεμβριου 

2022, τελέσθηκε ο Όρθρος και η Θεία 
Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων 318 
Πατέρων της Εν Νικαία Α’ Οικ. Συνόδου 
και του Τιμίου Προδρόμου στο Shrews-
bury, κατα την οποία ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Νικήτας τέλεσε την εις 
Πρεσβύτερο χειροτονίατου Διακόνου Πα-
ντελεήμονος Maxfield. Ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας τέλεσε επίσης  

την εις Οικονόμο χειροθεσία του Πρω-
τοπρεσβυτέρου π. Τιμοθέου Pearce. 

 Συλλειτούργησαν ο π. Στέφανος Max-
field, o Πρωτοπρεσβύτερος Παγκράτιος 
Sanders, ο Πρωτοπρεσβύτερος Χριστό-
δουλος Fyles, ο Αρχιδιάκονος Δρ Γεώρ-
γιος Τσουρούς και ο Διάκονος Συμεών 
Menne. Η χαρμόσυνη ημέρα ολοκληρώ-
θηκε με δεξίωση που ακολούθησε σε 
παρακείμενη αίθουσα. 

Φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης

Συνεχίζεται ο «αγώνας δρόμου» για την ένταξη 
κι’ άλλων εκπαιδευτικών στα παροικιακά σχολεία

 Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 
Μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε στα ελληνικά 
παροικιακά σχολεία το περασμένο Σάββατο 10 Σε-
πτεμβρίου, αλλά, δυστυχώς η έλλειψη εκπαιδευτι-
κών, αποτελεί και φέτος το βασικό πρόβλημα που 
έχουν να αντιμετωπίσουν σχεδόν όλες οι διευθύν-
σεις των ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Βασικός λόγος 
είναι το Brexit και ο πρωτοφανής πληθωρισμός 
στο ΗΒ, που έχουν αναγκάσει πολλούς εκπαιδευ-
τικούς να επιλέγουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπου μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος 

ζωής.  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γο-
νέων, Παναγιώτης Γιακουμή  δήλωσε στην «Πα-
ροικιακή» ότι οι διευθύνσεις καταβάλλουν μεγάλες 
προσπάθειες για επίλυση του προβλήματος.  

«Η έλλειψη εκπαιδευτικών με εμπειρία, οι 
οποίοι να μπορούν να αναλάβουν τη διεύθυνση 
του σχολείου, αλλά και τις τάξεις των A’ Level 
και των GCSE, είναι μεγάλη. Ο λόγος είναι το 
Brexit το οποίο έχει αναγκάσει εκπαιδευτικούς 
και πτυχιούχους να μεταναστεύουν σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια που 
επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς, ως 
Σύλλογος χρειαζόμαστε περίπου δέκα ακόμα 
εκπαιδευτικούς ώστε να μπορέσουμε να αντα-
πεξέλθουμε στον αριθμό των μαθητών και να 
μην αναγκαζόμαστε να δημιουργούμε συμπλέ-
γματα τάξεων. Ωστόσο, για την ώρα, αυτό είναι 
η μοναδική λύση», μας εξήγησε ο Πρόεδρος του 
ΣΕΓ. Ενθαρρυντικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι, 

φέτος, ο αριθμός των μαθητών στα οκτώ σχολεία 
του ΣΕΓ, όπου φοιτούν παιδιά από την Κύπρο και 
την Ελλάδα, αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με 
πέρσι. «Αυτό ανεβάζει τον πήχη των στόχων 
μας ακόμα πιο ψηλά», υπογράμμισε ο κύριος 
Γιακουμή. «Αυτή η εξέλιξη μας χαροποιεί ιδιαί-
τερα. Και οφείλεται στο γεγονός ότι η παροικία 
μας μεγαλώνει σε κάποιες περιοχές, όποτε είναι 
αναμενόμενο να έχουμε περισσότερους μαθη-
τές και όπως ανέφερα αυτό είναι ιδιαίτερα ευ-
χάριστο. Δυστυχώς, λόγω της covid, τα τελευ-
ταία τρία - τέσσερα χρόνια τα πράγματα ήταν 
πολύ δύσκολα για τον Σύλλογο. Παρ’όλα αυτά, 
η αύξηση του αριθμού των μαθητών, μας δίνει 
τη δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές 
μας.» 
Σε ό,τι αφορά τα βιβλία, ο Σύλλογος είναι ευχαρι-
στημένος, καθώς έφτασαν εγκαίρως στο ΗΒ και 
δεν παρουσιάστηκε κανένα απολύτως θέμα για 
τους μαθητές μας.

Εγγραφές και έναρξη 
μαθημάτων στη Σχολή 
Βυζαντινής Μουσικής 
Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής άνοιξε τις πόρτες 
της για να καλωσορίσει για ακόμη μια σχολική 
χρονιά την παροικία μας. Τα μαθήματα άρχισαν 
την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε νέα 
χρονιά έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί  
ο Αγιασμός την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, 
στις 7 π.μ., στο Wood Green, από τον Σεβασμιώ-
τατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ.κ. Νικήτα. Μετά τον Αγιασμό θα προ-
σφερθούν καφέδες και εδέσματα  στο χολ του 
Αποστόλου Βαρνάβα.   

Ο Διευθυντής της Σχολής  
Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας  
εύχεται σε όλους τους μια καλή χρονιά.



▪� Στις 29 του περασμένου μήνα, 
Αυγούστου 2022, έκλεισαν 91 
χρόνια από τη γέννηση του Στέλιου 
Καζαντζίδη, του καλύτερου ίσως 
τραγουδιστή που έβγαλε ποτέ η 

Ελλάδα. Ο Καζαντζίδης θεωρείται και ένας από 
τους καλύτερους λυρικούς βαρύτονους τραγουδιστές 
παγκοσμίως. 
▪� Σε συνέντευξή του στη Βίκυ Φλέσσα στην εκ-

πομπή «Στα Άκρα» στη "ΝΕΤ", πριν μερικά χρόνια, 
ο οικουμενικής διαχρονικής εμβέλειας αείμνηστος 
Έλληνας μουσικοσυνθέτης, συγγραφέας και αγω-
νιστής της ελευθερίας και της δημοκρατίας, Μίκης 
Θεοδωράκης, μίλησε με θαυμασμό και δέος για τη 
φωνή του Καζαντζίδη. 
▪� Στις 14 Σεπτέμβρη 2001, τρεις μόνο μέρες μετά 

την πτώση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη 
της Αμερικής, ο ποντιακής και μικρασιατικής κατα-
γωγής λαϊκός βάρδος Καζαντζίδης είπε το στερνό 
του αντίο, ύστερα από άνιση μάχη με τον καρκίνο. 
▪� Στη λαμπρή πορεία του, που ξεκίνησε το 1950, 

ο Καζαντζίδης τραγούδησε με την απέραντη φωνή 
του, τα βάσανα, τις πίκρες, τους καημούς, τις απο-
γοητεύσεις, αλλά και τα όνειρα του ελληνικού λαού, 
που πολέμησε με άφθαστο ηρωισμό τους Γερμανούς 
κατακτητές και τους κατακτητές που τους διαδέ-
χτηκαν και δεν άφησαν την Ελλάδα να αναπνεύσει 
ελεύθερα. 
▪� Ο Καζαντζίδης γεννήθηκε στην προσφυγική 

Νέα Ιωνία από Πόντιο πατέρα και Μικρασιάτισσα 
μάνα, η οποία ύστερα από τη μικρασιατική κατα-
στροφή, είχε φιλοξενηθεί στην Κύπρο για μερικούς 
μήνες, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα.  
▪� Στην Ελλάδα το 1931 επικρατούσε μια σαθρή 

πολιτική κατάσταση και συνεχείς επεμβάσεις των 
ξένων. Ήταν την ίδια χρονιά που ήρθε στον κόσμο 
ο λαϊκός ερμηνευτής του ελληνικού πενταγράμμου, 
ο Καζαντζίδης. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα 
της Ελλάδας τότε, ήταν οι κραυγαλέες ανισότητες 
που δημιουργούσαν και συντηρούσαν οι τεράστιες 
κοινωνικές αντιθέσεις και τα δυσβάστακτα χρέη 
από τα υπέρογκα εξωτερικά δάνεια. Εμπόδιζαν 
την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και κατα-
δίκαζαν τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού στην 
ανεργία, τη φτώχεια, την ανέχεια, την πείνα και την 
εξαθλίωση. Σ’ αυτή τη μίζερη συγκυρία είχε ήδη 
προστεθεί και η μεγάλη προσφυγιά που προκάλεσε 
η μικρασιατική καταστροφή. 

▪� Παιδί ακόμα, στα σοκάκια της Νέας Ιωνίας, ο 
Καζαντζίδης είδε το άγριο κυνηγητό του πατέρα 
του, ο οποίος για κακή του τύχη, είχε δημοκρατικές 
αντιλήψεις, που για κάποιους ήταν ασυγχώρητο 
λάθος! Οικοδόμος στο επάγγελμα ο πατέρας του 
Καζαντζίδη, ο μαστρο-Χαράλαμπος, ξυπνούσε από 
τα χαράματα για το ψάξιμο του μεροκαμάτου κι 
όταν το έβρισκε, δούλευε μέχρι το βράδυ για να το 
φέρει βόλτα. 
▪� Ο Καζαντζίδης έχασε γρήγορα τον πατέρα του. 

«Έλληνες» συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών, 
τον ξυλοφόρτωσαν βάναυσα και άφησε την τελευταία 
του πνοή ακούγοντας τα κλάματα του Καζαντζίδη 
και της μάνας του, της Γεσθημανής, που ήταν 
έγκυος τον αδελφό του, τον Στάθη.  
▪� Σε ηλικία μόλις 14 χρόνων, ο Καζαντζίδης 

ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού της οικογένειας. Πριν 
σκαρφαλώσει στις σκαλωσιές ως οικοδόμος, έκανε 
σχεδόν όλες τις δουλειές του ποδαριού. Ο μικρός 
εργάτης, που λόγω του πολέμου πήγε μόνο ως 
την τετάρτη του δημοτικού, ένιωθε την ανάγκη να 
ξεδώσει, να ξαλαφρώσει. Άρχισε να τραγουδά έχο-
ντας ήδη «ηχογραφήσει» στη μνήμη του τα μοιρο-
λόγια που σιγοτραγουδούσε στο σπίτι η γιαγιά του 
και τις βυζαντινές ψαλμωδίες της εκκλησίας. Στον 
«Έσπερο», μια φάμπρικα ρούχων που τον είχε 
εργάτη, του χαρίζουν μια κιθάρα. Η φωτεινή πορεία 
που ακολούθησε δεν ήταν και ένας άνετος  περί-
πατος… 
▪� Στη διάρκεια της 50χρονης καλλιτεχνικής του 

καριέρας, ο Καζαντζίδης ερμήνευσε σχεδόν όλα τα 
είδη του ελληνικού τραγουδιού: λαϊκορεμπέτικο, 
λαϊκό, δημοτικό και έντεχνο. Ακόμα, «εκτός καθή-
κοντος», αλλά και στα διαλείμματα της δουλειάς, 
του άρεσε να ερμηνεύει ελαφρολαϊκά τραγούδια 
που ερμήνευσε ο επικός τραγουδιστής Γούναρης, 
τον οποίον ο Στέλιος θαύμαζε. . 
▪� Ιστορικές ήταν και θα παραμείνουν οι επαγγελ-

ματικές συνεργασίες του Καζαντζίδη και της Μαρι-
νέλλας με τους διαχρονικούς μουσικοσυνθέτες Θε-
οδωράκη, Χατζιδάκι, Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Λεοντή 
και Λαΐζο. Ειρήσθω εν παρόδω, ο Αμερικανοϊταλός 
κλασικός τραγουδιστής Φρανκ Σινάτρα, σπουδαίος 
λυρικός βαρύτονος, έπαιρνε το αεροπλάνο από 
την Αμερική και πήγαινε στην Ελλάδα για να 
ακούσει τον Καζαντζίδη. 
▪� Τα περισσότερα τραγούδια που είπε ο Καζα-

ντζίδης, εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικό, λαϊκό 

τραγούδι. Παρόλο που πολλά από τα τραγούδια 
αυτού του είδους δεν χαρακτηρίζονται από σαφείς 
κοινωνικο-πολιτικούς οραματισμούς, περιείχαν άμε-
σους κοινωνικούς προβληματισμούς και ανησυ-
χίες. 
▪� Ο Καζαντζίδης με την καθαρή, δυνατή, αλλά και 

με σπάνιες αποχρώσεις και ανεβοκατεβάσματα 
φωνή του, τραγούδησε με τον πιο εκφραστικό, 
απαράμιλλο, ανθρώπινο τρόπο, τα βάσανα, τους 
πόνους, τις πίκρες, τα μεράκια, τις μεγάλες αγάπες, 
τους πόθους και τις ελπίδες των Ελλήνων. 
Τις φτώχειες, τις λύπες, αλλά και τις χαρές του 

απλού ανθρώπου της βιοπάλης. Τραγούδησε για 
τον εργάτη, τον αγρότη, τον πατέρα, τη μάνα, το 
παιδί, τους χωρισμένους, τη χήρα, τον πρόσφυγα, 
τον κατατρεγμένο, τον φυλακισμένο, τον μετανάστη, 
τον απόκληρο και τον αδικημένο. 
▪� Στη δισκογραφία, ο κατεξοχήν τραγουδιστής 

της εργατιάς, της ξενιτιάς και ενός δίκαιου κόσμου 
για όλη τη φτωχολογιά,  Καζαντζίδης, «πιάστηκε» 
αρκετά νωρίς με τα τραγούδια του λαϊκορεμπέτη 
Γιάννη Παπαϊωάννου «Οι Βαλίτσες» και «Εχτές 
αργά το δειλινό». Η καθιέρωση ήρθε αργότερα, 
στα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’50. Από το 
1950, που έκανε την πρώτη εμφάνισή του στη δι-
σκογραφία μέχρι το 1976, ο Καζαντζίδης ηχογρά-
φησε πάνω από 4.000 τραγούδια. Ρεκόρ που 
πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί, αν ποτέ καταρρι-
φθεί. 
▪� Περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ο Καζα-

ντζίδης συγκρούστηκε με το κατεστημένο των δι-
σκογραφικών εταιρειών, που έπαιρναν τη μερίδα 
του λέοντος από τις πωλήσεις δίσκων και άφηναν 
μόνο «ψίχουλα» για να τα μοιραστούν μουσικοί 
συνθέτες, τραγουδιστές και στιχουργοί.  
▪� Το 1976 σταμάτησε τη δισκογραφική δουλειά. 

Τελευταίος του δίσκος, το «Πάρε τ’ αχνάρια», που 
είναι μια ανεπανάληπτη μπαλάντα. Αιτία του πρό-
ωρου τερματισμού της δισκογραφικής του δουλειάς, 
σε ηλικία 45 χρόνων, που τον κράτησε έξω από τα 
στούντιο για αρκετά χρόνια, στην πιο ώριμη περίοδο 
της καριέρας του, ήταν η δισκογραφική εταιρεία 
«Μίνως Μάτσας και Υιός». Ήταν η πρώτη εταιρεία 
τότε σε κύκλο εργασιών στην Ελλάδα, η οποία εκ-
προσωπούσε και τη μεγαλύτερη τότε δισκογραφική 
εταιρεία στον κόσμο, την ΕΜΙ. Η «Μίνως Μάτσας 
και Υιός» «καρύδωσε» το «χρυσό» λαρύγγι του 
μεγάλου λαϊκού βάρδου και τον κράτησε δέσμιο 

μέχρι το 1987 με ένα «λεόντειο», απαράδεκτο, 
συμβόλαιο, που ο Καζαντζίδης είχε κάνει το λάθος 
να υπογράψει. Βέβαια, η υπογραφή του Καζαντζίδη 
δεν διαγράφει το γεγονός ότι επρόκειτο για άδικο 
συμβόλαιο. 
▪� Το 1987, μετά από έντεκα και πλέον χρόνια στη 

«φυλακή» της άπονης εταιρείας, ο Καζαντζίδης 
«απελευθερώνεται» και ξανατραγουδά  σε δίσκους. 
Η τελευταία του δισκογραφική ερμηνεία πριν το 
ύστατο αντίο, στη σύνθεση του Πόντιου Μάκη 
Ερημίτη «Έρχονται χρόνια δύσκολα», είναι μια αν-
θρώπινη κραυγή ενάντια στην εκμετάλλευση, την 
καταπίεση και τον πόλεμο. Ακολούθησε ο πόλεμος 
στο Αφγανιστάν, ύστερα οι πόλεμοι στο Ιράκ, τη 
Συρία και σε άλλες χώρες. Σήμερα η ανθρωπότητα 
ζει εν μέσω κρίσεων, πολέμων και πανδημιών. 
▪�Παρόλα τα λάθη, τις αδυναμίες και τα προβλήματα 

που αντιμετώπιζε με την υγεία του (λόγω της αγο-
ραφοβίας από την οποία έπασχε, απέφευγε τους 
ανοικτούς χώρους, τον πολύ κόσμο κ.ά.), ο Καζα-
ντζίδης δεν συμβιβάστηκε με τα κατεστημένα. Ήταν 
ένας απλός, συνεσταλμένος άνθρωπος με συνήθειες 
που σε καμιά περίπτωση δεν θύμιζαν σταρ είδωλο. 
Έγινε ίνδαλμα και αιώνιος μύθος, με τη δύναμη 
των τραγουδιών που ο ίδιος συνειδητά επέλεγε να 
ερμηνεύει, το περιεχόμενο των οποίων ταίριαζε 
στην απέραντη, ουράνια, ολοκληρωμένη φωνή 
του.  
▪�Ο Καζαντζίδης, ο Στελάρας της φτωχολογιάς, 

των απόκληρων και των ξενιτεμένων δεν περπάτησε 
σε κόκκινα χαλιά, δε μπήκε σε σαλόνια και δεν 
πρόδωσε την καταγωγή του. Παρέμεινε μέχρι τη 
μέρα που έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 χρόνων, 
ο Στελλάκης από τη Νέα Ιωνία, που του άρεσε το 
ψάρεμα, η καλή παρέα και το τραγούδι.

  9      | Πέμπτη 15  Σεπτεμβρίου 2022

Ο Στέλιος της Φτωχολογιάς 
Του Βασίλη  
Κωστή

Πολλές φορές σκέφτομαι ένα 
δάσκαλο να βγαίνει αβίαστα 
μέσα από κάποιες κιτρινωπές 
φωτογραφίες τριγυρισμένος με 
κοριτσάκια με καρό ποδιές και 
αγόρια με κοντά παντελόνια. 
Είμαι πεπεισμένη πως όλοι θα 
έχετε σκεφτεί σε στιγμές 
απίθανες… ένα παλιό σας 

δάσκαλο.  Ένα δάσκαλο που έπαιξε κάποιο 
ρόλο στη ζωή σας. Μπορεί και όχι, αλλά όταν 
τύχει να τον θυμηθείτε, να ένα χαμόγελο στα 
χείλη σας! Ο δάσκαλος πάντα είχε την ίδια αξία 
και βαρύτητα όπως αυτή της μητέρας και του 
πατέρα ή του ιερέα του χωριού. Ο δάσκαλος και 
ο παπάς ήτανε πρότυπα ηθικής για όλους.  
Πάντα οι μαθητές υπάκουαν πιστά τον 

δάσκαλό τους και ποτέ δεν αντιμιλούσαν. Ήταν 
κάτι σαν κανόνας… «Τίμα την μητέρα σου  και 
τον πατέρα σου αλλά και τον δάσκαλό σου!». Ο 
σεβασμός πολλές φορές επιβαλλόταν προς το 
πρόσωπο του δασκάλου αλλά ο αυθόρμητος και 
ειλικρινής σεβασμός έβγανε χωρίς εκφοβισμό. 
Έτσι απλά. Σέβομαι τον δάσκαλο μου χωρίς να 
μου επιβάλλεται να το κάνω αυτό. Τον σέβομαι 
γιατί με αγαπά, με σέβεται σαν άτομο, θέλει να 
με βοηθήσει, πιστεύει σε εμένα και ο τρόπος 
ζωής του αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για 
όλους τους μαθητές. Δεν τον αγαπώ γιατί είναι 
παντογνώστης  και είναι αυστηρός μέχρι άκρων 
και με κάνει να υπακούω χωρίς να αντιδρώ. Όλοι 
εκτιμάμε και αγαπάμε πολλούς ανθρώπους στη 
ζωή μας. Πόσο μάλλον ένα δάσκαλο. Κάποιες 
φορές σκέφτεσαι τον συγκεκριμένο δάσκαλο όχι 
γιατί ήτανε ο καλύτερος στις γνώσεις αλλά ο 

καλύτερος στην προσέγγιση στους μαθητές. Στο 
πρόσωπό του έβλεπες μια ηρεμία, ένα χαμόγελο 
και μια σιγουριά που σε έκανε να μην φοβάσαι 
τις ξαφνικές καταιγίδες της μικρής σου τότε 
ζωής. Θα ήταν εκεί να του μιλήσεις πριν ή μετά 
το μάθημα. Ακόμη να τον επισκεφτείς αν ήξερες 
που μένει. Και δεν θα ήταν απαραίτητο να 
τηλεφωνήσεις για να κλείσεις ραντεβού. Απλά 
θα του έλεγες: «Κύριε, ήρθα». Ο δάσκαλος, 
λοιπόν, αυτός ανεξαρτήτου φύλου ή ηλικίας είναι 
ένας άνθρωπος πνεύματος και με πνεύμα. Είναι 
ο άνθρωπος που ενώ κατέχει πολύ καλά  το 
αντικείμενό της γνώσης, δεν μένει σε αυτό το 
κομμάτι μόνο. Ξέρει ένα μαθητή και ξέρει πώς 
μπορεί να τον βοηθήσει. Όχι μόνο στις γνώσεις 
αλλά με την κατάλληλη προσπάθεια μπορεί να 
ακουμπήσει την ψυχή του μαθητή του. Μπορεί 
να εμπνεύσει για να γίνει ο μαθητής καλύτερος 
και να του εμφυσήσει ηθικές αξίες. Όχι βέβαια 
να τις αποστηθίσει  ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή 
εκείνο αλλά ο τρόπος ζωής του να είναι το πιο 
αληθινό παράδειγμα προς μίμηση. Η όλη του 
ζωή πρέπει να είναι κάτι σαν φάρος στη ζωή σου 
που θα ήθελες να ακολουθήσεις.Ο καλός 
δάσκαλος δεν θα σηκώσει επικριτικά το δάκτυλο 
για να σου κάνει κήρυγμα γιατί απλά γνωρίζει ότι 
αυτός ο δείκτης φοβίζει, δεν προσανατολίζει.  

 
Ο φόβος δεν πρέπει να είναι εργαλείο σε καμιά 

περίπτωση. Ο δάσκαλος κατανοεί τα 
συναισθήματά σου και τα εξελίσσει.  Ξέρει πως  
αυτό που έχεις κυρίως ανάγκη στην περίοδο της  
διάπλασής σου είναι η σιγουριά. Κι αυτός με 
αυτό τον τρόπο κάνει αισθητή την παρουσία του 
δίνοντας σου απλά το ρυθμό. Ο δάσκαλος, 

λοιπόν, πέρα από κάθε παρομοίωση ή 
μεταφορά είναι πρώτα απ΄όλα άνθρωπος. Κι 
αυτό είναι σημαντικό γιατί οι άνθρωποι με 
τίτλους κι αξιώματα ξεχνούν την ανθρωπιά τους 
κι εύκολα μετατρέπονται σε απλησίαστα πέτρινα 
αγάλματα που απλά εκτελούν τα δέοντα.  O 
καλός δάσκαλος δεν είναι αυτός που  διδάσκει 
μαθητές καλούς και άριστους για να νοιώσει κι 
αυτός μέρος της επιτυχίας τους. Ο καλός 
δάσκαλος είναι αυτός που  θα αισθανθεί 
σημαντικός σε προκλήσεις όταν κάποιος 
μαθητής του χρειάζεται βοήθεια και περισσότερη 
δουλειά. Σε τέτοια περίπτωση δεν έχει να 
αντιμετωπίσει ο ίδιος έναν κακό ή δύσκολο 
μαθητή. Έχει να αντιμετωπίσει τον ίδιο τον εαυτό 
του κι αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Εδώ 
φαίνεται κατά πόσο έχει δουλέψει ο ίδιος με τον 
εαυτό του και τα όρια του. Έτσι, ο δάσκαλος, 
είναι αυτός που πίστεψε σε σένα ανεξάρτητα 
από το επίπεδο σου, είναι αυτός που σου είπε 
την αλήθεια με ευγένεια και όχι με κομπασμό, 
είναι αυτός που σε επιβράβευσε με την επιτυχία 
σου, είναι αυτός του οποίου το βλέμμα σε 
κοίταξε με αποδοχή κι αγάπη όταν έκανες 
λάθος, είναι αυτός που το χαμόγελο του έκρυβε 
ελπίδα, είναι αυτός που θα θυμάσαι μέχρι και 
σήμερα σαν να ήταν χτες.  

 
Έχω προσέξει ότι όλοι μας έχουμε κάτι καλό να 

πούμε για τον δάσκαλό μας. Τον θυμόμαστε στις 
συζητήσεις μας και χαμογελάμε κρυφά ή φανερά 
όταν αναφέρουμε το όνομά του. Όταν μέσα από 
τις αναμνήσεις μας εμφανίζεται το πρόσωπο του 
κι ακούμε ασυναίσθητα τον ήχο της φωνής του 
και νοιώθουμε μια χαρά. Ο άνθρωπος αυτός, 

έχει δικαιωματικά μια θέση στη μνήμη μας γιατί 
τίμησε το έργο που βάλθηκε να υπηρετήσει.  

 
Τα χαρακτηριστικά που κατά τη γνώμη των 

μαθητών συνθέτουν το προφίλ του καλού 
δασκάλου: 

-Να είναι φιλικός και να βρίσκεται «κοντά στο 
μαθητή».  

- Να συμβουλεύει τους μαθητές, όχι μόνο σε 
θέματα σχολικά αλλά και σε προσωπικά τους, να 
κατανοεί τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους, να 
τους σέβεται και να κερδίζει - όχι να απαιτεί-  το 
δικό τους σεβασμό, να μην τους ειρωνεύεται, να 
τους ενθαρρύνει, να τους εμψυχώνει και να 
αποκτά την εμπιστοσύνη τους, ακόμα και να 
αφιερώνει χρόνο στους μαθητές του όχι μόνο 
στην τάξη αλλά  και στο διάλειμμα . 

- Τα παιδιά θέλουν ο δάσκαλος τους να είναι 
χαμογελαστός, καταδεκτικός,  με χιούμορ, να 
κάνει ευχάριστο και όχι βαρετό και κουραστικό  
μάθημα. 

-Να γίνεται κατανοητός στους μαθητές και να 
καταφέρνει να προσελκύει το ενδιαφέρον τους 
στο μάθημα. Να είναι δίκαιος, αμερόληπτος 
απέναντι στους μαθητές και να μην κάνει 
διακρίσεις υπέρ των καλών μαθητών. 

- Να  μπορεί να επιβάλλει την τάξη με τρόπο 
πειστικό και ήρεμο, δυναμικά αλλά όχι 
αυταρχικά, με άλλα λόγια να είναι όπως και όσο 
πρέπει αυστηρός. Αυτό μας επιβεβαιώνει το 
γεγονός ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να ξέρουν 
τα όριά τους. Ο δάσκαλος κατά τη γνώμη μου, 
γεννιέται δεν γίνεται. Γι΄αυτόν τον δάσκαλο 
μιλάμε κι αυτόν τον δάσκαλο έχουμε όλοι 
νοσταλγήσει!

Ο δάσκαλος που αξίζει να  θυμάσαι…

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου



Σήμερα θα ασχοληθώ λίγο με 
τη σημασία της λέξης ‘’πολιτι-
σμός’’! Με πιάνει καμιά φορά η 
μανία να πολεμήσω για τον δικό 

μου πολιτισμό. Τι εννοώ να πολεμήσω; Θέλω να 
κρατήσω τις αρχές μου, θέλω να διατηρήσω τις 
ρίζες μου, την καταγωγή μου. Ο κάθε ένας από 
εμάς διανύει το δικό του ταξίδι προς τη δική του 
Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκινάει από την γέννηση 
του, μέχρι και το τέλος του ταξιδιού, μέχρι να 
φτάσει στην Ιθάκη τελικά. Το θέμα είναι το ταξίδι 
και όχι η Ιθάκη.Ο πολιτισμός φτιάχνεται ανάλογα 
με το πιο ταξίδι ακολουθεί ο κάθε ένας από εμάς. 
Και ο δικός μου πολιτισμός φτιάχτηκε μέσα από 
το ταξίδι που μου άνοιξε δρόμους και με έμαθε 
να ζω, να αγαπώ και να πιστεύω στον συνάν-
θρωπο μου.  

“Και δεν βιάστηκα στο ταξίδι διόλου. Χρόνια 
πολλά διήρκεσε και έπεται συνέχεια. Και έγινα 
πλούσιος με όσα κέρδισα στον δρόμο μου. Και 
συνεχίζω να μαζεύω πραμάτειές και ιδανικά μυ-
ρωδικά!  

Οι ρίζες μας λοιπόν αγαπητοί μου, και ότι πή-
ραμε, και παίρνουμε  από το δικό μας ταξίδι 
προς την δική μας Ιθάκη, είναι τα πιο σημαντικά, 
και όχι το φτάσιμο εκεί.  

Το δικό μου ταξίδι πιστεύω πως  μoυ έδωσε 
πολλά Ιδανικά μυρωδικά. Κλέβω από ένα παλιό 
δικό μου κείμενο για να σας πω γιατί ο πολιτισμός 

φτιάχνεται στη πορεία της ζωής μας, και είναι 
πολύ σημαντικό να τον διατηρούμε και να σεβό-
μαστε την ιστορία. 

 Εγώ γεννήθηκα εκεί που η μέρα άρχιζε με την 
ανατολή του ήλιου. Εκεί που οι άνθρωποι δούλευαν 
με τα γυμνά τους χέρια τη Γη για το καθημερινό 
μερίδιο στο βραδινό τραπέζι. Εκεί που η ελιά και 
το κρεμμύδι έγινε συνήθεια και το κρασί κρατούσε 
ζωντανό το αίμα στις φλέβες των ανθρώπων. 

Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος κρατούσε συντροφιά 
στον ζευγολάτη, μέχρι την ώρα που θα δύσει.  
Εκεί που η καλημέρα έγινε ο σύνδεσμος της ρά-
τσας μας, και η κουβέντα ήταν απαραίτητη να 
λάβει χώρα σε κάθε μας συνάντηση. Μεγάλωσα 
εκεί που τα βράδια στο πεζούλι τη γειτονιάς μας 
έπρεπε να κάνουμε συνάντηση. Εκεί που αντα-
μώναμε για να μάθουμε τα νέα. Συντροφιά με το 
φεγγάρι, θα έπρεπε να λέμε τα μαντάτα και να 
μάθουμε για τους ερωτευμένους. Μεγάλωσα εκεί 
που η καληνύχτα ήτανε κουράγιο για την επόμενη 
τη μέρα. Μεγάλωσα εκεί που στο τραπέζι  μας 
ήταν ο νόμος να κρατάμε σιωπή. Εκεί που το 
ψωμί το βρέξαμε με δάκρυ και ιδρώτα. Εκεί που 
οι καρέκλες στο τραπέζι ήταν πέντε, και θα 
έπρεπε να ήταν κρατημένες. Εκεί που υπήρχε η 
ευλογία του Θεού. Μεγάλωσα εκεί που ο πατέρας 
ήτανε ο φάρος που οδηγούσε στη στεριά. Εκεί 
που το “όνομα” άνοιγε τις πόρτες. Εκεί που η οι-
κογένεια έτρωγε το φαγητό από την ίδια κούπα. 

Εκεί που η αγάπη βασίλευε στα σπλάχνα των 
ανθρώπων, και η καρδιά μας ήταν πάντοτε γιο-
μάτη. Γιατί λοιπόν επιμένω και  αγωνίζομαι για 
τον πολιτισμό μας;  

Γιατί δυστυχώς βλέπω ότι λοξοδρομούν κάποιοι 
άνθρωποι και παρασύρουν τις νέες γενεές σε 
περιπέτειες και παραποιούν την αλήθεια όσον 
αφορά τον δικό μας πολιτισμό.  

Πρόσφατα είχα διαβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον 
κείμενο που μιλούσε για την δική μας Κυπριακή 
διάλεκτο. Συγχαρητήρια στον συγγραφέα που 
αναφερόταν στην διάλεκτο και την καταγωγή της,  
ότι δηλαδή πολλές από τις Κυπριακές λέξεις 
προέρχονται από την αρχαία Ελληνική γλώσσα, 
και εμείς οι Κύπριοι είμαστε οι μόνοι που διατη-
ρούμε στη διάλεκτο μας πολλές από αυτές τις 
λέξεις. Είναι πολλοί οι Κύπριοι που αξίζουν συγ-
χαρητήρια για όλες τις προσπάθειες που κάνουν, 
γράφοντας Κυπριακή ποίηση και στοίχους στην 
Κυπριακή διάλεκτο, και συγχαίρω και όλους όσους 
ασχολούνται με εκπομπές τηλεοπτικές ή ραδιο-
φωνικές με θέμα τους την Κυπριακή κουλτούρα, 
τα ήθη και έθιμα και την Κυπριακή παράδοση γε-
νικά.  Ακόμα θα ήταν ευχής έργον αν η Κυπριακή 
γλώσσα, και τολμώ να πω, γλώσσα, έμπαινε και 
στα σχολεία. Υπάρχουν αρκετά κείμενα τα οποία 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διδαχή 
με σκοπό τη διατήρηση της δικής μας κληρονομιάς 
της δικής μας ιστορίας, του δικού μας πολιτισμού. 
Όλοι οι μεγάλοι ποιητές ασχολήθηκαν με την Κυ-
πριακή γλώσσα, με πρώτο και καλύτερο τον Βα-
σίλη Μιχαηλίδη, και οι πιο νεότεροι που είναι 
πολλοί και καταξιωμένοι λογοτέχνες. 

Με πιάνει, μου τη δίνει που λέμε,  που ακούω 

όλα τούτα τα σχόλια των τελευταίων ημερών 
όσον αφορά την προσπάθεια της προώθησης 
της μικρής μας πατρίδας Κύπρου, που μέσα 
από την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων 
μπορούμε να περάσουμε μηνύματα και να γίνει 
γνωστός ο πολιτισμός μας. Κάποιοι πολεμούν 
τον πολιτισμό και κόβουν επιχορηγήσεις.  
Θα πρέπει να το σκεφτούν ξανά και ξανά. Ας κά-
νουν οικονομίες και ας ενισχύσουν τα ταμεία 
τους με φορολογίες που επηρεάζουν μόνο εκείνους 
που τις αντέχουν. Ας μην κάνουν δισεκατομμύρια. 
Υπάρχουν τρόποι να ενισχυθούν τα κυβερνητικά 
ταμεία. Όχι όμως να κάνουν περικοπές που σκο-
τώνουν τον πολιτισμό!  Δεν θα ασχοληθώ περε-
ταίρω με αυτό το θέμα, όμως θα ήταν καλό να 
μην χάνουμε ευκαιρίες, να προωθούμε τον δικό 
μας πολιτισμό και την δική μας κουλτούρα, τη 
δική μας ιστορία, τα δικά μας ήθη και έθιμα.   
Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας ο κάθε ένας 
από εμάς και ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να δια-
φυλάξουμε τα αγαθά του λαού μας, γιατί διαφο-
ρετικά…κακή μας τύχη…θα χαθούμε και δεν θα 
έχουμε ταυτότητα. Θα γίνουμε αγνώριστοι με όλα 
αυτά τα ξενόφερτα που μας έχουν κατακλύσει! 
Ας έχουμε πάντα στο νου τα νέα παιδιά, και ας 
στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς 
διατήρηση όλων των αγαθών που κληρονομήσαμε. 
Δεν λέω, η γλώσσα μας είναι Ελληνική, και τη 
μαθαίνουμε στην εντέλεια, και είμαστε υπερήφανοι 
που είμαστε Έλληνες, αλλά και η Κυπριακή γλώσ-
σα είναι ιστορία μας, η κουλτούρα μας είναι 
μέρος του πολιτισμού μας. Και όπως είπα και σε 
άλλες περιπτώσεις…ο άνθρωπος είναι ο πολιτι-
σμός…και ο πολιτισμός είναι ο άνθρωπος!
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Η Βασίλισσα πέθανε, ζήτω ο Βασιλιάς Κάρολος ο 3ος
Ξέχασε για λίγο τα προβλήματα του ο κόσμος 

και έσπευσε  να δώσει φόρο τιμής αφενός στην 
Βασίλισσα  του Ηνωμένου  Βασιλείου, Ελισάβετ  
και αφετέρου να ευχηθεί συλλυπητήρια και ταυ-
τόχρονα συγχαρητήρια στον νέο βασιλιά του 

Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολο τον τρίτον. Μέσα σε ένα εικοσιτε-
τράωρο μετά τον θάνατο της 96χρονης Βασίλισσας είχαν εξελιχθεί 
τόσα πολλά. Η προκήρυξη του νέου Βασιλιά μετά από τον όρκο 
που έδωσε σε ειδική εκδήλωση προκήρυξης στα Ανάκτορα, που 
για πρώτη φορά επέτρεψαν στα τηλεοπτικά κανάλια να είναι 
παρών σε αυτήν την ιστορική και μακραίωνη παράδοση.    
Παρακολουθώ και τον Κυπριακό τύπο και τι αναρτούν μερικοί για 
τον απαγχονισμό των ηρώων μας κατά την διάρκεια του απελευ-
θερωτικού αγώνα 1955/59. Η διαταγή ήλθε από την τότε 
Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι από την Βασίλισσα. 
Είναι ακριβώς το ίδιο όπου κάθε χρόνο στην ομιλία της (The 
Queen’s speech) όπου τα διαβάζει η Βασίλισσα (Βασιλιάς) ακρι-
βώς όπως τα έγραψε η Κυβερνούσα αρχή και όχι η Βασίλισσα. 
Απλώς η Βασίλισσα τα διαβάζει. Όσον για το 1955/59, δεν είχε 
καμία δύναμη να σταματήσει τον απαγχονισμό των ηρώων μας και 
κανείς δεν γνωρίζει τι της έλεγαν οι αυλικοί. Ήταν δύσκολοι και 
πολύ σκοτεινοί καιροί  τότε για όλους μας. Έτσι για να μη νομί-
ζουμε ότι υπέγραψε η Βασίλισσα, η ότι θα μπορούσε να 
σταματήσει τον απαγχονισμό. Απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες 
που έδιδε το καταστατικό άρθρο 47. Πολύ μικρός σαν ήμουν στο 
χωριό μου, θυμάμαι την στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ αφού 
έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της Αγγλικής αποικιοκρατίας και 
πριν τον απελευθερωτικό αγώνα 1955/59. Η εκδήλωση έλαβε 
χώρα στο προαύλιο του σχολείου με πυροτεχνήματα. Η Κύπρος 
είναι μέλος της Κοινοπολιτείας όπως όλοι μας το  γνωρίζουμε. 

 Εδώ στην Μεγάλη Βρετανία που μεταναστεύσαμε,  ακολουθούσα 
τις εξελίξεις γύρω από την Βασιλική οικογένεια.  Υπήρχαν περι-
πτώσεις  που έτυχε να συναντήσω κατά διαστήματα μέλη της 
Βασιλικής οικογένειας. Όταν με καλέσαν στα Ανάκτορα για να 
πάρω το τιμητικό Βραβείο του MBE, όπως ανακοινώθηκε, ήταν για 
υπηρεσίες  που έδωσα στο Δημαρχείο και στην κοινότητα του 
Enfield, περίμενα να το πάρω από την Βασίλισσα μα να που 
παρών και ο επί το καθήκον Πρίγκηπας Κάρολος.  
Τα λίγα λεπτά που μας επέτρεπαν να μιλήσουμε κατάφερα να του 
πω ότι γεννήθηκα Κύπρο και οι περισσότεροι Κύπριοι  που κατοι-
κούν στο Haringey και Enfield και σε άλλα δημαρχεία είναι 
πρόσφυγες από την Κύπρο, μετά την Τούρκικη εισβολή του 1974. 
Δεν  μου επιτρέπετε να αναφέρω τι μου είπε. Όταν ρώτησα την 
μητέρα μου πριν πολλά χρόνια στο γιατί μεταξύ άλλων φωτογρα-
φιών που έχει αναρτημένες είναι αναρτημένη και η φωτογραφία 
της Βασίλισσας Ελισάβετ, η απάντηση της μητέρας μου ήταν 
αυθόρμητη. “Διότι” μου είπε “είναι και αυτή μέλος της οικογένειας 
μας” Δεν την ρώτησα γιατί την θεωρεί μέλος της οικογένειας μας. 
Αλλά μάλλον προτίμησα να ανακαλύψω από μόνος μου. Η Βασί-

λισσα Ελισάβετ ήτα χαρισματική. Δεν έβλαψε κανένα μα κανένα. 
Το γνήσιο και γεμάτο αγάπη χαμόγελο της, ένοιωθε κανείς ότι ήταν 
μία χαριτωμένη γυναίκα που στάθηκε και σαν μητέρα και σαν 
Βασίλισσα πιστή στα καθήκοντα της. Στο πρόσωπο της βλέπαμε 
και την θεία  μας, και την γιαγιά μας, την αδελφή μας. Ήταν υπό-
δειγμα συζύγου και ενός καλού Ανθρώπου. Φάνηκε ακόμη μια 
φορά ότι η μητέρα μου ήταν σωστή. Η Βασίλισσα πέρασε δύσκο-
λους καιρούς, γεμάτους τραγωδίες που άλλοι τα έκαμαν και όχι 
αυτή. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τα δημιούργησαν  άλλοι 
και όχι αυτή.  
Μα αυτή με υπομονή συνέχισε, στάθηκε σαν γίγαντας μπροστά σε 
τόσα και τόσα εμπόδια. Η χώρα όλη θρηνεί διότι αισθάνεται ότι 
έχασε ένα φίλο, ένα συγγενικό πρόσωπο. Διπλωμάτες και άλλοι θα 
καταφθάσουν από τα μάκρη και πλάτη της υφηλίου για να είναι 
παρών την ερχόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στην κηδεία της, για 
να δώσουν τον ίστατο φόρο τιμής σε μία άξια ηγέτιδα που στάθηκε 
για 70 χρόνια σαν βράχος ακλόνητος. Πολλά θα γραφθούν και τα 
τηλεοπτικά κανάλια θα συνεχίσουν να προβάλλουν το μεγαλείο 
μίας Βασίλισσας που έγραψε την πλέον καλύτερη ιστορία και θα 
είναι κάπως δύσκολο να συνεχίσει κανείς στα ίδια βήματα και να 
φθάσει εκεί που έφθασε Αυτή.  
Ευχόμαστε στον Βασιλιά Κάρολο τον 3ον κάθε επιτυχία στο 
δύσκολο του έργο. Παρακολουθούσε την μητέρα του για χρόνια 
τώρα και θα έμαθε πάρα πολλά από την Βασίλισσα με τα καλά 
παραδείγματα της και την προσέγγιση σε πολλά και δύσκολα 
θέματα. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και ο Βασιλιάς Κάρολος.  
Η αγάπη του κόσμου προς αυτόν ήταν ολοφάνερη τόσο κατά την 
του επίσκεψη στο Windsor, Balmoral Castle, Buckingham Palace 
και αλλού. Η Βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε, ζήτω ο Βασιλιάς Κάρο-
λος ο τρίτος.

Του Γιώργου 
Σάββα

Του Βασίλη 
Παναγή

Το δικό μου ταξίδι! 
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:20 Ο Εμποράκος (1967).  
Μελόδραμα με τους Κώστα 
Καρρά, Μαρία Σόκαλη, Μήτσο 
Λυγίζο. Ο Αλέξης Μαράς είναι 
ένας φτωχός φοιτητής της ια-
τρικής που ζει μαζί με την 
αδελφή του Κατερίνα. Στο μι-
κρό και φτωχικό τους σπιτικό 
έρχεται να αποτελέσει το τρίτο 
μέλος της οικογένειας ένας ορ-
φανός βιοπαλαιστής, ο μικρός 
μα πανέξυπνος εμποράκος, 
Κωστής.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:55 Η Ζηλιάρα (1968). Κω-
μωδία με την Ρένα Βλαχοπού-
λου, Γιώργο Κωνσταντίνου, 
Άννα Μαντζουράνη, Λαυρέντη 
Διανέλλο, Καίτη Λαμπροπού-
λου, Μάκη Δεμίρη. Μια παθο-
λογικά ζηλιάρα γυναίκα κάνει 
μαρτύριο την ζωή του άνδρα 
της. Τον παρακολουθεί διαρ-
κώς ενώ σε κάθε κουβέντα νο-
μίζει ότι βρίσκει υπονοούμενα. 
Υποψιάζεται ότι ο άνδρας της 
έχει σχέση με την φίλη της 
Ζωζώ και αποφασίζει να δρά-
σει. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 20:30 Εγωισμός 

(1964).   Μελόδραμα με την 
Ζωή Λάσκαρη, Βαγγέλη Βουλ-
γαρίδη, Σπύρο Φωκά, Τζένη 
Ρουσσέα, Λάκη Κομνηνό, 
Ελένη Ζαφειρίου, Αλέκο Τζανε-
τάκο. Μετά τον θάνατο του πα-
τέρα της, η Μαρία, ένα κακο-
μαθημένο πλουσιοκόριτσο, 
έρχεται σε ρήξη με την αδελφή 
της Αλίκη και τους υπόλοιπους 
συγγενείς, γιατί δεν κρατάει 
πένθος.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:55 Όλα θα Πάνε 
Καλά (2009).  Κωμωδία με 
τους Ορφέα Αυγουστίδη, Φαίη 
Ξυλά, Άκη Σακελαρίου, Δημή-
τρη Πιατά και Έφη Παπαθεο-
δώρου.  Ένα αρραβωνιασμένο 
ζευγάρι, η Τζίνα και ο Μιλτιάδης 
μαζί με τον Φάνη, ο οποίος τυ-
χαίνει να είναι ο εραστής της 
Τζίνας, αποφασίζουν να απα-
γάγουν τον διεφθαρμένο μεγα-
λοδικηγόρο Μαθιόπουλο. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 23:30 Η Αναζήτηση 
(1972). Αστυνομική περιπέτεια 
με τους Άγγελο Αντωνόπουλο 
και Έλενα Ναθαναήλ. Η Ελίνα, 
κόρη του πολυεκατομμυριού-
χου Λέοντα Χρυσού, παρακο-

λουθεί τον επιχειρηματία Θάνο 
Βερλή, που μένει στο διπλανό 
δωμάτιο του ξενοδοχείου.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00  Ρόδα Τσάντα και Κο-
πάνα (1982).  Κωμωδία με 
τους Σταμάτη Γαρδέλη, Γιώργο 
Ρήγα, Μίμη Φωτόπουλο, Στήβ 
Ντούζο, Νίκο Ρίζο, Γιάννη Γκιω-
νάκη, Αντώνη Παπαδόπουλο, 
Μάκη Δεμίρη. Οι καθηγητές 
ενός ιδιωτικού λυκείου περνούν 
τα πάνδεινα από τις πλάκες 
των κακομαθημένων μαθητών 
τους κατά τη διάρκεια της σχο-
λικής χρονιάς, ειδικά ο καθη-
γητής της βιολογίας που ανα-
λαμβάνει να εξηγήσει στους 
ατίθασους μαθητές και μαθή-
τριες την διαδικασία της         
                                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:30 Άλλος για τον Παρά-
δεισο (1981).  Κωμωδία  με 
τους Μανώλη Δεστούνη, Νίκο 
Ρίζο, Ντίνο Ιλιόπουλο, Κώστα 
Καραγιώργη. Την ημέρα που ο 
Ιερεμίας θα έπαιρνε προ-
αγωγή, το εργοστάσιο πατάτας 
στο οποίο δουλεύει, κρατικο-
ποιείται. Σαν να μην έφτανε 
αυτό, ένας κλητήρας τον πλη-
ροφορεί ότι το σπίτι του βγαίνει 

στον πλειστηριασμό                                                                               
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Ρόδα Τσάντα και Κο-
πάνα Νο2 (1983).  Κωμωδία 
με τους Μίμη Φωτόπουλο, Νίκο 
Ρίζο, Γιάννη Γκιωνάκη, Γιάννη 
Βογιατζή, Ισμήνη Καλέση, Βίνα 
Ασίκη, Μάκη Δεμίρη, Σωτήρη 
Τζεβελέκο, Τέτα Ντούζου, Στηβ 
Ντούζο. Νέες περιπέτειες πε-
ριμένουν τους μαθητές στην 
καινούρια σχολική χρονιά. 
Ένας πλούσιος μπεμπές φτά-
νει στο λύκειο μαζί με τον υπη-
ρέτη του και φυσικά γίνεται το 
επίκεντρο της πλάκας των άλ-
λων μαθητών. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Ο Mακαρίτης ο Εφτά-
ψυχος (1980).   Κυπριακή κω-
μωδία με τους Ανδρέα Μαυ-
ρομμάτη, Ηρακλή Γεωργαλλά, 
Κώστα Παπαμαρκίδη, Κίμωνα 
Αποστολόπουλο, Ρεβέκκα 
Αποστολοπούλου. Ο καφετζής 
του χωριού, ο Αναστάσης, που 
έχει ένα παραγιό, βοηθό στο 
καφενείο, τον Τζιορονή, ο 
οποίος κατά τον γιατρό, δεν 
έχει πλήρως και σώας τας φρέ-
νας, φιλοξενεί στο ανώι του κα-
φενείου τον ψευδοαρχαιολόγο 

κ. Καδέτζια και τη δεσποσύνη 
Αγγέλα, βοηθό του, που τελικά 
είναι μια προκλητική «αρτίστα» 
από την Κωνσταντινούπολη 
 
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Εν Ονόματι του Νόμου 
(1970). Κοινωνικό δράμα με 
τους Κώστα Καζάκο, Μαίρη 
Χρονοπούλου, Κώστα Καρρά, 
Νόρα Βαλσάμη, Γιάννη Αρ-
γύρη, Νίκο Γαλανό, Σπύρο Κα-
λογύρου. Πέντε χρόνια μετά 
την επιστροφή του από τον πό-
λεμο, όπου παρασημοφορή-
θηκε για ηρωισμό, ο Αλέξης 
Αλεβίζιος, τέως σπουδαστής 
της φιλοσοφίας, συλλαμβάνεται 
για εμπρησμό του εργοστασίου 
χημικών προϊόντων "Ευελ-
πίδη",... 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Πυρετός στην 
Άσφαλτο (1967).   Αστυνομική 
περιπέτεια με τους Γιώργο 
Φούντα, Τζένη Ρουσσέα.  Είναι 
Ιούνιος μήνας, περασμένα με-
σάνυχτα όταν ο αρχιφύλακας 
Μέρκος συλλαμβάνει, μαζί με 
το πλήρωμα του περιπολικού 
του, τον ψυχασθενή Ν.Κούρσο, 
ο οποίος έχει δραπετεύσει από 
το ψυχιατρείο. 
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ΠΕΜΠΤΗ 15/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9 
06.00 Αποτυπώματα (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Η Κατάσταση της Ευ-
ρώπης (Ε) 

10.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Kυπριώτικο Σκετς 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.00 Προσωπικότητες 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.15 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα  
09.00 Σπίτι στη Φύση  
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια  
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 
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.05 Εκείνη και Εκείνοι 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Γκολ και Θέαμα  
 
ΤΡΙΤΗ 20/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Αποτυπώματα 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (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 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
10:00 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 
19:00 Metronome-ΡΙΚ 
19:50 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
20:20 Ελ/κή ταινία: Ο Εμποράκος 
(1967) 
21:55 Ελ/κή ταινία: Η Ζηλιάρα (1968)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   
10:00 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 - RIK  
19:50 Με τον Φακό του Hellenic: Η 
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον  
δημοφιλή Κύπριο κωμικό και παρου-
σιαστή Λούη Πατσαλίδη 
20:30 Ελ/κή ταινία: Εγωισμός (1964) 
21:55 Ελ/κή ταινία: Όλα θα Πάνε 
Καλά (2009) 
23:30 Ελ/κή ταινία: Η Αναζήτηση 
(1972) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ     
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic: Ελλη-
νική Πρεσβευτική Κατοικιά- εκδήλωση 
Ελληνικων́ Σχολειών με αφορμη ́την 
ημέρα της Ελληνικής γλωσ́σας 
21:00 Ελ/κή ταινία: Ρόδα Τσάντα και Κο-
πάνα (1982) 
22:30 Ελ/κή ταινία: Άλλος για τον Παρά-
δεισο (1981) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 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: Ρόδα Τσάντα και 
Κοπάνα Νο2 (1983) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Ο 
Mακαρίτης ο Εφτάψυχος (1980) 
22:55 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ      
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελ/κή ταινία: Εν Ονόματι του Νό-
μου (1970) 
22:10 Ελ/κή ταινία:  Η Αρχόντισσα της 
Κουζίνας (1969) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30 Ελ/κή ταινία: Πυρετός στην 
Άσφαλτο (1967) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Ο Τρελός τα 'χει 
Τετρακόσια (1968)
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Δύο ήττες και μια ισοπαλία ήταν ο απολογισμός των κυπριακών 
ομάδων στην πρεμιέρα των Ομίλων της UEFA 

Στο Europa League η  
Ομόνοια ηττήθηκε με 3-0 
εντός έδρας από την     

Σέριφ για την πρώτη αγωνιστική 
του 5ου Ομίλου και η ΑΕΚ γνώ-
ρισε την ήττα στη Λάρνακα από 
την Γαλλική Ρενς με 2-1  για τον 
Β΄ Όμιλο. 
Θετικό αποτέλεσμα, και τον 

πρώτο βαθμό πήρε ο Απόλλω-
νας στον 5ο Όμιλο του Europa 
Conference League με αντίπαλο 

την Vaduz από το Λιχτενστάιν. 
Αν και ήταν καλύτερος στη μεγα-
λύτερη διάρκεια του αγώνα, ο 
Απόλλων δεν κατάφερε να σκο-
ράρει και συνεπώς οι δύο ομάδες 
εξήλθαν ισόπαλες 0-0. 
Η Ομόνοια δέχθηκε βαριά ήττα 

από τη Σέριφ με 3-0 μέσα στο 
ΓΣΠ, καθώς η ομάδα του Λένον 
παρουσιάστηκε κατώτερη των 
περιστάσεων. Η Σέριφ κατάφερε 
να ανοίξει το σκορ μόλις στο 2’ 

μετά από μεγάλη αδράνεια στην 
άμυνα των «πρασίνων». 
Στο δεύτερο ημίχρονο πριν 

συμπληρωθεί το πρώτο δεκά-
λεπτο, η Σέριφ κέρδισε πέναλτι 
το οποίο υποδείχτηκε μετά       
από παρέμβαση του VAR. Ο 
Ατιέμγουεν εκτέλεσε εύστοχα  
το πέναλτι και έκανε το 0-2 στο 
55’. 
Η Σέριφ στο 76  ́εκμεταλλεύτηκε 

άλλη μια κακή στιγμή της αμυντι-

κής λειτουργίας της Ομόνοιας 
και πέτυχε και τρίτο γκολ με τον 
Ντιόπ. 
Η ΑΕΚ έχασε τον βαθμό της 

ισοπαλίας στο ΑΕΚ Αρένα στις 
καθυστερήσεις με αντίπαλο την 
γαλλική Ρένς. Οι Γάλλοι προηγή-
θηκαν στο 29ο λεπτό με τον         
Τεάτ με την ομάδα της Λάρνακας 
να ισοφαρίζει με τον Οιέρ στο 
33’.  
Η Ρενς κατάφερε να πάρει τη 

νίκη με γκολ του Ασινιόν στο 
94ο λεπτό. 
Ο Απόλλωνας δεν τα κατά-

φερε να φύγει με τη νίκη από το 
Λιχτενστάιν και εξήλθε ισόπαλος 
0-0 με τη Βαντούζ στη 1η αγωνι-
στική των ομίλων. 
Η ομάδα της Λεμεσού ήταν 

καλύτερη όμως δεν κατάφερε να 
πετύχει το ζητούμενο, το οποίο 
ήταν ένα γκολ, για να ξεκινήσει 
με νίκη της φετινή της πορεία 

στο Conference League. 
Οι «κυανόλευκοι» πίεσαν για 

το γκολ της νίκης ωστόσο χωρίς 
αποτέλεσμα, καθώς από τη      
μια υπήρξε μια δυσκολία στη 
δημιουργία φάσεων και από την 
άλλη η Βαντούζ λειτούργησε 
πολύ καλά ανασταλτικά. 
Η αμυντική λειτουργία των γη-

πεδούχων είχε ως αποτέλεσμα 
η εστία του Μπούχελ να μείνει 
απαραβίαστη.

Ομόνοια v Σέριφ AEK v Ρένς Απόλλωνας v  Λιχτενστάιν 

Άρη και Απόλλωνας 
στην πρώτη θέση

O Απόλλωνας ήταν ο      
κερδισμένος του ντέρμπι 
της αγωνιστικής με την 

Ομόνοια και με την τρίτη του 
νίκη σε ισάριθμους αγώνες 
έφτασε στους εννέα βαθμούς 
ισοβαθμώντας στην πρώτη 
θέση με τον Άρη.  
Σημαντική νίκη, την πρώτη 

της στο πρωτάθλημα, πέτυχε 
και η ΑΕΚ, επικρατώντας με      
1-0 της Νέας Σαλαμίνας. 
ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 

0-0 και πήραν τον πρώτο τους 
φετινό βαθμό. 
Ο Απόλλων νίκησε με 2-1 την 

Ομόνοια η οποία έμεινε στους 
τρεις βαθμούς. Ο Φελίπε με      
πέναλτι άνοιξε το σκορ για την 
Ομόνοια στο 14ο λεπτό με τους 
γηπεδούχους να ανατρέπουν τα 
σε βάρος τους δεδομένα από 
τέρματα των Πίττα (63') και  
Ζράντι (83').  
Ο Πίττας αστόχησε σε πέναλτι 

στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 
ημιχρόνου. 
Στον άλλο αγώνα, η την πρώτη 

νίκη της πέτυχε η ΑΕΚ,             
κερδίζοντας εντός έδρας με 1-0 
τη Νέα Σαλαμίνα που είχε τις  
πρώτες τις απώλειες στο φετινό 
Πρωτάθλημα. 

 Ο Σανχούρχο πέτυχε το          
νικητήριο τέρμα στο 45o            
λεπτό. 
Το Σάββατο, ο Απόλλωνας        

ο κερδισμένος του ντέρμπι με 
Ομόνοια, όλα τα αποτελέσματα 
της αγωνιστικής και η βαθμολο-
γία και έκανε το 3 στα 3, ενώ 
ευρεία νίκη με 4-0 σημείωσε η 
Πάφος επί του Ακρίτα Χλώρακας 
ως τυπικά φιλοξενούμενη στο 
"Στέλιος Κυριακίδης". 
Την Παρασκευή, η Δόξα       

κέρδισε στο Παραλίμνι την        
τοπική ομάδα με 2-1 και η Ανόρ-
θωση την Καρμιώτισσα εκτός 
έδρας με 2-0. 
Βαθμολογία: Άρης 9,          

Απόλλων 39 Πάφος 7, Ανόρ-
θωση 6, Νέα Σαλαμίνα 6, ΑΕΚ 
4, Δόξα 4, ΑΠΟΕΛ 4, Ακρίτας 3, 
ΕΝΠ 3, Ομόνοια 3,  ΑΕΛ 1  Ολυμ-
πιακός 1  Καρμιώτισσα 0. 

Ο Παναθηναϊκός πήρε το 
πρώτο ντέρμπι της σεζόν 
απέναντι στην ΑΕΚ, επι-

κρατώντας με 2-1 στο «Απόστολος 
Νικολαΐδης». Με τη νίκη αυτή, οι 
«πράσινοι» έκαναν το «4Χ4» και 
παρέμειναν πρώτοι στην κορυφή 
της Super League,  
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε, στο γήπεδο 

της Τούμπας, με 1-0 της Λαμία, 
σε αγώνα για την 4η αγωνιστική 
της Super League 2022-23. 
Το μοναδικό τέρμα του αγώνα 

πέτυχε ο Κούρτιτς. 
Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο, 

επέστρεψε στις νίκες κι ανέβηκε 
στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας με 10 βαθμούς, δύο πόντους 
πίσω από τον πρώτο Παναθηναϊκό 
και στρέφει πλέον την προσοχή του 
στην επικείμενη αναμέτρηση στο 
Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ. 
Τα αποτελέσματα της 4ης  

αγωνιστικής και η βαθμολογία 
της Super League:  
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 1-2 
ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός 2-1 
Ιωνικός-Ατρόμητος 1-4     
Ολυμπιακός-Βόλος 1-1 

Αστέρας Τρίπολης-Άρης 0-2 
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-1 
ΠΑΟΚ-Λαμία 1-0 
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στις 

καθυστερήσεις, όλα τα αποτελέ-
σματα της πρεμιέρας του Europa 
League. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς 
δέχθηκε την ήττα με 2-1 στις  
καθυστερήσεις από τη Νάντ στο 
"Μποζουάρ" της Γαλλίας στην 
πρεμιέρα του 7ου ομίλου του 
Europa League. 
Το σκορ είχε ανοίξει για τους 

γηπεδούχους στο 32' ο Μοχάμεντ, 
ενώ ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με 
αυτογκόλ του Μουτουσαμί στο 
50'. Η Ναντ ήταν καλύτερη στο 
υπόλοιπο αγώνα και κατάφερε 
να πάρει τη νίκη στο 90+3' με 
κεφάλια του Γκεσάντ. 
Στους υπόλοιπους αγώνες του 

Europa League η ήττα με 2-4 της 
περσινής φιναλίστ του Confer-
ence League, Φέγενορντ, στο 
«Ολίμπικο» τη Λάτσιο και η εντός 
έδρας ήττα της Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ 
ήταν τα πιο αξιοσημείωτα απο-
τελέσματα της πρεμιέρας.

Παναθηναϊκός πήρε 
το ντέρμπι με ΑΕΚ 
για την Σούπερ Λιγκ

Στην κορυφή του κόσμου 
ο Ισπανός τενίστας            
Κ. Αλκαράθ, στο Νο6       
Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Ο Ισπανός τενίστας Κάρ-
λος Αλκαράθ, «έγραψε 
Ιστορία» στο παγκόσμιο 

τένις, καθώς κατακτώντας το 
US Open, ανέβηκε στην κορυφή 
της παγκόσμιας κατάταξης κι 
έγινε ο μικρότερος σε ηλικία 
(σ.σ. 19 ετών και τεσσάρων    
μηνών), τενίστας, που βρίσκεται 
στο Νο 1 του κόσμου, από το 
1973, οπότε και θεσμοθετήθηκε 
η σχετική βαθμολόγηση. 
Ο Αλκαράθ, επικράτησε του 

Κάσπερ Ρούουντ στον τελικό της 
Νέας Υόρκης, με τον Νορβηγό, 
να «αναρριχάται» από το Νο 7 
στο Νο 2 της παγκόσμιας κατά-
ταξης, ενώ στο Νο 3, παρέμεινε 
ο Ισπανός, Ράφα Ναδάλ, παρά 
τον πρόωρο αποκλεισμό του στο 
US Open, από τον Αμερικανό, 

Φράνσις Τιαφόε. 
Πίσω από τον Ισπανό,     

βρίσκεται ο Ρώσος - μέχρι       
σήμερα επικεφαλής - Ντανιίλ 
Μεντβέντεφ, ενώ ακολουθούν ο 
Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ 
και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον 
Νόβακ Τζόκοβιτς.Στο μεταξύ, η 
Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκ-
καρη έχασε τρεις θέσεις και      
βρίσκεται πλέον, στο Νο6 της 
παγκόσμιας κατάταξης, που 
διατηρεί η WTA. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, 

έχει 3.480 βαθμούς, ενώ στην 
πρώτη θέση και με χαώδη δια-
φορά από τις συναθλήτριες της, 
παραμένει η Πολωνή, θριαμβεύ-
τρια του US Open, Ιγκα Σβιάτεκ 
με 10.365 βαθμούς. Η κατάταξη 
της πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής. 
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«Πίστη, σεβασμό και αγάπη» υποσχέθηκε ο Κάρολος Γ’

Νέα 
εποχή

Αναφορές στην προσφορά και αφοσίωση 
της μητέρας του βασίλισσας Ελισάβετ στο 
βρετανικό λαό και στην κοινή τους προσή-
λωση στο καθήκον, περιλάμβανε κατά κύριο 
λόγο το τηλεοπτικό διάγγελμα του νέου βα-
σιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου Καρόλου Γ’, 
την περασμένη Παρασκευή 9/9. 
Ο 73χρονος μονάρχης εξήρε την «αγάπη, 

στοργή, καθοδήγηση, κατανόηση και το πα-
ράδειγμα» που άφησε ως παρακαταθήκη η 
αγαπημένη του «μαμά», υποσχόμενος στο βρε-

τανικό λαό και αυτός με τη σειρά του να τους 
υπηρετήσει με «πίστη, σεβασμό και αγάπη». 
Όπως πρόσθεσε, ανανεώνει την υπόσχεση της 
μητέρας του να υπηρετήσει το λαό για όλη 
του τη ζωή. 
Ο βασιλιάς Κάρολος έκανε επίσης αναφορά 

στη σύζυγό του Καμίλα, δηλώνοντας βέβαιος 
ότι θα επιδείξει στο νέο της ρόλο «ακλόνητη 
αφοσίωση στο καθήκον», καθώς και στον νέο 
διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Γουίλιαμ, στον 
οποίο και στη σύζυγό του Κάθριν ανακοίνωσε 

ότι απονέμει τον τίτλο του Πρίγκιπα και της 
Πριγκίπισσας της Ουαλίας. Σημειώνεται ότι 
τον τίτλο του Πρίγκιπα της Ουαλίας κατείχε 
μέχρι χθες ο ίδιος ο Κάρολος, ενώ ως Πριγκί-
πισσα της Ουαλίας ήταν γνωστή η πρώτη σύ-
ζυγός του Νταϊάνα. 
Δεν παρέλειψε δε να εκφράσει την αγάπη 

του για τον άλλο του γιο, Δούκα του Σάσεξ 
Χάρι και τη Δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν 
Μαρκλ «καθώς συνεχίζουν να χτίζουν τη ζωή 
τους στο εξωτερικό». 

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο βασιλιάς Κάρο-
λος είχε παραχωρήσει την πρώτη ακρόαση 
στη νέα Πρωθυπουργό Λιζ Τρας στο Παλάτι 
του Μπάκιγχαμ, αφού πρώτα είχε χαιρετίσει 
δια χειραψίας πολλούς από τους πολίτες που 
είναι συγκεντρωμένοι μπροστά από το Πα-
λάτι. Η κ. Τρας συμμετείχε με ανάγνωση εδα-
φίου από την Καινή Διαθήκη στην επιμνημό-
συνη και ευχαριστήρια δέηση που διεξαγόταν 
παράλληλα με το διάγγελμα στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Παύλου.



  14      | Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Το χρονολόγιο των εξελίξεων μετά το θάνατο της βασίλισσας

Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ, απεβίωσε το απόγευμα 
της Πέμπτης 8/9, σε ηλικία 96 ετών, ενώ βρισκόταν στη Σκω-
τία. Όπως ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό της βα-
σιλικής οικογένειας στο twitter «η βασίλισσα πέθανε ειρηνικά 
στο Μπαλμόραλ το απόγευμα».

Πέμπτη 
8/9

Παρασκευή 
9/9

Κυριακή 
11/9

Σάββατο 
10/9

Την πρώτη ημέρα μιας νέας 
εποχής διάγει το Ηνωμένο Βασί-
λειο μετά από το θάνατο της βα-
σίλισσας Ελισάβετ το απόγευμα 
της Πέμπτης μετά από 70 χρόνια 
και επτά μήνες στο θρόνο.  
Η χώρα είναι σε κατάσταση 

εθνικού πένθους μέχρι και την 
ημέρα μετά από την κηδεία της 
μακροβιότερης μονάρχη στην 
ιστορία της. Το προκαθορισμένο 
τελετουργικό που θα καταλήξει 
στο ύστατο αντίο στην 96χρονη 

μονάρχη και στην πλήρη ανά-
ληψη καθηκόντων από τον νέο 
βασιλιά Κάρολο Γ’ ξεκινά με την 
έλευση του Καρόλου στο Λονδίνο 
από το Μπαλμόραλ. 
Ο νέος βασιλιάς κατέβηκε από 

το αυτοκίνητο, έξω από το Πα-
λάτι και κατευθύνθηκε προς το 
συγκεντρωμένο πλήθος στην 
πύλη των ανακτόρων για να 
ανταλλάξει χειραψίες και να δε-
χθεί τα συλλυπητήρια του κό-
σμου.

Στην επίσημη ανακήρυξη του 
Καρόλου Γ’ σε βασιλιά προχώ-
ρησε το Συμβούλιο Διαδοχής στο 
Παλάτι του Αγίου Ιακώβου στο 
Λονδίνο, σε μία μακραίωνη τε-
λετή, η οποία για πρώτη φορά 
διεξήχθη με τηλεοπτική κάλυψη. 
Κατά το πρώτο σκέλος της τε-

λετής, η Λόρδος Πρόεδρος του 

Ιδιαιτέρου Συμβουλίου του 
Στέμματος Πένυ Μόρνταντ ανα-
κοίνωσε επισήμως το θάνατο 
της βασίλισσας Ελισάβετ και 
ανακήρυξε βασιλιά τον Κάρολο 
Γ’. Αμέσως μετά, τα 200 συγκε-
ντρωθέντα μέλη του Συμβουλίου 
Διαδοχής αναφώνησαν «ο Θεός 
σώζει τον βασιλιά».

Στην επιβλητική Αίθουσα του 
Θρόνου του Παλατιού του Holy-
roodhouse στο Εδιμβούργο με-
ταφέρθηκε το απόγευμα της Κυ-
ριακής το φέρετρο με τη σορό 
της βασίλισσας Ελισάβετ. 
Στο διάρκειας έξι ωρών ταξίδι 

από το Κάστρο του Μπαλμόραλ 
και κατά μήκος της διαδρομής 
των 280 χιλιομέτρων, πλήθος 
πολιτών της Σκωτίας στάθηκαν 

στην άκρη του δρόμου για να 
αποτίσουν φόρο τιμής στη βα-
σίλισσα, με κάποιους να χειρο-
κροτούν και άλλους να πετούν 
άνθη στη νεκροφόρα. Τη σορό 
της εκλιπούσης στο Παλάτι υπο-
δέχθηκε άγημα του Βασιλικού 
Συντάγματος της Σκωτίας. Τη 
σορό συνοδεύει στη διάρκεια 
ολόκληρου του ταξιδιού, η μο-
ναχοκόρη της βασίλισσας, Άννα.

Να τηρήσει το παράδειγμα της 
προσήλωσης στις συνταγματικές 
επιταγές της βρετανικής διακυ-
βέρνησης, δεσμεύθηκε ο βασιλιάς 
Κάρολος Γ’ σε μια ιστορική ομι-
λία το πρωί προς τα μέλη και 
των δύο νομοθετικών σωμάτων 
του βρετανικού κοινοβουλίου. 
Νωρίτερα είχε ακούσει τις «σε-

μνές προσφωνήσεις» των Προ-
έδρων της Βουλής των Κοινοτή-

των και της Βουλής των Λόρ-
δων, με τις οποίες μετέφεραν τα 
συλλυπητήρια των βουλευτών 
και των λόρδων. 
Η κοινή παρουσία των μελών 

των δύο Βουλών είναι σπάνια 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τα 
70 χρόνια μοναρχίας της η Ελι-
σάβετ απηύθυνε ομιλία ταυτο-
χρόνως και στα δύο σώματα μό-
λις πέντε φορές.

Δευτέρα 
12/9

Τρίτη 
13/9

Ουρές χιλιάδων πολιτών, με 
αναμονή έως και έξι ωρών, σχη-
ματίστηκαν τη νύχτα έξω από 
τον Καθεδρικό Ναό του Σεντ 

Τζάιλς στο Εδιμβούργο, ώστε να 
υποβάλουν τα σέβη τους στη βα-
σίλισσα Ελισάβετ.  Μετά τις προ-
σευχές από τους ιερείς του ναού, 

το φέρετρο μεταφέρθηκε με αε-
ροσκάφος της Βασιλικής Πολεμι-
κής Αεροπορίας στην αεροπορική 
βάση RAF Northolt στην Αγγλία.
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Τα ειλικρινή συλλυπητήρια του για τον 
θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ εξέφρασε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης, σε ανάρτησή του στον προσωπικό 
του λογαριασμό στο Twitter. «Σε αυτές τις 
δύσκολες ώρες οι σκέψεις μας είναι με την 
Βασιλική Οικογένεια και τον λαό του Ηνω-
μένου Βασιλείου», είπε. 
Τη Δευτέρα 12/9, ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων 
για τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ 
που ανοίχθηκε στην οικία του Ύπατου Αρ-
μοστή του ΗΒ στην Κύπρο. 
Σε δηλώσεις μετά την υπογραφή του βι-

βλίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι 
εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του κυπριακού 

λαού, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του 
ίδιου προσωπικά για τον θάνατο της Βασί-
λισσας Ελισάβετ. Από την πλευρά του, ο Βρε-
τανός Ύπατος Αρμοστής Irfan Siddiq Obe δή-
λωσε ότι «ο θάνατος της Βασίλισσας 
Ελισάβετ είναι μια τεράστια απώλεια για το 
λαό του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κοινοπο-
λιτείας και για πολλούς άλλους σε όλο τον 
κόσμο», ενώ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη «για την πρωτοβουλία του να υπο-
γράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων». «Ελπίζω 
η επόμενη συνάντηση θα είναι σε πιο ευχά-
ριστη περίσταση», κατέληξε. 
Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με πληροφο-

ρίες του ΚΥΠΕ, Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, θα παραστεί, εκτός απροόπτου, στην 

κηδεία της Βασίλισσας  στις 19 Σεπτεμβρίου, 
στο Λονδίνο. 
Ήδη γίνονται σχετικές διευθετήσεις για 

την παρουσία του Προέδρου Αναστασιάδη, 
στην κηδεία της Βασίλισσας, την ερχόμενη 
Δευτέρα. Στην  τελετή, θα παραστούν πολλοί 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.  
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναχώρησε 

από την Κύπρο στις 15 Σεπτεμβρίου για την 
Αθήνα προκειμένου να παραστεί και να μι-
λήσει σήμερα, Πέμπτη, σε δείπνο που διορ-
γανώνει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών. 
Στη συνέχεια θα μεταβεί στη βρετανική πρω-
τεύουσα από όπου αναμένεται να αναχωρή-
σει στις 19 Σεπτεμβρίου μετά την κηδεία της 
Βασίλισσας ή στις 20 του μήνα για τη Νέα 
Υόρκη, όπου θα προσφωνήσει τη Γενική Συ-
νέλευση των ΗΕ στις 23 του μήνα. 
Στο Λονδίνο είχε προγραμματιστεί ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης να παραστεί και 
να μιλήσει σε δείπνο της κυπριακής πα-
ροικίας, αλλά αυτό ακυρώθηκε λόγω του 
επίσημου πένθους στη χώρα για τον θά-
νατο της Βασίλισσας (είδηση κάτω).

Τα συλλυπητήρια από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, οι ενέργειες για την 
παρουσία του στην κηδεία και η αναβολή της εκδήλωσης της ΕΚΟ στο ΗΒ

Συλλυπητήρια επιστολή προς τον βασιλιά 
Κάρολο Γ’ απηύθυνε εκ μέρους της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου ο Πρόεδρός της Χρίστος 
Καραολής, εκφράζοντας «βαθιά 
θλίψη» για την απώλεια της βασί-
λισσας Ελισάβετ. 
Ο κ. Καραολής εκφράζει ευχαρι-

στίες για την υπηρεσία και την αφοσίωση 
της Αυτής Μεγαλειότητος στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και στην Κοινοπολιτεία καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής της. 
Σημειώνει πως η βασίλισσα Ελισάβετ είχε 

υποδεχθεί τους Προέδρους της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, από τον Αρχιε-
πίσκοπο Μακάριο έως τον Νίκο 
Αναστασιάδη, αποτελώντας ένα μο-
ντέλο σταθερότητας και έναν φάρο 

ηγεσίας κατά την κοινή ιστορία των 
δύο χωρών. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας προσθέτει 
πως η κυπριακή διασπορά θυμάται με θέρμη, 

μεταξύ άλλων αναμνήσεων, την επίσκεψη 
της Ελισάβετ στην Κύπρο το 1993 και τον 
πρόσφατο εορτασμό του Πλατινένιου Ιωβη-
λαίου, που περιλάμβανε την επίσκεψη στην 
Κύπρο του Κόμη και της Κόμισσας του Ουέ-
σεξ. Επισημαίνεται η στενή σχέση του νέου 
βασιλιά με την Κύπρο, με αναφορά στη δε-
ξίωση προς τιμή της Κύπρου στο Παλάτι του 
Μπάκιγχαμ το 2019, με οικοδεσπότη τον 
Πρίγκιπα -τότε - της Ουαλίας Κάρολο και 
προσκεκλημένο τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 

και πολλά διακεκριμένα μέλη της παροικίας. 
Γίνεται επίσης αναφορά στην προγραμμα-
τισμένη για το 2020 επίσκεψη του Καρόλου 
στην Κύπρο, που αναβλήθηκε λόγω πανδη-
μίας. «Δεν τίθεται αμφιβολία πως το Ηνω-
μένο Βασίλειο, η Κοινοπολιτεία και ο κόσμος 
συμμερίζονται το πένθος της Αυτού Μεγα-
λειότητός σας και της Βασιλικής Οικογέ-
νειας», καταλήγει η επιστολή εκ μέρους της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου 
Βασιλείου.

Θερμά συλλυπητήρια από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία

«Εγκάρδια συλλυπητήρια» για το θάνατο 
της Βασίλισσας Ελισάβετ εκφράζουν σε επι-
στολή τους προς τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ τα 
μέλη της παροικιακής οργάνωσης Συμβού-
λιο Βρετανοκυπρίων. Διατυπώνουν επίσης 
το θαυμασμό τους για την προσήλωση και 
υποστήριξη του νέου μονάρχη σε ισχυρές 
αξίες σε τομείς όπως η φιλανθρωπία, η κλι-
ματική αλλαγή, η ηθική ανάπτυξη, η αρχι-
τεκτονική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Οι συντάκτες της επιστολής επισημαίνουν 

προς τον Βασιλιά πως η Κύπρος, μια χώρα 
μέλος της Κοινοπολιτείας, είναι ακόμη δι-
αιρεμένη μετά από τον τουρκική εισβολή 
του 1974. Αναφέρουν πως στόχος της ορ-
γάνωσής τους είναι να ενδυναμωθούν πε-
ραιτέρω οι δεσμοί μεταξύ της θετής τους 
πατρίδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Κύπρου. 
Την επιστολή εκ μέρους της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του Συμβουλίου Βρετανοκυ-
πρίων υπογράφουν οι Δώρος Παρτασίδης, 
Μαρί Νίκολσμπι, Αντώνης Σαββίδης, Στέλλα 
Δινένη, Ελίσα Έλληνα και Σπύρος Παπαχα-
ραλάμπους.

Συλλυπητήρια επιστολή προς 
τον Βασιλιά Κάρολο από το 
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νική-
τας, οι κληρικοί και οι πιστοί της Ι. Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας, εκφράζουμε τα βαθιά μας 
συλλυπητήρια προς τη Βασιλική Οικογένεια 
και σε ολόκληρο το Έθνος για την κοίμηση 
της αγαπημένης και σεβασμίας Μονάρχου, 
Βασιλίσσης Ελισάβετ Β΄. Είθε ο Κύριος να 
της χαρίζει αιωνία ανάπαυση και να την 
κατατάξει στους Δικαίους του Θεού. Αιωνία 
η μνήμη Αυτής! 
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Ηνωμένου 

Βασιλείου παρακαλούνται να κάνουν προ-
σευχή για την ανάπαυση της ψυχής της μα-
καριστής Βασιλίσσης Ελισάβετ, καθώς και 
για την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη μα-
κροζωία της Βασιλικής Οικογενείας, των 
Πολιτικών Αρχών και όλων των κατοίκων 
των Βρετανικών Νήσων.

Συλλυπητήρια από 
τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα 

 και την Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρετανίας 

«Μαζί με όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ πενθεί τον 
θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ η οποία εκοιμήθει την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ υπήρξε 
σύμβολο σταθερότητας όχι μόνο για τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και της 
Κοινοπολιτείας. 
Σεβόμενοι το πένθος του Βρετανικού λαού, η Ομοσπονδία αποφάσισε να μην πρα-

γματοποιηθεί ο «Εορτασμός της Κύπρου» όπως είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 
17 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια του πένθους. 
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει εκφράσει την επιθυμία του να επι-

στρέψει στο Λονδίνο για να πραγματοποιηθεί ο εορτασμός το συντομότερο δυνατό. Η 
Ομοσπονδία βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με το Προεδρικό, για τον καθορισμό νέας 
ημερομηνίας για την εκδήλωση. 
Θα ενημερώσουμε όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια όταν επιβεβαιωθεί η νέα ημερο-

μηνία και θα διαφημίσουμε τυχόν εναπομείναντα διαθέσιμα εισιτήρια. 
Απολογούμαστε για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε από την αναβολή της εκδή-

λωσης και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την κατανόησή σας.»

Αναβλήθηκε το Εορταστικό 
Δείπνο «Γιορτή της Κύπρου» 
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Στις 13 Οκτωβρίου του 1993 η Βασίλισσα 
Ελισάβετ Β’ βρέθηκε στην Κύπρο στο πλαίσιο 
της 29ης Συνόδου Κορυφής της Κοινοπολι-
τείας. Κατά τη διάρκεια της 7ήμερης επίσημης 
επίσκεψής της, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε 
ανακοινώσει πώς θα παρέδιδαν στην Βασί-
λισσα, τα χρυσά κλειδιά της Λευκωσίας και 
της Λεμεσού. 
Η απόφαση αυτή, αλλά και οι προετοιμα-

σίες που γίνονταν για να τιμήσουν τη βασί-
λισσα, φαίνεται να εξόργισαν μερίδα πολιτών 
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της τελετής πα-
ράδοσης του χρυσού κλειδιού της πόλης της 
Λευκωσίας, εμφανίστηκαν στην πλατεία 
Ελευθερίας με πανό και πλακάτ που έγραφαν 
τη φράση «Killer Queen». Αιτία οι απαγχονι-
σμοί και οι δολοφονίες που έγιναν από τους 

Άγγλους αποικιοκράτες, την περίοδο του Απε-
λευθερωτικού Αγώνα 55-59, αλλά και η στάση 
που τήρησε η Αγγλία την περίοδο της τουρ-
κικής εισβολής. 
Αυτό όμως που σημάδεψε την συγκεκριμένη 

επίσκεψη ήταν, ότι κατά τη διάρκεια των 
διαδηλώσεων, ένας εκ των διαδηλωτών βγήκε 
μπροστά φωνάζοντας και πετώντας αυγά, 
με στόχο την Βασίλισσα. 
Επίσης, στη Λεμεσό, ο γιατρός Χάρης Αρι-

στείδου έσπασε τον ανεμοθώρακα της σταθ-
μευμένης λιμουζίνας που μετέφερε τότε τη 
βασίλισσα.    
Προηγήθηκε η επίσκεψη της Ελισάβετ στην 

Κύπρο το 1961, καθοδόν προς την Ινδία. Τότε 
την υποδέκτηκε ο Πρόεδρος Μακάριος (σχε-
τική φώτο στην πιο κάτω είδηση). 

 
Η βασιλική χάρη που 
δεν έφτασε ποτέ στην ώρα της (;) 
 
«Ήτο τόση ή βία του, ώστε νά διατάξει τήν 

έκτέλεσίν του προ τού μεσονυκτίου, ένώ 
όλους τούς προηγουμένους τούς έξετέλεσαν 
κατά τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας, διότι ήθελε 

νά προλάβη μή τυχόν και ήρχετο χάρις άπό 
τήν Βασίλισσαν, διότι δλοι αυτό έπεριμένα 
μεν. Λέγεται δτι εδόθη ή χάρις, ήτο δμως 
άργά, αν πράγματι εδόθη. Τό απόγευμα τής 
13ης Μαρτίου ό διοργανωτής τών εκτελέσεων 
κ. Λκκερ μέ ενημέρωσε περί τής εκτελέσεως 
τού Παλληκαρίδη και ότι έπρεπε ώς συνήθως 
νά παραμείνω στάς Φύλακας».  
Κάπως έτσι θυμάται τα γεγονότα ο Ιερέας 

Παπάντωνης Ερωτοκρίτου, ο οποίος ήταν αυ-
τός που κοινώνησε τον Ευαγόρα Παλλικα-
ρίδη, λίγο πριν οδηγηθεί στην αγχόνη. 
Ένα μελανό σημείο για το οποίο, ακόμη και 

σήμερα, δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του τι 
πραγματικά συνέβη, αφού πολλοί είναι αυτοί 
που υποστηρίζουν πως η Βασίλισσα αρνήθηκε 
κατηγορηματικά να δώσει χάρη.

Η σχέση της βασίλισσας με την Κύπρο, ήταν... τουλάχιστον ιδιαίτερη

H βασίλισσα Ελισάβετ ηταν ιδιαίτερα 
γνωστή στην Κύπρο και για πρακτικούς λό-
γους. Απεικονιζόταν στα χαρτονομίσματα 
και νομίσματα κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας φάσης της Αποικοκρατίας, λίγο μετά 
δηλαδή την ενθρόνισή της. Επίσης, απεικο-
νιζόταν σε πολλά γραμματόσημα, που σή-
μερα περιλαμβάνονται στις συλλογές συλ-
λεκτών και έχουν σημαντική αξία.

Τα χαρτονομίσματα και 
τα γραμματόσημα με την 

απεικόνιση της 
της βασίλισσας στην Κύπρο

Ιστορικές φωτογραφίες από τις επισκέψεις της Βασίλισσας 
στην Κύπρο έδωσαν στη δημοσιότητα οι Βρετανικές Βάσεις

Τα θερμά συλλυπητήρια τους στέλνουν 
η διοίκηση και το προσωπικό των Βρετα-
νικών Βάσεων της Κύπρου προς την βασι-
λική οικογένεια, μετά το θάνατο της Βασί-
λισσας Ελισάβετ Β’, ενώ όλες οι σημαίες 
στα κτίρια κυματίζουν μεσίστιες. 
Σε μήνυμά του, ο νέος Διοικητής των ΒΒ 

Κύπρου, υποπτέραρχος Peter Squires, ο 
οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμ-
βρίου, αναφέρει ότι «με τεράστια θλίψη 
θρηνούμε το θάνατο της Αυτού Μεγαλει-
ότητος Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, η οποία 
είχε αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία 
των ανθρώπων της Κοινοπολιτείας και 
αποτελούσε έμπνευση για τόσους πολλούς». 

«Ως Βρετανικές Βάσεις συντασσόμαστε 
με την Κυπριακή Δημοκρατία και τους αν-
θρώπους σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας 
τις σκέψεις μας και τις εγκάρδιες προσευχές 
μας προς τη Βασιλική Οικογένεια, σε αυτή 
τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει. 
Παράλληλα, οι Βρετανικές Βάσεις δημο-

σίευσαν φωτογραφίες από τις επισκέψεις 
της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στην Κύπρο.

Για τη συμπατριώτισσα μας Τζένι Ασημή-
νιος από την κατεχόμενη Κύπρο, δεν ήταν τί-
ποτα άλλο από ένα ανθρώπινο φιλί και μια 
αυθόρμητη πράξη εκδήλωσης συμπάθειας 
προς τον άνθρωπο, που λίγες ώρες προηγου-
μένως είχε χάσει τη μητέρα του. 
Για την παγκόσμια κοινή γνώμη όμως, 

ήταν το φιλί, που έδωσε η Τζένι στον Βασιλιά 
Κάρολο τον Γ’, προτού αυτός εισέλθει στο Πα-
λάτι του Μπάκιγχαμ για πρώτη φορά ως ο 
νέος Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου και 
άλλων κρατών της Κοινοπολιτείας. 
Τη συνέχεια, την οποία η ίδια δεν μπορούσε 

να φανταστεί το πρωί όταν θα έφευγε από 
το σπίτι της στο Holloway για το κεντρικό 
Λονδίνο, την παρακολουθήσαμε όλοι μας, 
μέσα από τα δελτία ειδήσεων όλων των με-
γάλων τηλεοπτικών δικτύων σε όλο το κό-
σμο. Σε λιγότερο από μία ώρα, έγινε ένα από 
τα κύρια θέματα της ημέρας. BBC, SKY, iTV, 
το αμερικανικό CNN, ακόμη και τηλεοπτικά 
δίκτυα από την Αυστραλία και τον Καναδά. 
Όπως δήλωσε η ίδια στην «Παροικιακή»: 

«Τον είδα μπροστά μου. Δεν το πίστευα και 
του είπα "μπορώ να σε φιλήσω;" μου είπε “λοι-

πόν, ναι”, οπότε του έδωσα ένα φιλί στο μά-
γουλο» 
Το αμφιλεγόμενο φιλί, με μερικούς να το 

περιγράφουν ως παραβίαση του βασιλικού 
πρωτοκόλλου, έλαβε χώρα την Παρασκευή 

όταν ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ βγήκε στο προ-
αύλιο των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ για 
να χαιρετήσει τους πενθούντες, μετά τον θά-
νατο της μητέρας του.

Το φιλί της Κύπριας στον βασιλιά που έγινε θέμα σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ
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End of an era: A tribute 
to Queen Elizabeth II

It is with great sadness that we join the UK in mourning the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.  
Our thoughts and sympathies are with the Royal Family and the entire nation at this time. We pay our heartfelt respects            

as we remember everything she accomplished during her 70 years of service. Thank you Ma’am, from all of us.

Queen Elizabeth, Britain’s longest-
reigning monarch, the nation’s figure-
head and a towering presence on the 

world stage for seven decades, died peace-
fully at her Scottish home, Balmoral Castle, on 
Thursday 8 September, aged 96. 

“The death of my beloved Mother, Her Majesty 
The Queen, is a moment of the greatest sadness 
for me and all members of my family,” the new 
King, her eldest son Charles, said. 

“We mourn profoundly the passing of a          
cherished Sovereign and a much-loved mother. 
I know her loss will be deeply felt throughout      
the country, the Realms and the Commonwealth,  
and by countless people around the world,” the        
73-year-old said in a statement. 

News that the Queen’s health was deteriorating 
emerged shortly after midday last Thursday when 

her doctors said she was under medical super-
vision, prompting her family to rush to Scotland 
to be by her side. 

Thousands gathered outside Buckingham     
Palace in central London, and there was a stunned 
silence when the flag was lowered to half-mast. 
The crowd surged to the gates as the notice         
announcing the death of the only monarch most 
Britons have ever known, was attached to the 
black iron gates. 

The Queen had been suffering from what    
Buckingham Palace had called “episodic mobility 
problems” since the end of last year, forcing her to 
withdraw from nearly all her public engagements. 
Her last official duty came only on Tuesday 6 
September, when she appointed Liz Truss prime 
minister – the 15th of her reign. 

“The death of Her Majesty the Queen is a huge 

shock to the nation and to the world,” Truss said 
outside her Downing Street office where the flag, 
like those at royal palaces and government build-
ings across Britain, were lowered. 

“Through thick and thin, Queen Elizabeth II 
provided us with the stability and the strength 
that we needed. She was the very spirit of Great 
Britain – and that spirit will endure,” said Truss, 
who was informed of the death at 4:30pm last 
Thursday. 

The news stunned not only people in Britain, 
with condolences pouring in from leaders around 
the world. 

“Her legacy will loom large in the pages of British 
history, and in the story of our world,” US President 
Joe Biden said in a statement. He ordered flags 
at the White House to be flown at half-mast. 

In Paris, the mayor announced the lights of 

the Eiffel Tower would be turned off in honour of 
her passing; in Brazil, the government declared 
three days of mourning; and the United Nations 
General Assembly and the Security Council both 
stood for a moment of silence. 

Queen Elizabeth II, who was also the world’s 
oldest and longest-serving head of state, was 
born in London in 1926, and grew up there along-
side her younger sister Margaret.  

When her uncle King Edward VIII made the 
unprecedented decision to abdicate in 1936, after 
marrying the American socialite Wallis Simpson, 
her father became King George VI. Following 
his untimely death on February 6, 1952, Princess 
Elizabeth was called on to ascend the throne 
when she was just 25 years old.  

 
* Continued on Page 18
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Mourners in their thousands are able to file past the coffin of late Queen Elizabeth in a 
round-the-clock lying-in-state which began Wednesday evening and will end early on the 
day of her funeral. 

Hundreds of thousands of people are expected to pay their respects to Britain’s longest-
reigning monarch ahead of her state funeral on September 19. 

The ministry said members of the public would be able to file past the coffin for 24 hours a day 

from 5pm on Wednesday (Sept. 14) until 6.30am on September 19. “Those wishing to attend will 
be required to queue for many hours, possibly overnight,” Britain’s culture ministry said. 

“Large crowds are expected and people are encouraged to check ahead, plan accordingly 
and be prepared for long wait times,” it added on Monday. 

Airport-style security checks are taking place at Westminster Hall, and tight restrictions are in 
force with only small bags permitted.

Round-the-clock vigil gives mourners chance to bid farewell

* Continued from Page 17 
 
Crowned in 1953 at West-

minster Abbey, dressed in a 
crystal- and pearl-embellished 
Norman Hartnell gown, she 
declared: “I am sure that this, 
my Coronation, is not the sym-
bol of a power and a splendour 

that are gone, but a declaration 
of our hopes for the future, and 
for the years I may, by God’s 
Grace and Mercy, be given to 
reign and serve you as your 
Queen.” 

Despite reputedly only being 
about 5ft 3ins tall, she com-
manded any room she entered. 

Famed for her bright outfits, she 
is said to have joked: “I have to 
be seen to be believed.” 

Elizabeth became monarch 
at a time when Britain still        
retained much of its old empire. 
It was emerging from the ravages 
of World War Two, with food 
rationing still in force and class 
and privilege still dominant in 
society. 

In the decades that followed, 
Elizabeth witnessed massive     
political change and social up-
heaval at home and abroad. 
Her own family’s tribulations, 
most notably the divorce of 
Charles and his late first wife 
Diana, were played out in full 
public glare. 

While remaining an enduring 
symbol of stability and continu-
ity for Britons at a time of rela-
tive national economic decline, 
Elizabeth also tried to adapt the 
ancient institution of monarchy 
to the demands of the modern 
era. 

“She has managed to moder-
nise and evolve the monarchy 
like no other,” her grandson 
Prince William, who is now heir 
to the throne, said in a 2012 

documentary. 
Elizabeth was the 40th      

monarch in a royal line that     
followed Norman King William 
the Conqueror, who claimed the 
English throne in 1066 after 
defeating Anglo-Saxon ruler 
Harold II at the Battle of Hast-
ings. 

Her long reign meant she       
repeatedly broke records for 
British rulers. When she sur-
passed the more than 63 years 
her great-great-grandmother 
Queen Victoria spent on the 
throne, she said it was not a 
landmark to which she had 
ever aspired.  

“Inevitably a long life can 
pass by many milestones – my 
own is no exception,” she said. 

Elizabeth met Prince Philip 
of Greece and Denmark in 1939, 
and although she was only 13 
at the time, she said this was 
when she fell in love, and the 
pair began exchanging letters. 
Eight years later, they married 
at Westminster Abbey in an 
elegant ceremony.  

Their marriage was to last 
more than seven decades, until 
Philip’s death in April 2021, and 

saw the couple raise three sons 
– Charles, Andrew and Edward 
– and a daughter, Anne. 

During her reign, the Queen 
is estimated to have visited more 
than 110 countries, expanding 
the number of Commonwealth 
member states from eight to 
54. 

She was also a patron of 
more than 600 organisations 
supporting causes including 
wildlife conservation, education 
and the arts.  

The Queen has always been 
skilled in the art of communi-
cation. From the early days of      
television, she would connect 
with her public on screen, broad-
casting her Christmas message 
and documenting engagements 
and royal tours, as well as       
sharing photographs of Royal 
Family members to comme-
morate special occasions.  

She embraced the modern 
age in recent years, becoming 
the first British monarch to join 
social media: in 2014, she sent 
her debut Tweet, which she 
signed “Elizabeth R”.  

Many will also recall fondly 
her appearance alongside 

James Bond in the opening  
ceremony of the London   
Olympics 2012, with three of 
her beloved corgis, Willow, 
Holly and Monty, in tow. 

A decade later, at the start 
of a Platinum Jubilee pop   
concert, she again won huge 
plaudits for a pre-recorded 
comic sketch with Paddington 
Bear, in which she told the       
famous fictional character that 
she always kept his favourite 
snack – a marmalade sandwich 
– in her ever-present hand-
bag. 

The Queen was said to 
crack jokes with world leaders, 
enjoy an easy familiarity with 
long-serving Commonwealth 
heads of government, and      
relish a wager on race horses. 
Racing was an enduring      
passion. 

She never gave a media          
interview and although critics 
said she came across as      
distant, for the vast majority of 
her subjects she was a figure 
who commanded respect and 
admiration.  

Her death marks the end of 
an era.

Tribute to the longest-ruling monarch in British history

King Charles III was officially 
proclaimed as Britain’s new 
monarch on Saturday at a      

ceremony in St James’s Palace where 
former prime ministers, bishops and 
a host of politicians shouted “God 
Save The King.” 

The death of Queen Elizabeth II on 
Thursday 8 September after 70 years 
on the throne, set in train long-estab-
lished and highly choreographed plans 
for days of national mourning and a 
state funeral to be held on Monday. 

Charles, 73, succeeded his mother 
immediately last Thursday but an      
Accession Council met on Saturday 
to proclaim his succession, with his 
son and heir William, wife Camilla and     
Britain’s new prime minister, Liz Truss, 
among those to sign the proclamation. 

Making his personal declaration, 
Charles said: “In carrying out the heavy 
task that has been laid upon me, and 
to which I now dedicate what remains 
to me of my life, I pray for the guidance 
and help of Almighty God.” 

The proclamation was also read 
publicly in the other capital cities of 
the UK – Edinburgh in Scotland, Belfast 
in Northern Ireland, and Cardiff in 
Wales – and at other locations, too. 

Her Majesty’s death – which meant 
Charles became King and Head of 
State of the United Kingdom and 14 
other realms including Australia,       
Canada, Jamaica, New Zealand and 
Papua New Guinea – was “the moment 
I’ve been dreading”, Charles told 
prime minister Liz Truss. 

Leaders from around the world are 
expected in London for the Queen’s 
funeral on Monday, including U.S. 
President Joe Biden. 

Charles’ coronation as King will 
take place at a later date – and the 
timing for that is not yet clear. There 
was a 16-month gap between           
Elizabeth becoming Queen in 1952 
and her coronation in 1953. 

 
King’s first address to the nation 

 
In his first address to the nation,       

delivered from Buckingham Palace 
with a photograph of the Queen dis-
played next to him, the new King paid 
a heartfelt tribute to his late “darling 
mama” for her devotion to her family 
and to those she reigned over, saying 
her loss brought great sadness and a 
“sense of loss, beyond measure.” 

“Queen Elizabeth was a life well 

lived; a promise with destiny kept      
and she is mourned most deeply in 
her passing. That promise of lifelong        
service I renew to you all today,” he 
said. 

Charles reflected on his mother’s 
promise she made in 1947, aged 21, 
to devote her life to the service of her 
peoples, a vow he pledged to emulate 
“throughout the remaining time God 
grants me.” 

“That was more than a promise: it 
was a profound personal commitment 
which defined her whole life. She 
made sacrifices for duty,” he said. 

“Wherever you may live in the 
United Kingdom, or in the Realms and 
territories across the world, and what-
ever may be your background or       
beliefs, I shall endeavour to serve you 
with loyalty, respect and love, as I 
have throughout my life.” 

In his address, the King said he 
had made his eldest son William, 40, 
the new Prince of Wales, the title that 
had been his for decades and one 
traditionally held by the heir to the 
throne. William’s wife Kate becomes 
Princess of Wales, a role last held by 
the late Princess Diana. 

He also expressed his love for 

younger son Prince Harry and his 
wife Meghan, whose exit from their 
royal roles two years ago caused 
deep ructions within the family and 
provoked a major crisis in the        
monarchy. 

His Majesty has for many years 
been an outspoken environmental       
and climate change campaigner, but             
indicated to the nation, that his life 
would now change. 

“It will no longer be possible for me     
to give so much of my time and          
energies to the charities and issues 

for which I care so deeply. But I know 
this important work will go on in the 
trusted hands of others,” he said. 

He concluded his address with a 
message directed to his late mother: 
“To my darling mama, as you begin 
your last great journey to join my dear 
late papa, I want simply to say this: 
thank you.” 

“Thank you for your love and devo-
tion to our family and to the family of 
nations you have served so diligently 
all these years. May ‘flights of Angels 
sing thee to thy rest’.”

King Charles III proclaimed Britain’s 
monarch at historic ceremony
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Cyprus last Thursday joined    
the international community in       
offering condolences for the 

passing of Queen Elizabeth II, who 
during her long reign had not been      
received well by at least a section of 
Greek Cypriots. 

“We offer our most sincere condo-
lences for the passing of Her Majesty 
Queen Elizabeth II,” President Nicos 
Anastasiades said in a Tweet. 

“At these difficult times our thoughts 
are with the @RoyalFamily 
and the people of the 
United Kingdom.” 

The late Queen had an 
uneasy relationship with 
Cyprus as ill-feeling toward 
her among a segment of the 
population endured decades 
after the end of British colo-
nial rule. 

The UK also 
maintains two mili-
tary bases on the 
island, which is 
also an unpopular 
hangover from the 
past with many 
quarters. Most of 
the royals, inclu-
ding the Queen, 
visited the bases 
over the decades, most recently 
Prince Edward the Duke of Wessex 
and his wife Sophie, and before that 
Prince William and his wife Kate       
Middleton. 

In October 1993, during her first and 
only official visit to the Republic to attend 
a Commonwealth heads of state meet-
ing, the Queen was greeted by an angry 

group of demonstrators and cries of 
“Go home.” 

The jeers came at an event in         
Nicosia as the Queen received the 
golden key to the city. 

At the event held at the capital’s 
Famagusta Gate, students and adults 
brandishing Greek flags gathered 
around Nicosia’s mediaeval walls hours 
before the British monarch arrived. 

The chilly reception was probably 
the worst the Queen had 
received since a Maori 
bared his posterior to her 
when she visited New 
Zealand years earlier. 

The protestors 
blamed the Queen for 
the deaths of nine 
Greek Cypriot rebels 
executed during the 
EOKA anti-colonial 
struggle in the 
1950s. Originally 
aimed at union with 

Greece, the up-
rising eventually 
led to the island 
becoming an inde-
pendent  republic. 
Fighting between 
Greek and Turkish 
citizens led to a split 
of the island in 1963,         

   and Turkey occupied 
the northern 40% in 1974. 

Many flags at the protest  were tied 
with black ribbons of mourning. 

Records showed however, that the 
Queen did not sign the death warrants 
of the fighters, nor did she refuse them 
a reprieve. The power to grant a pardon        

or reprieve was vested in the Governor 
and not the Queen. 

Grudges remained, nevertheless, 
manifesting again this year. In May, a 
charity concert to celebrate Queen 
Elizabeth II’s platinum jubilee was       
relocated to within the defence sector 
of the British bases following a hostile 
response by some Greek Cypriots. 

The concert had been scheduled to 
take place two-and-a-half weeks after 
the start of the implementation of the 
new deal on the bases – 80% of land 
in the bases would be freed up for 
development – and was also supposed 
to mark the friendship between Britain 
and Cyprus. 

In a press release at the time, the 
British bases said they were “saddened” 
over the withdrawal of partners and 
beneficiaries for the charity, following 
strong reactions by some who criticised 
the event as celebrating a ‘killer Queen’. 

Originally set to take place on June 2 
at the ancient site of Curium, the concert 
was instead moved to Happy Valley 
within the defence estate at Episkopi. 

Presidential candidate Giorgos Kolo-
kasides threw a spanner in the works, 
calling for the event to be cancelled, 
arguing that it was provocative and 
unthinkable for such a celebration to 
take place as the Queen was linked to 
the darkest moments of Cypriot history. 
Subsequent social media posts created 
a snowball effect, culminating in the 
event’s downsizing and relocation. 

Once again, the animosity related 
to Queen Elizabeth’s presumed asso-
ciation with the execution of the nine 
EOKA fighters. 

Eventually, one after another, orga-

nisations withdrew from the event. 
The British bases later noted the close 

partnership currently shared between 
Cyprus and UK, referring to security ties,  
administrative, cultural, education as 
well as personal and familial links. 

Whilst the Queen had made a short 
stopover at RAF Akrotiri shortly after the 
formation of the Cypriot republic in 1961, 
where she held a private talk with the 
new president, Archbishop Makarios, 
her 1993 visit was the first to the island 
by a reigning British monarch since 

1191, when Richard the Lionheart 
conquered the territory on his way to 
the Holy Land. 

Whilst visiting the island in 1993, 
the Queen and Duke of Edinburgh 
held a meeting with the then president 
Glafkos Clerides at the presidential 
palace in Nicosia.  

They also visited St. Paul's Anglican 
Church, the International Conference 
Centre and Limassol Castle, where 
Richard the Lionheart is believed to 
have married Berengaria. 

Cyprus’ uneasy relationship 
with the British monarchy

From a new face on the 
country’s stamps and 
coins to new words for 

the national anthem, Britain 
will see changes with the death 
of Queen Elizabeth and the  
accession of her son Charles 
to the throne. Here are some 
aspects of British daily life that 
will be different: 

 
National Anthem 

The words of the British        
national anthem, which in its 
present form dates back to the 
18th century, will change from 
“God Save the Queen” to “God 
Save the King”. 

Usually only the first verse 
is sung and this will now be: 
“God save our gracious King! 
Long live our noble King! God 

save the King! Send him victori-
ous, Happy and glorious, Long 
to reign over us, God save the 
King.” 

 
Coins and stamps 

Newly minted and printed 
coins and banknotes will        
feature the head of the king, as 
the monarch’s image is shown 
on British currency. Old coins 
and banknotes will remain in 
circulation until they are grad-
ually replaced over time. 

However, since the monarchy 
was restored following the      
10-year republic of Oliver Crom-
well in 1660, it has become   
traditional for the monarch to 
face in the opposite direction 
to their predecessor. As such, 
Queen Elizabeth faces right and 

so Charles should be pictured 
facing left. During Elizabeth’s 
long reign, five different portraits 
of her were used on coins. 

It’s not just British money that 
is affected by the change as the 
Queen’s image features on the 
currency of 35 countries world-
wide. These include Canada,      
Jamaica, New Zealand, Fiji and 
Cyprus, where she appears  
on some notes and coins due 
to her position as head of the 
Commonwealth.  

Postage stamps will likewise 
be updated to feature the        
portrait of the new king. 

 
Royal Cypher 

The Royal Cypher – the 
monogram used by the monarch 
which, currently features the 
queen’s “EIIR” stamp below  
an image of the St Edward’s 
Crown – will change. 

The cypher is replicated      
across Britain and appears on 
everything from red mail pillar 
boxes to police uniforms. In      
accordance with tradition, both 
the cypher and the royal coat 
of arms will change with a new 
king. However, cyphers on pillar 
boxes will only appear on new 

boxes and so the Queen’s 
cypher will stay on thousands 
across the country. 

 
Passports 

British passports are issued 
in the name of the Queen with 
the wording: "Her Britannic      
Majesty's Secretary of State 
requests and requires in the 
name of Her Majesty all those 
whom it may concern to allow 
the bearer to pass freely without 
let or hindrance and to afford 
the bearer such assistance and 
protection as may be necessary." 

Passports with this wording 
will be phased out as they      
expire. New wording, reflecting 
the new King, will then take 
their place.  

The reigning monarch doesn't 
need a British passport when 
travelling overseas, given that 
the document is issued in their 
name, and so King Charles III 
won't need one. 
 
Legal changes 

Senior lawyers will become 
King’s Counsel rather than 
Queen’s Counsel (QC) and 
other legal titles that use Queen 
will change to King.

How royal symbols will now change

Cyprus President      
Nicos Anastasiades is 
expected to attend the 

Queen’s funeral as one of the 
many heads of government 
and state that will be present. 

The President will fly to Lon-
don, before travelling to New 
York where he will address the 
UN General  Assembly. 

Signing the book of condo-
lences on Monday, the Presi-
dent wrote: “It is with great sad-
ness that I convey our deepest 
condolences on behalf of the 
people and the Government of 
the Republic of Cyprus, as well 
as on my own behalf and the 
First Lady, on the passing of 
Her Majesty Queen Elizabeth II. 

During Her Majesty’s 70 

years of reign, we witnessed 
the further enhancement of 
the historical ties between  
Cyprus and the United King-
dom, both bilaterally as well 
as within our Commonwealth 
Family of Nations. 

Queen Elizabeth II will always 
be remembered for her dedi-
cation and commitment to pub-
lic service as well as her love 
and devotion to her family. 

At these difficult moments of 
mourning and grief, I would like 
to extend our heartfelt sympathy 
to His Majesty King Charles III, 
the Queen Consort, the Members 
of the Royal Family and the 
people of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern 
Ireland.”

Cyprus President to  
attend Queen’s funeral
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The reign of King Charles III 
is underway, and with this 
has come many changes 

within society for the UK. 
The death of Queen Elizabeth 

II brought to an end the second 
Elizabethan era, and sparked the 
beginning of a new time in British 
history. 

The next era of British history 
under King Charles III will be 
known as the Carolean era, which 
is the same name that was given 
to the eras of both King Charles 
I and II. 

Carolean originates from Caro-
lus, the Latin word for Charles. 
It was most recently used to des-
cribe the reign of King Charles II 
who was ruler from 1660 to 1685. 
Prior to this, King Charles I’s reign 
was also known as the Carolean 
age. Charles I was King from 
1625 and 1649 and was on the 
throne for the duration of several 
civil wars in England, Scotland, 

and Ireland. 
The reign of King Charles III 

recorded a major milestone when 
the new monarch was proclaimed 
at the Ascension Council on 
Saturday morning (10 Sept). 

In a speech given following 
the death of Queen Elizabeth II, 
Prime Minister Liz Truss said: 
“Today the Crown passes – as  
it has done for more than a 
thousand years – to our new        
monarch, our new head of state. 
His Majesty King Charles III. 

“With the King’s family, we 
mourn the loss of his mother. And 
as we mourn, we must come to-
gether as a people to support him. 

“To help him bear the awe-
some responsibility that he now 
carries for us all. We offer him 
our loyalty and devotion just as 
his mother devoted so much to 
so many for so long. 

“And with the passing of the 
second Elizabethan age, we 

usher in a new era in the magni-
ficent history of our great coun-
try – exactly as Her Majesty 
would have wished – by saying 
the words… God save the King.” 

All rights and responsibilities 
of the Crown now rest with 
King Charles III.  

He becomes head of state 
not just in the UK but in 14 other 
Commonwealth realms including 
Australia and Canada. He will 
become head of the 56-member 
Commonwealth, although that 
is not a hereditary position, 
after his succession to the role 
was agreed by Commonwealth 
leaders at a meeting in London 
in 2018.  

He has become head of the 
British Armed Forces, the judi-
ciary and the civil service, and 
he is the Supreme Governor of 
the Church of England. He is the 
Fount of Honour, which means 
all honors, such as knighthoods, 
will now be given in his name. 

He has a duty to remain       
politically impartial, which means 
he will come under greater scru-
tiny if he continues to express 
the views he is known for.  

In a BBC documentary to 
mark his 70th birthday, Charles 
acknowledged having ruffled 
feathers with his past interven-
tions. But he promised not to 
meddle in controversial affairs 
once sovereign, saying he would 
operate within "the constitu-
tional parameters." 

Elizabeth stayed "above poli-
tics" and never expressed herself 
in any way on any issue and as 
a result she rarely divided opinion. 
She managed to retain popular 
support and cross-party support 
in parliament, which was the one 
body with the power to dethrone 
her.  

The prime ministerial audien-

ces are one of several consti-
tutional duties to which King 
Charles III will be expected to 
step up and they will bring him 
in regular contact with policy-
makers. He appoints the prime 
minister, opens parliamentary 
sessions, approves legislation 
and official appointments, re-
ceives the credentials of foreign 
ambassadors and hosts world 
leaders on state visits.  

Charles has also adopted the 
symbolic position as Head of 
Nation, meaning he becomes the 
symbol of national identity, unity, 
and pride. He represents conti-
nuity and celebrates excellence 
on behalf of the country. That's 
why we see the monarch open-
ing national events and leading 
commemorations.  

All the official royal residences 
including Buckingham Palace 
and Windsor Castle will now be 
under his control. There are also 
other residences such as Balmo-
ral in Scotland and Sandringham 
in Norfolk which the Queen 
owned privately - and the nation 
will have to see to whom she 
leaves them in her will.  

Either way, Charles' wealth has 
ballooned. He will now receive 
the Sovereign Grant, which covers 
the cost of his official duties and 
amounted to £86.3 million for 
the 2021/2022 financial year. 
He will take charge of the Royal 
Collection, which includes one of 
the most valuable art collections 
in the world. He also picks up the 
Duchy of Lancaster, a vast estate 
of more than 10,000 hectares of 
land, prime London real estate 
and a portfolio of investments. 

King Charles III also becomes 
responsible for distributing roles, 
responsibilities and resources 
to other members of the royal 
family.

As the new Elizabethan age comes to an 
end, the Carolean era begins

The proclamation of a 
new monarch was read 
in north London boroughs 

on Sunday. 
Dignitaries from Camden,  

Haringey and Barnet, held cere-
monies to officially announce the 
accession of King Charles III 
following the death of Queen 
Elizabeth II on 8 September. 

Mayor of Haringey, Cllr Gina 
Adamou, read the proclamation 
to formally announce to residents 
in the borough, the passing of 

Queen Elizabeth II and the be-
ginning of King Charles III’s reign 
at the ceremony outside George 
Meehan House in Wood Green. 

“Whereas it has pleased      
Almighty God to call to His Mercy 
our late Sovereign Lady Queen 
Elizabeth the Second of Blessed 
and Glorious Memory, by whose 
Decease the Crown of the United 
Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland is solely and 
rightfully come to The Prince 
Charles Philip Arthur George: 

“We, therefore, the Lords Spiri-
tual and Temporal of this Realm 
and Members of the House of 
Commons, together with other 
members of Her late Majesty’s 
Privy Council and representatives 
of the Realms and Territories, 
Aldermen and Citizens of London, 
and others, do now hereby with 
one voice and Consent of Tongue 
and Heart publish and proclaim 
that The Prince Charles Philip 
Arthur George is now, by the 
Death of our late Sovereign of 
Happy Memory, become our 
only lawful and rightful Liege 
Lord Charles the Third, by the 
Grace of God of the United King-
dom of Great Britain and Northern 
Ireland and of His other Realms 
and Territories, King, Head of the 
Commonwealth, Defender of the 
Faith, to whom we do acknow-
ledge all Faith and Obedience 

with humble Affection; beseech-
ing God by whom Kings and 
Queens do reign to bless His 
Majesty with long and happy 
Years to reign over us. 

“Given at St. James Palace 
this tenth day of September in 
the year of Our Lord two thou-
sand and twenty-two.” 

The Mayor and the Deputy 
Lieutenant of Haringey, Captain 
Peter Baker, led the ceremony. 

After a performance of the  
national anthem, God Save the 
King, they gave three cheers 
to King Charles III. 

Camden delivered the procla-
mation in Russell Square, atten-
ded by Labour Party leader and 
MP for Holborn and St Pancras, 
Sir Keir Starmer, Camden Council 
leader, Cllr Georgia Gould, and 
faith leaders. 

Barnet Cllr Mayor Alison 
Moore proclaimed the King at 
Hendon Town Hall, joined by 
Barnet Council leader Cllr Barry 
Rawlings, councillors, former 
mayors and residents.

Proclamation of  the Accession of  
the new King in north London

On behalf of the National 
Federation of Cypriots 
in the UK, the President, 

Christos Karaolis, sent a letter 
of condolences to His Majesty 
King Charles III, expressing deep 
sadness and heartfelt condolen-
ces to all members of the Royal 
family on behalf of UK Cypriots 
on the death of Her Majesty 
Queen Elizabeth II. 

In the letter, the Federation 
gives thanks for Her Majesty’s 
lifelong service and dedication 
to the United Kingdom and the 
Commonwealth, where she rep-
resented a model of constancy 
and a beacon of leadership.  

“Our Cypriot diaspora will 
fondly remember Her late      
Majesty’s visit to Cyprus in 
1993 and the celebration of 
Her Majesty’s Platinum Jubilee, 

including the visit of the Earl 
and Countess of Wessex to 
Cyprus, among many other 
memories,” Mr Karaolis writes. 

Mr Karaolis also expressed 
his appreciation for the efforts 
His Majesty King Charles III has 
made to continue the link bet-
ween the British Monarchy and 
Cyprus.  

The letter highlights the recent 
“Celebrating Cyprus” reception 
at Buckingham Palace for our 
Cypriot diaspora and the fond-
ness with which he greeted 
President Anastasiades during 
his Guest of Government visit 
in 2019. 

“It is to no doubt that the 
United Kingdom, the Common-
wealth, and the world share in 
the grief of Your Majesty and  the 
Royal Family”, concludes the letter. 

Federation sends condolences 
to His Majesty King Charles III

UK Cypriot Jennifer  
Asiminios has gone 
viral around the world 

after she stole a kiss from  
King Charles III as he received  
condolences from the public 
and observed flowers laid     
outside Buckingham Palace 
last Friday (September 9). 

Jenny, who was among 
those who gathered outside 
the royal residence, revealed 
to Parikiaki how she stole a 
cheeky kiss from the new     
monarch simply by asking him: 
“I took his hand and offered my 
condolences for the loss of his 

mother and then I asked, ‘can 
I kiss you?’ and he said yes, 
so I leaned forward and kissed 
him on the cheek!” 

While the act may have 
been considered a breach of 
royal protocol, Charles was 
kind. 

"He was lovely and smiling. 
He's perfect," said Jenny, add-
ing that although he “looked 
sad,” he kept a smile as he 
met the crowd.  

Jenny came to England 
from Cyprus in 1965 and         
resides in Holloway, north 
London.

UK Cypriot Jenny Asiminios 
goes viral after kissing   
King Charles on the cheek
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Cypriot Federation meets with  
British High Commissioner to Cyprus

The President of the       
National Federation of 
Cypriots in the UK, Chris-

tos Karaolis, and Vice President, 
Bambos Charalambous, met with 

the new UK High Commissioner 
to the Republic of Cyprus, Mr 
Irfan Siddiq OBE, on Friday 9th 
September at the Foreign, Com-
monwealth and Development 

Office. 
Mr Siddiq replaced Mr Stephen 

Lillie CMG as High Commissioner 
in Nicosia in August.  

The UK High Commissioner 
met with the Federation to     
discuss the perspectives of the 
UK Cypriot diaspora on key       
issues relating to Cyprus and 
the Cyprus issue. 

On the Cyprus issue, the  
Federation’s Officers stressed 
to the UK High Commissioner 
the necessity of ending the    
system of third country guaran-
tees and the withdrawal of      
foreign troops as part of a just 
and viable solution.  

They also discussed the         
criticality of Turkey engaging 
constructively in negotiations  
on the basis of the agreed UN 

framework for a solution and  
the importance of the Confidence 
Building Measures proposed by 
President Anastasiades, to create 
a positive climate. 

The meeting was also an      
opportunity to discuss Cyprus 
and the UK’s deep and historic 
relationship as members of the 
Commonwealth, the close ties 
between the two countries and 
the contribution of the UK-    
Cypriot diaspora. Mr Siddiq was     
interested in the close connection 
that British-born Cypriots feel  
towards both Britain and Cyprus. 

Mr Siddiq said that he looked 
forward to future close cooper-
ation. The Federation’s President 
and Vice President also conveyed 
their best wishes to Mr Siddiq 
for his term of office.

Travel advice for the 
mourning period

As the nation mourns, 
thousands of people will 
be coming together to pay 

their respects to Her Majesty 
The Queen. 

Network Rail, the Rail Delivery 
Group and Transport for London 
(TfL) are working closely toge-
ther – along with the Government 
and all other partners involved 
– to ensure that Londoners and 
visitors to the capital are able to 
get around safely and as easily 
as possible. 

London, and many other        
locations hosting ceremonial 
events associated with the State 
Funeral, will be exceptionally 
busy. 

Planning journeys ahead of 
time using real-time travel infor-
mation will be essential to avoid 
unexpected delays and changes, 
such as short notice temporary 
Tube station closures.  

Passengers should also con-

tinue to check real-time travel      
information throughout their 
journeys, to take account of any 
short notice changes that may 
take place while they are en 
route. 

Given the likely demand on 
public transport within London 
during this period, passengers 
may wish to consider walking to 
their final destinations within the 
capital, if practical and possible. 
Some road closures will also be 
in place. 

There are likely to be changes 
to normal routes in and around 
stations in order to manage 
queuing and demand.  

Those travelling are advised 
to avoid Green Park Tube station 
if possible, due to high numbers 
of customers passing through 
and to keep capacity for custo-
mers who need step-free access.  

Other Tube stations, such as 
Victoria, Piccadilly Circus and St 
James’ Park, are within a short 
walking distance of Buckingham 
Palace. 

Due to road closures, some 
bus services will be diverted or 
will stop short of their destina-
tion, and some may be running 
a reduced service. 

For London travel information 
visit www.tfl.gov.uk.

Federation congratulates new PM Liz Truss 

Along with the rest of the 
nation, the National Fed-
erarion of Cypriots in the 

UK remains deeply saddened 
over the death of Queen Eliza-
beth II on Thursday 8 September. 
Throughout her 70-year reign, 
Queen Elizabeth II acted as a 
constant for the people of the 
UK and the Commonwealth.  

After careful consideration, 
we have unfortunately decided 
not to proceed with our ‘Celebra-
tion of Cyprus’ event as planned 
on Saturday 17th September, 
during this period of mourning.  

The President of the Republic 

of Cyprus, Nicos Anastasiades, 
has however, expressed his 
strong desire to return to London 
for this event as soon as possi-
ble, and we are already in dis-
cussion with his office to estab-
lish a new date for this event.  

We will inform those who 
have purchased tickets when      
a new date is confirmed and  
release any remaining available 
tickets.  

We express our apologies for 
any inconvenience caused by 
the event’s postponement and 
thank you for your support and 
understanding

‘Celebration of Cyprus’ 
gala dinner postponed

New UK Prime Minister 
Liz Truss has been urged 
to act constructively in 

seeking the reunification of     
Cyprus and to hold Turkey to 
account over its illegal actions, 
in the same way as the UK has 
with Russia following its illegal 
invasion of Ukraine. 

Following the election of Liz 
Truss as Leader of the Conserva-
tive Party, and her appointment 
as Prime Minister of the United 
Kingdom, Christos Karaolis, the 
President of the National Feder-
ation of Cypriots in the UK, con-
gratulated her on the assumption 
of her new duties, on behalf of 
the Federation. 

In his congratulatory letter,  
Mr Karaolis highlights the      

continuing Turkish occupation 
of Cyprus, as well as the hope 
that the Government will hold 
Turkey to the same standards 
it has held Russia, in rejecting 
its expansionist agenda.  

“Sadly, the invasion of         
Ukraine reminded our diaspora 
of the painful memories of      
Turkey’s invasion of Cyprus in 
1974”, Mr Karaolis states. 

He goes on to remind the 
Prime Minister of the stable and 
reliable ties between Cyprus and 
the UK, and the nation’s historic 
obligations under the 1960 Treaty 
of Guarantee, as well as being a 
fellow member of the Common-

wealth and the United Nations.  
In relation to the Cyprus prob-

lem, he specifies that “the only 
solution for Cyprus is one that  
is based on the internationally    
accepted model of a bi-zonal, 
bi-communal federation with 
political equality, as described 
in UN resolutions.” 

Mr Karaolis re-iterates that our 
diaspora remains “committed to 
a free and united Cyprus,” and 
concludes by urging Liz Truss to 
“use (her) influence to continue 
to enhance bilateral relations, 
stand up to Turkey and make   
a lasting impact on reunifica-
tion.” 

Wizz Air expands routes to Larnaca
Hungary’s Wizz Air has 

announced an expansion 
of its operations. 

The carrier will operate addi-
tional flights to Athens, Prague 
and Larnaca whilst increasing 
frequencies on over 30 existing 
routes, including London, Rome, 
Milan, Barcelona, Paris, Brussels-
Charleroi, Dortmund, Eindhoven, 

Madrid and Tel Aviv, it said. 
It will also add new routes      

to Athens, Prague and Larnaca, 
set to launch on 2 December. 

The routes to Athens and  
Larnaca will operate on Mondays, 
Wednesdays, Fridays and Sun-
days, with fares starting at 24.99 
euros. 

The expanded itinerary will be 

serviced by five new planes, to 
be stationed at the company’s 
headquarters in Bucharest. 

Reacting to the cancellation of 

Blue Air’s flights from  Romania, 
Wizz Air is offering low prices to 
the owners of tickets whose 
flights have been cancelled. 
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Book review: ‘Elizabeth Taylor’s Kiss - And Other 
Brushes With Hollywood’, by David Wood

‘Was this the face that launch'd  
a thousand ships, 

And burnt the topless towers of Ilium -- 
Sweet Helen, make me immortal  

with a kiss.’ 
— Dr Faustus, Christopher Marlowe 

 
If you were to draw a Venn diagram of the 

marriages of Richard Burton and Elizabeth 
Taylor, you’d have 2 in the common / conjoined 
area, 3 in the Burton only and 6 in the Taylor 
only areas. Their two marriages to each other 

were from 1964 to 1974, and then again from 
1975 to 1976. Not much more need be said. 
Fiery, red-blooded, inebriated, vinous, over-
weening and vainglorious. They acted in 11 
films together. None of which are much 
watched now.  

This book is highly readable and jaunts 
along merrily. David Wood, the author, has a 
nice conversational style, that makes reading 
this book like drinking water. Pleasant.   

I am sure that nobody under the age of 35 
will have heard of Elizabeth Taylor. She is to 
this generation what Norma Desmond was 
to previous generations: a symbol of a bygone 
era, a faded legend and with forgotten      
notoriety. Still, the star shone brightly. Anyone 
aged between 35 and 60 will have heard of 
her, but never seen any of her films.  

Wood studied English at Worcester College 
Oxford in the 1960s. He was more interes-
ted in theatrical adventures at the Oxford 
University Dramatic Society. So much so that 
his long-suffering tutor, Sir Christopher Ricks, 
had become used to late essays and missed 
tutorials.   

He was participating as a student actor 
in Christopher Marlowe’s Dr Faustus, when 
it was announced that Hollywood stars 
Richard Burton and Elizabeth Taylor would 
come to participate in it. He relayed this news 
to Professor Ricks who duly noted that it 
was too unique an opportunity to pass up, 
but suggested that Wood should work extra 
hard for the rest of the term: ‘You never know 
what long-term life will be like, and it would 
be as well for you to have a respectable 
degree. So do a lot of work. I’ve spoken to 

the Provost, and he concurs.’ 
And so it was, the Burtons arrived in a 

chauffeur driven, green Rolls-Royce, and 
slotted into the play seamlessly. They’d done 
their homework. In the pub one day, with her 
entourage and adoring student actors, Taylor 
noticed Wood’s tatty and frayed jumper, and 
brought two of Burton’s for him the next day.  

All this was a long way from their Holly-
wood lifestyles. And far away from Burton’s 
youth. Growing up in South Wales, all the 
male members of his family were coal miners. 
Burton has previously talked about the       
famous coal seam, called the Great Atlantic 
Fault. It starts in northern Spain, in Basque 
country, and it goes under the Bay of Biscay 
and comes up in South Wales, and then it 
goes under the Atlantic and comes up in 
Pennsylvania, so that if you took a Basque 
miner, or a Welsh miner, or a Pennsylvanian 
miner, and if you could blindfold them and 
transport them – they’d know the coalface 
as soon as they saw it. A gorgeous black, 
shining ribbon of coal. It was this romanticism 
that Burton brought to his acting and his  
famous baritone voice.  

The ‘other brushes’ in the book involve 
acting in a play with Shelley Winters (who 
was the American one in Alfie), and alongside 
Malcolm McDowell, Christopher Plummer, 
Anthony Perkins and Roger Moore in very 
forgettable films, which furnish the author 
with equally forgettable anecdotes. Anthony 
Perkins was friendly and accomplished at 
word games.   

James Neophytou

Film casting call for Cypriot actors and extras

A London-based drama  
following a Greek Cypriot 
family in north London is 

casting for Cypriot actors and 
extras from the community.  

The film project is creating a 
family unit and so needs Cypriots 

of all ages; your grandparents, 
parents, aunts, uncles, cousins 
and friends, anyone who is       
interested in either a speaking 
part of a role as an extra. 

All levels of experience are        
welcome, whether you are a 

trained actor or someone with 
zero experience. 

Casting for the film will take 
place at the Cypriot Centre, 
Earlham Grove, Wood Green, 
on Sunday 25th September. For 
more information, please call  
the Centre on 020 8881 2329.  

The director involved in this  
project, Otis Dominque, has 
created some incredible award-
winning projects and has worked 
with some of the biggest music 
artists in the UK, as well as TV 
shows that you may know and 
love. 

Co-writing the script is UK 
Cypriot X Pavlouris. With writing 
and filming experience of over 

ten years, she is involved in the 
community and strives to bring 
to life Greek Cypriots in the     
realest form possible. 

X grew up in Tottenham, north 
London, and strives to shine a 
light on a community that rarely 
is given the opportunity to play 
themselves in complete realism. 

Producing the film is the talen-
ted Santino (Kerjak Films), an 
incredible film producer with a 
high calibre of companies and 
clients that he has worked with 
over many years.  

He is a visionary that is deter-
mined to make this project as 
authentic and of high quality as 
possible. 

Éduoard Louis’s book Who 
Killed My Father (Young 
Vic) is a torrid read, about 

the author's life  living with his 
father. It’s violent, yet loving, a 
sarcophagus for a man at death’s 
door. The title has no question 
mark for a reason, it is a searing, 
unexpurgated attack on those he 
deems responsible for the de-
struction of his father’s body – 
having endured a life of manual 
labour - and ultimate death. 
French politicians and presidents 
are the vicious and heartless  
culprits according to Louis.  

Ivo van Hove’s adaptation, he 
also directs, is an existentially 
compelling theatrical experience 
and the power of Hans Kesting’s 
exceptional performance, in a one 
man tour de force, had me rapt 
throughout. Although the content 
is bleak, he captures each episode 
with poignancy without ever 
allowing it to become a tale of 
pathos or pity. On Jan Verswey-
veld’s minimalist set, comprising 
a grey cube furnished with a bed, 
an oxygen cylinder and a glow-
ing television, a cross between 
a prison cell and a hospital ward, 
Kesting inhabits the role with in-
credible physicality and revolu-
tionary zeal. His grief is tempered 
with a need for reconciliation, 
having returned home to a small 
conservative town where he grew 
up as a gay teenager, an experi-
ence which left deep emotional 
scars. 

Van Hove breaks up the gloom 
and intensity with moments of 

laughter and gaiety. There is 
dancing and singing, a glitter ball 
and Celine Dion. Surreal and 
entertaining interventions. Here 
is a director from which you 
should never expect anything 
approaching “normal”. His pro-
ductions are a visceral challenge 
to performer and audience alike, 
using the vehicle of theatre to 
ask questions without ever pro-
viding a definitive answer. Ninety 
minutes (no interval) of deep, 
thoughtful theatre that is under-
pinned by a sense of unexpressed 
love and a rousing call to politi-
cal action. Vive la Revolution 
perhaps but also a reminder that 
you cannot run away from family 
trauma. It haunts you forever.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
laps up the conceit… 

‘The Trocks’, Les Ballets 
Trockadero De Monte Carlo 
(Peacock Theatre) are once again 
in town (followed by a national 
tour) with two programmes. The 
'conceit' is that all the performers, 
soloists and Corps de Ballet, are 
actually male. Characterisation 
is stunning and there is no lack 
of artistry. I remember, as a child, 
being told that, "Only women 
can dance en pointe as men's 
feet are too big". All the dancers 
dance en pointe. Prince Siegfied 
is played by Vladimir Legupski, 
but matching the alias identities 
to the authentic ones is a task 
for codebreakers; just relax and 
enjoy the show. The dance of the 
cygnets is a singular interpre-
tation. Von Rothbart is suitably 
villainous and the 'Queen of the 
Swans' is very cute and flirtatious 
- still doomed but not as trauma-
tically as in traditional versions. 
Laughter is with, not at, the char-
acters; it's a joyous evening, 
culminating in an encore it would 
be churlish to reveal. 

Who Killed My Father – 
www.youngvic.org 

Les Ballets Trockadero’ - 
www.sadlerswells.com
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Barney Efthimiou

Impassioned and  
indelible drama 
 



FILM OF THE WEEK 
 

Ticket To  
Paradise  

 
The winning chemistry bet-

ween George Clooney and Julia 
Roberts has already been proven 
in films like OCEAN’S ELEVEN 
and OCEAN’S TWELVE and it is 
not a big surprise that they are 
paired once again for this enjoy-
able romantic comedy. They play 
David and Georgia, a divorced 
couple whose marriage lasted 
only five years, but they still have 
to endure each other’s company 
for their daughter Lily’s (Kaitlin 
Dever) sake especially now that 
she is about to graduate. But 
things get even worse for them 
when Lily travels to Bali for a 
holiday after her graduation and 
decides to marry a local boy called 
Gede (Maxime Boutier). For the 
first time in years David and 
Georgia must join forces in order 
to put a stop to this marriage… 

Director Ol Parker photographs 
the splendid Bali and Australian 
locations most magnificently as 
if they were tourist commercials. 
His script co-written with Daniel 
Pipski is light, predictable - as can 
be expected for this king of rom 
com - but also highly watchable 
thanks to the actors’ magnetic 
presence. At first Lily’s parents 
believe her holiday romance won’t 
last for long but after meeting 
Gede and his family, they begin 
to understand their daughter’s 
attraction for this exotic man and 
the casting of Boutier makes this 
very believable.  

An attractive film perfect for a 
rainy day! 

Man Of God 

The story of St Nektarios is 
brought vividly to life in this epic 
production written and directed by 
Yelena Popovic. The film opens in 
Alexandria around the late 1880’s 
when Nektarios (Aris Servetalis) 
is working as a bishop but his 
immense popularity with the locals 
and the poor is observed with 
jealousy and suspicion by the 
clergy, who soon expel him back 
to Greece with no explanation. But 
his arrival in Athens is faced with 
even more hostility, and it is not 
until years later after, Nektarios 
goes to Aegina and turns a ruined 
building into a monastery that he 
finally finds his true vocation… 

It is an ambitious film which 
boats superb production values 
and a commanding performance 
from Servetalis, the brilliant actor 
from APPLES. His is Greece’s 
answer to Daniel Day Lewis and 
plays Nektarios throughout the 
years with great dignity, clarity 
and eloquence. Do not miss! 

 
Moonage 
Daydream 

Brett Morgan’s superb docu-

mentary celebrates the unique 
life and career of the iconic artist 
David Bowie. The story is told by 
Bowie’s own words with the help 
of some rare archive material, 
clips from his films and television 
interviews with Russell Hardy 
amongst others. Bowie talks openly 
about his sexuality and early 
family life in Brixton, especially 
about his sadness for his beloved 
brother’s enduring struggle with 
mental health problems.   

A touch too long perhaps but a 
wonderful cinematic experience 
with amazing audio-visual designs 
worth seeing on the largest screen 
possible. 

 

Redeeming Love 

A love story set in the West 
but don’t expect any cowboys 
or Indians - the action takes place 
in a saloon and follows the story 
of Angel (Abigail Cowen), a young 
woman sold into prostitution as 
a child. It is the time of the gold 
rush, and all the men are queuing 
round the block for a night with this 
angelic woman. There are many 
flashback sequences when little 
Angel was still a child and lived 
a happy existence before her sad 
predicament in the whorehouse. 
Meanwhile, Michael Hosea (Tom 
Lewis), a hard-working farmer falls 
instantly in love with Angel when 
he sees her walking in the street 
and makes it his lifelong ambition 
to marry her…  

It is an engaging, sentimental 

film efficiently directed by D. J 
Caruso, but it is overlong and is 
probably better suited as a tele-
vision mini-series. 

 

Bodies Bodies 
Bodies 

This American black comedy 
by Halina Reijn was the surprise 
film at the recent Sundance Film 
Festival London. Reijn began her 
career in Holland as an actress 
before she turned into directing 
and here, she tells the story of a 
group of spoilt rich youngsters 
in their twenties who organise a 
hurricane party at a remote family 
mansion. But soon enough petty 
jealousies and daring games lead 
to a night of blood and horror… 

It is an assured Hollywood break 
for the Dutch director who captures 
this very American theme with 
panache and style. The problem 
is that the characters are vastly 
unsympathetic, and it is difficult 
to care whether they get the chop 
or not. 

 

Funny Pages 
 
As a young actor, Owen Kline 

played the lead in THE SQUID AND 
THE WHALE and his influence of 
working with Noah Baumbach 
is evident in his directorial debut. 
Kline is also a cartoonist and puts 
his experience to good effect in 
telling this coming-of-age story. 

Robert (Daniel Zolghadri) is an 
aspiring artist and believes that 
he needs to suffer for his art. He 
immediately drops out of high 
school and moves into a cramped, 
filthy basement apartment in New 
Jersey. He supports himself by 
working part-time at the comic 
store and at the office of a public 
defender… 

It is an original film that recalls 
seventies and eighties indepen-
dent films like those directed by 
Henry Jaglom. An engaging film 
from a promising talent! 

 

Hatching 

This brilliant, hugely atmosphe-
ric horror, was screened earlier 
this year at the Sundance Film 
Festival London and marks the 
assured feature film debut of 
Hanna Begholm, a remarkable 
new talent. She tells the story of a 
Tinja (Siiri Solalina), a young gym-
nast struggling to perfect her craft 
in order to impress her demand-
ing mother. But her life takes an 
unexpected turn when she disco-
vers a strange egg in the woods, 
which she hides and keeps it 
warm until it hatches… 

An enjoyable film - Begholm 
keeps a fine balance between 
social satire and unpredictable 
horror. 

 

The Retaliators 

This superb horror is finally 
getting a cinema release follow-
ing its premiere at last year’s 
Frightfest. A compelling revenge 
story of an honourable pastor 
(Michael Lombard), whose life is 
shattered after his beloved teen-
age daughter is brutally murdered 
by a violent criminal. His search 
for the truth with the help of an 
embittered cop leads him into a 
spiral of unspeakable acts… 

Samuel Gonzalez Jr. and Brid-
get Smith direct this gripping and 
often very brutal film with style 
and with buckets of blood. A brutal 
story with a touch of DEATH WISH 
and THE TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE accompanied by a 
terrific rock soundtrack. 

 

Both Sides Of 
The Blade 

 
Juliette Binoche excels in Claire 

Denis’ fine study of a woman torn 

between her love for two men. 
Sara has been living together with 
Jean (Vincent Lindon) for ten years 
and their relationship, as well as 

sex life, is still going strong. But 
now Francois (Gregoire Colin), 
Sara’s ex- lover and Jean’s best 
friend is back on the scene…  

The acting is outstanding from 
all three protagonists, but it is 
Binoche’s luminous performance 
that stays long in the memory. 

 

It Snows  
In Benidorm 

It is good to see a story about 
a British man visiting Spain, told 
by a Spanish director. Acclaimed 
writer/director Isabel Coixet tells 
the story of Peter Riordan (Timo-
thy Spall), a lonely bank worker, 
who after forced into an early 
retirement leaves Manchester for 
sunny Benidorm in order to visit 
his brother. But when he arrives 
there his brother is nowhere to 
be seen… 

A story of search and discovery 
not only for the lost brother, but 
also for Peter in order to redis-
cover himself. Spall is very per-
suasive as the fish out of the water 
kind of protagonist and is well 
supported by Sarita Choudhury 
as the mysterious Alex, his brother 
friend and colleague.  

 

Beautiful  
Blue Eyes 

I first saw Joshua Newton’s 
daring film at an award’s screen-
ing over ten years ago. It was made 
in 2009 and was originally titled 
IRON CROSS. Unfortunately, this 
proved to be Roy Scheider’s last 
film - he plays Joseph, a Nazi 
survivor and a retired NYPD cop 
who on a trip to Nuremberg to visit 
his estranged son Ronnie (Scott 
Cohen) he insists that his neigh-
bour is the SS Commander (Hel-
mut Berger), the man responsible 
for the slaughter of his entire 
family in a Polish village in 1941…  

The early black and white 
flashback sequences are more 
effective when a young Joseph 
(Alexander Newton) escapes the 
Nazis. In the later part of the 
story, Scheider’s presence adds 
gravitas to the project but sadly 
the story loses some credibility 
towards the end. 
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George Savvides 
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Feeling disconnected or un-
easy can be quite daunting; 
it can come from a single 

problem or a number of things that 
just become a build-up of anxious 
thoughts. Feeling uneasy or anx-
ious sometimes is normal, after 
all we are all human. We will all 
have our triggers of what may 
make us feel nervous, restless, 
tense, a sense of panic, doom or 
possible impending danger. 

We may have a feel stress, 
nauseated, claustrophobic, have 
personal related phobias, palpita-
tions, panic attacks, stomach upset 
and many other disorders. All this 
stress in itself can lead to other 
more serious and fatal health 
disorders. 

What are the triggers of this 
anxiety that causes so many prob-
lems for so many? Difficult experi-
ences in childhood, adolescence 
or adulthood can be a common 
trigger for any anxiety problems, 
as can traumatic life experiences, 
be it of being bullied, harassed, 

neglect, socially excluded, experi-
encing racism, accidents, bereave-
ment, difficult relationship, mental, 
physical or emotional abuse. Drugs, 
medication and alcohol abuse 
can cause a change in the highs 
and lows of thoughts and feeling. 

The feelings of this discontent-
ment may continually resurface 
as feelings constantly change as 
they come along with the changing 
circumstances of life itself. Each 
day is different and with each en-
counter of situation and people, 
a past memory can occur that 
creates an action of fear or being 
cautious not to have a similar or 
repeat outcome. It is as though 
our mind goes into overdrive with 
thoughts of what could possibly 
happen or reoccur. 

When you feel like this, the 
last thing you may want to do is 
actually the things that will assist 
in getting over it - talking and 
partying with friends, listening to 
upbeat music and dancing around, 
going for exercise or going for walks 

outside. It would be far easier to 
sit in and feel sorry for ourselves. 

Current build-up of problems 
- long working hours, being ex-
hausted, lots of change and up-
heaval, being out of work, finan- 
cial problems, change of home 
or study or work environment, 
studying, not completing work or 
tasks on time or even to one's own 
planned schedule, can make one 
feel inadequate and disappointed 
in themself and or in letting others 
down along with it. 

What we can do to help       
ourselves is what will make the 
difference in how fast we can 
overcome the feeling of anxiety 
and discontentment. 

Choosing carefully who you 
want to share and confide your 
thoughts to is essential. Talking 
to someone who may be biased, 
judgmental or a gossip, could get 
you into a worse place than be-
fore. Speaking with someone who 
you respect and admire for their 
compassionate, approach, loyalty 

and wisdom, will be far better 
than just telling all just to get it 
off your chest. Knowing when to 
keep quiet is an art, it can be dif-
ficult at times but thinking before 
speaking, choosing words care-
fully and to who, can be the diffe-
rence between discussion or 
argument and love or resentment. 

I notice that every September 
I start to feel a little sad, it seems 
to be seasonal and I think it is 
because I love the summer and 
the outdoors. September to me 
means we are coming to the end 
of the season, my summer activi-
ties and enjoyment will be draw-
ing to an end and we have those 
long dark cold nights ahead. For 
some, this may not be a problem, 
but for those that really suffer with 
the cold or seasonal affective 
disorder, it may make sense. It is 
purely the transition period and 
not wanting the change, however 
of course once in autumn, we 

adjust and just get on with it, 
looking forward to the next 
sightings of spring and summer. 

One thing I have found that 
works well for me is weight train-
ing or doing something that is 
creative and I am familiar with. 
This form of activity allows pro-
cess of other thoughts that can be 
constructive in dealing with those 
negative or problematic issues. 
It allows thought for problem re-
solving, be it work, home or people 
related. It allows quality time for 
thought and action plan in how 
to tackle and deal with those 
difficult subjects or matters in 
question. It has to be an activity 
that does not require too much 
concentration, so even cleaning 
something will work. However, 
finding something to do like a long 
walk, simple painting decorating 
or artistic creativity that is done 
solo, can work. Many of my best 
decisions have been inspired 

and achieved from this action. 
Follow your thoughts and plan 

of action by sharing your ideas 
with those you trust if you feel you 
need a second opinion before 
fully following your next course of 
action. Never speak or do things 
in haste or desperation, as it often 
holds regret and cannot be taken 
back. 

Ensure good eating, sleeping, 
resting and relaxation therapies 
for a good, recharged healthy 
balance to cope with all circum-
stances, people and change. 

Just as life is a cycle, so is the 
season, so are our thoughts; we 
go through the rough and the 
smooth and learning and adapt-
ing to go with the tide and its 
waves rather than against it, will 
just make for a smoother journey. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Discontent

Cooking with Loulla Astin 
Blackberry & Apple Cake

It’s prime blackberry season 
in August and September and 
so last Friday, I went for a walk 

with my doggie Suki and picked 
some, which I then used to make 
a small cake for my friend’s  
birthday. This cake is light, moist, 
crumbly, and very delicious. You 
can also make it using different 
berries. 

I’m going back to collect some 
more blackberries to make jam 
and freeze some for the winter. 
The best ingredients are free, 
don’t you agree?!  

 
Ingredients: 

250g self-raising flour 
175g butter, softened  
175g light muscovado sugar 
1 tsp cinnamon 
1/4 tsp mix spice 
2 tbsp demerara sugar 
2 tbsp ground almonds  
1 medium eating apple, peeled 

and cored  
3 medium eggs, room tempe-

rature  
200g blackberries  
 

Method:  
Preheat the oven to 170c. 
Butter and flour a small round 

20cm cake tin.  
In a large bowl, rub the flour, 

butter and muscovado sugar to-
gether with your fingers to make 
fine crumbs. Remove 4 table-
spoons of this mixture, place into 
a small bowl, mix in the demerara 
sugar, ground almonds, cinnamon 

and mix spice, and reserve for 
the topping later. 

Whisk the eggs in a large bowl 
and coarsely grate the apple. 

In a bowl, whisk the eggs, butter 
and flour, then using a wooden 
spoon, mix in the grated apple 
until you have a soft mixture that 
drops easily from the spoon.  

Gently fold in three quarters 
of the berries then spoon the 
mixture into the prepared cake 
tin and level the top. Scatter the 
rest of the berries on top, sprinkle 
over the topping and press it down 
gently with the back of the spoon. 

Place the cake in the preheated 

oven for 1 hour and 15 minutes. 
Check the cake after 45 minutes 
and if it’s going too dark, cover 
loosely with foil. When ready, the 
cake will feel firm - test with a 
fine skewer. 

Leave the cake in the tin for 
30 minutes before turning out, 
then cool on a wire rack. Peel off 
the paper before cutting.  

The cake will keep moist up to 
4 days if wrapped in foil or in a 
cake container. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi
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UK Cypriot Marcus Edwards stars for 
Sporting Lisbon against Tottenham

It was a notable night for      
Edwards, who lined up against 
the club that let him go in 2019 

– after he had only made only 
one first team appearance.  

Owen Hargreaves tips Marcus 
Edwards for an England call-up 
after he almost scored an amaz-
ing goal against Tottenham. 

Marcus Edwards is the son of 
Darren and Androulla who is of 
Cypriot origin he is London born 
and bred in Camden and atten-

ded Winchmore Hill School and 
has represented England at 
Under-16, Under-17 Under 18 
and under 20 levels and is a 
former Tottenham player. 

London-born Edwards was 
capped 49 times by England at 
youth level and was part of the 
under-19 side that won the Euro-
pean Championships in 2017.  

He left Spurs in 2019 to sign 
for Portuguese side Vitoria de 
Guimaraes and 20 goals in 85 

appearances earned him a move 
to Sporting in January of this year 
and is well settled in Portugal. 

The attacking star has scored 
three goals in seven appearances 
so far this season, including one 
against Eintracht Frankfurt in 
the first round of Champions 
League matches.  

Marcus starred in a false nine 
role for Sporting and almost 
opened the scoring just before 
half-time with an incredible solo 
goal.  

Sporting Lisbon scored two 
late goals against Tottenham 
Hotspur as they condemned 
Antonio Conte’s men to their first 
defeat of the 2022/23 campaign. 

It looked like Spurs would       
be held to a goalless draw in 
Portugal but they were punished 
for their poor performance late 
on against Sporting Lisbon in  
the Champions League group 
stages. 

Paulinho headed the ball home 
from a corner to make it 1-0     
before Arthur Gomes dribbled 
into the box and scored to put 
the hosts top of Group D with 
two wins in two games. UK Cypriot Sophie Dionis-

siou stars for Cyprus in 
their U19 win over 2-1 

win North Macedonia. 
17-year-old Sophie plays as 

either a striker or a winger and 
she currently plays for Watford 
ladies under 23s development 
squad.  

She played for Tottenham 
ladies from 2019 to 2021 leaving 
last summer to join Watford.  

She also played for both Bar-
net and Middlesex county teams. 

Sophie grew up in Totteridge 
in north London. She attended 
Frith Manor primary school     
and Wren Academy secondary 
school in Finchley. She now     
attends Oaklands college in St 
Albans and plays for the Arsenal 
Oaklands team.  

Her grandparents are from 
Episkopi tis Paphos Monoune-
rou and Marathovounos, from 
her mother’s side kyrenia and 
London.  

She started playing football  
at the age of 9 at school and 
captained the boys team. She 
was then invited to attend trials 
for the Barnet District team at 
which point she was scouted, 
made captain of the Barnet     
District team and signed for 
Hendon fc playing a year above 
her age group 

At that time she idolised 
Alexis Sanchez and since his 
departure from Arsenal, idolises 
Neymar.

UK Cypriot Sophie Dionissiou 
stars for Cyprus Womens U19

Celtic hero Neil Lennon 
suffers Omonia Europa 
League nightmare in 

group stage opener 
The former Celtic boss         

welcomed FC Sheriff to Cyprus 
as his men looked to get off to 
a flying start following a stun-
ning play-off win over Gent but 
they went down 3-0 on match-
day one. 

However, they found them-
selves behind after just two      
minutes with the visitors silen-

cing the home support very 
early on.  

Ibrahim Akanbi Rasheed was 
the man to open the scoring. 

Ten minutes into the second 
half Iyayi Believe Atiemwen 
netted from the spot to push     
the visitors further ahead with     
Mouhamed Diop hitting a third 
and game winning goal with 
less than 15 minutes to play.  

There was another big result 
in the Europa League section 
with Real Sociedad defeating 

Manchester United at Old Traf-
ford on matchday one. Brais 
Mendez was the hero for the 
Spanish side as he netted from 
the penalty spot just before the 
hour mark. 

AEK Larnaca conceded a 
last-minute winner to lose 1-2 
in their home clash with Stade 
Rennais. 

The Rennes-based club went 
ahead via a brilliant long shot 
from centre half Arthur Theate, 
with the ball deflecting off the 
right post and into the net (29′). 

The yellow-greens equalised 
soon after, thanks to a cross 
from right back Roberto Rosales 
which was headed in from close 
range by midfielder Oier (33′). 

The match looked destined 
for a draw when substitute      
Lorenz Assignon met a cross 
from Kamal-Deen Sulemana on 
the volley, smacking it with the 
outside of his foot into the goal 
(90+4′) to secure the win. 

Apollon Limassol recorded an 
away 0-0 stalemate against FC 
Vadus in the opening game of 
the Europa Conference League 
group stage.

AEK, Omonia and Apollon Europa 
League and Conference stage  

New Salamis through to  
next round of FA Trophy

Welwyn Garden City 1  
New Salamis 2 
 

The reds from North London 
travelled the short distance up 
the A1 to Welwyn for their first 
ever match in the FA Trophy. 

The match was a fiesty com-
petitive match from the first whis-
tle to the last. Three penalties and 
wonder strike and an outstanding 
second half performance from 
New Salamis saw them progress 
into the 2nd Qualifying round. 

Welwyn were awarded the first 
penalty of the match in the 30th 
minute when Junior Luke was 
adjudged to have fouled the 
Welwyn winger Cheyce Grant, 
Josh Hutchinson hit a low hard 
shot but Eman Olajide made a 
great save. 

Welwyn were to go ahead on 

the 40th minute from a corner 
which was touched home by, 
Jeddah Johnson 1-0. 

However Salamina struck back 
very quickly when Elijah Ogun-
seye was fouled in the box. Pen-
alty No.2. Pap stepped up and 
equalised for 1-1. Three minutes 
later Salamina were awarded a 
second penalty when Derek Asa-
moah was fouled clean through 
on goal. The ex-Salamina keeper 
Charlie Crowley was lucky to 
escape with a yellow card. 

Pap stepped up again but  
dispatched his penalty over the 
bar. 

The second half saw Salamina 
dominate. Taff was electric all 
match and carved a chance for 
himself beating three Welwyn 
defenders but firing wide. 

Salamina went ahead from the 

effervescent Derek Asamoah 
with a thunderbolt strike from 
30 yards out after he skipped past 
two defenders. To make it 2-1. 
Then he had another goal dis-
allowed for offside when he was 
clearly on. 

Salamina ran out 2-1 winners 
and will play either Gorleston or 
Coggleshall Town at home on 
the 24th September. 

New Salamis’ next home match 
is against Grays Isthmian League 
7.45pm, Haringey Borough FC, 
White Hart Lane, London N17 
7PJ. 

 
Other Results 
 
Barnet lost 1-0 to Dorking in 

the Vanarama League Barnet are 
away to Solihull Moors on Satur-
day. St Panteleimon beat Arlesey 
1-0 away in the Spartan South 
Midlands League. The Saints play 
at home on Saturday 3pm versus 
Leighton Town at Enfield FC  
Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL. 

Haringey Borough drew 1-1 
away at Canvey Island. On   
Saturday they are at home to 
Horsham at 3.00pm.
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†  MEMORIAL

Stephanos Kaisharis 
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στέφανος Καϊσάρης  

27/12/1957 – 21/09/2020

The two-year memorial service of our beloved 
Husband, Father and Grandfather Stephanos Kaisharis  
will be taking place on Sunday 18th September 2022,  
at St. Demetrios Church, Edmonton, Corner of Logan 

Rd &, Town Rd, London N9 0LP, followed by 
a blessing at Edmonton Cemetery. 

 
We welcome you all to honour his memory with us 

and those who wish too, can join us at the family home 
after to celebrate his life.

Τελούμε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022,  
το 2ο ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα και παππού Στέφανου Καϊσάρη  

στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Έντμοντον, 
Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP. Θα 
ακολουθήσει το τρισάγιο στο κοιμητήριο του Edmonton.  

 
Επίσης, όλους όσοι το επιθυμούν, είναι ευπρόσδεκτοι 
στο σπίτι της οικογένειάς του, για καφέ και αλμυρά, 

για να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη του.

29.01.1943  - 26.08.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Charalambos (Harry) Lafazanides
(from Paleochori, Kavala, Greece)

It is with great sadness and with broken hearts that we announce the sudden passing of our beloved  
husband, father and grandfather. Harry passed away on Friday 26 of August 2022, at the age of 79.  

He leaves behind his wife Mary, sons George and Panayiotis, granddaughters Safiye and Sanaya  
Harry had a smile that would light-up any room and he will be remembered and greatly missed  

by all those who knew him. He will forever be in our hearts and never be forgotten.  
The funeral service will take place on Tuesday 20 of September 2022, at 10:00 a.m., 

 at the Greek Orthodox Church of St. Mary’s, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,  
followed by the cremation at New Southgate Crematorium,  

Brunswick Park Road, London N11 1J,  at 12:00 p.m.  
The wake will take place at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove,  

Wood Green, London N22 5HJ.  
No flowers but a collection box will be available for those wishing to make a donation in lieu, 

 in aid of the Pancreatic Cancer Research Fund.

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένες καρδιές ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα και παππού. Ο Χάρης απεβίωσε την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 79 ετών.  

Αφήνει την σύζυγό του Μαίρη, τους γιους του Γιώργο και Παναγιώτη, τις εγγονές του Safiye και Sanaya.   
Το χαμόγελο του, τους φώτιζε όλους. Θα τον θυμόμαστε για πάντα και θα λείψει πολύ σε όλους όσους  

τον γνώρισαν. Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.  
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10:00 πμ, από την εκκλησία της Παναγιάς,  

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, και θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στο New Southgate  
Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, στις 12:00 μ.μ. 

 Η παρηγοριά θα δοθεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ. 
Άντι για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών για όσους επιθυμούν, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν  

στο Pancreatic Research Fund.

Χαράλαμπος (Χάρης) Λαφαζανίδης
(από το Παλαιοχώρι της Καβάλας, Ελλάδα)
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Haralambous
(from Sanida, Limassol - Cyprus)

 6/12/1938 - 31/8/2022

It is with great sadness and a heavy heart we announce the passing of our beloved father and devoted grandfather  
Andreas Haralambous on 31st August 2022, at the age of 83. After bravely fighting his illness with dignity and courage 

 our Dad passed away peacefully with his loving family by his side. Our Dad was a well-respected gentleman and a good friend  
to many, he had a witty sense of humour and always left you with a smile on your face after amusing us for hours with stories 

 of his younger years. Our Dad had a heart of gold and always put his family first and ensured no one ever went without anything, 
he was the legend of our family who has now gone to be with his beloved wife, our darling Mother Eleni.  

 
Ηe will be deeply missed 

 
He will be lovingly remembered by his 6 children Efy, Dee, John, Maria, Eggly & Sophie, son-in-law Akis, daughter-in-law 
Anna, alongside his 14 grandchildren Andro, Christopher, Dimitri, Dino, Elle, Apples, Andreas, Alex, Krystal, Elaina, 

Alexia, Jordan, Kleanthis and Talia, 8 great grandchildren Zac, Karis, Jonny, Anastasia, Leo, Louca, Mia and Anastasia. 
 

We will be laying our Father to rest on Thursday 22nd September 2022, 12.30pm, at St Mary’s Church, Trinity Road, 
 London, N22 8LB. The burial will follow at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ.  

A wake will be held at Haringey Football Club, Cole’s Park Stadium, White hart Lane, N17 7JP. 
 If you wish to make a contribution, in place of flowers, a charity box will be available at the church for any donations.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα και παππού Ανδρέα Χαραλάμπους 
στις 31 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 83 ετών. Αφού πολέμησε με αξιοπρέπεια και θάρρος, την ασθένειά του, ο μπαμπάς μας 

απεβίωσε ήσυχα, έχοντας στο πλευρό του την αγαπημένη του οικογένεια.  
Για πολλούς, ήταν ένας αξιοσέβαστος κύριος και καλός φίλος με ιδιαίτερη αίσθηση χιούμορ που σε άφηνε πάντα με ένα χαμόγελο 
στα χείλη. Για εμάς, ήταν ο θρύλος της οικογένειάς μας, που έφυγε για να βρεθεί με τη σύζυγο του, την αγαπημένη μας Μητέρα 

Ελένη. Είχε «χρυσή» καρδιά και προτεραιότητά του, ήταν πάντοτε η οικογένειά του. Φρόντιζε να μην μας λείψει ποτέ 
το παραμικρό. Μας διασκέδαζε για ώρες ολόκληρες με τις όμορφες ιστορίες και τα βιώματά του από τα νεανικά του χρόνια.    

 Θα μας λείψει πολύ  
Θα τον θυμούνται με αγάπη τα έξι παιδιά του Έφη, Dee, Τζον, Μαρία, Αίγλη και Σόφη, ο γαμπρός του Άκης, η νύφη του Άννα, μαζί με 

τα δεκατέσσερα εγγόνια του Άντρο, Κρίστοφερ, Δημήτρη, Ντίνο, Έλενα, Απολλωνία, Ανδρέα, Άλεξ, Κρίσταλ, Έλενα, Αλεξία, 
Ιορδάνη, Κλεάνθη και Θάλια, καθώς και τα οκτώ του δισέγγονα Zac, Karis, Jonny, Αναστασία, Leo, Louca, Mia και Αναστασία.  
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12.30 μμ. από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road,  

Λονδίνο, N22 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. 
 Η παρηγοριά θα δοθεί στο Haringey Football Club, Cole’s Park Stadium, White Hart Lane, N17 7JP.  

Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές εις μνήμην του, για κοινωφελείς οργανισμούς.

†  MEMORIAL

Andreas Kyprianou
The 6th year memorial service of our beloved and dearly 

missed husband, father, grandfather and brother  
Andreas Kyprianou (from Kornos) will take place  

on Sunday 18 September 2022, at The Greek Orthodox 
Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, London N22 

8LB.  Relatives and friends are invited to attend. 
 

 His wife Hariklia, children: Susie, Kypros and Tony,  
son-in-law Mark, daughter-in-law Fanoulla,  

grandchildren: Andreas, Harry, Antoni, Charlotte  
& Andriana, brother Antonis.

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ανδρέας Κυπριανού
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022,  
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, 

 London N22 8LB, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο  
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, 

παππού και αδελφού Ανδρέα Κυπριανού  
(από το χωριό Κόρνος, Κύπρος) και καλούμε όλους  

όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Χαρίκλεια, παιδιά: Susie, Κύπρος 
και Τώνης, γαμπρός Μάρκ, νύφη Φανούλλα,  
εγγόνια: Ανδρέας, Χάρης, Αντώνης, Charlotte  

και Andriana, αδελφός Αντώνης.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Demetriou Paschalis

It is with deep regret that we announce the passing of our beloved husband, father, and grandfather Andreas Demetriou Paschalis, on Thursday 1st September 
2022, aged 88. Andreas leaves behind his wife and true love of over 65 years, Galatia, daughters: Stella, Nitsa, Soulla and Androulla, grandsons: Anthony and 

Samuel together with son-in-laws and their partner: Yianni, Said and Nicos. 
 

He will be forever remembered as a loving, caring family man who arrived in early 1950 from Nicosia - Cyprus and worked hard to achieve his own success.  
His father, already established in the hotel business and only uncle established in the import business, inspired him to make his own path. An honourable, loyal,  

respectful gentleman who was kind, trustworthy and totally generous and loved by all who knew him. He became one of the first founders of the Greek Orthodox 
Church and Greek School in Cambridge and remained a pillar of the Greek community. 

 
He will be greatly missed and forever in our hearts  

 
The funeral will take place on Friday 30th September 2022, at 11.30 am, at the Greek Church of Saint Athanasios, 154 Cherry Hinton Road, 
Cambridge CB1 7AJ,  and the burial at the Cambridge City Burial Ground on Huntingdon Road, Cambridge CB3 0JJ. Family flowers only. 

  
In lieu of flowers, the family have set up donations boxes as an expression of sympathy, for the following charities: Diabetes UK, Kidney Research UK 

and British Heart Foundation. For all details, please contact: Stella on Stella@lensfieldhotel.co.uk or 01223 355017.

Είναι με μεγάλη που λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Ανδρέα Δημητρίου Πασχάλη την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 
2022, σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει την επί 65 χρόνια σύζυγο και αληθινή του αγάπη Γαλάτεια, τις κόρες του Στέλλα, Νίτσα, Σούλα και Ανδρούλλα, τα εγγόνια του 

Αντώνης και Σαμουήλ μαζί με τους γαμπρούς και τους συντρόφους τους Γιάννη, Said και Νίκο. 
 

Θα τον θυμόμαστε για πάντα ως έναν στοργικό πατέρα που αγαπούσε πολύ την οικογένειά του. Έφτασε στο Λονδίνο από τη Λευκωσία στις αρχές του 1950 και 
εργάστηκε σκληρά πετυχαίνοντας πολλά στον τομέα του. Ο πατέρας του είχε ήδη ιδρύσει δική του ξενοδοχειακή μονάδα. Ο μοναδικός θείος που είχε, ο οποίος είχε 
καθιερωθεί στον τομέα των εισαγωγών, τον ενέπνευσε να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι. Χαρακτηρίζεται από όλους όσοι τον γνωρίζαν, ως αξιότιμος, πιστός, 

αξιοσέβαστος κύριος που ήταν ευγενικός, έμπιστος, γενναιόδωρος και είχε αγαπηθεί από όλους όσοι τον γνώριζαν. Έγινε ένας από τους πρώτους ιδρυτές 
της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας και του ελληνικού σχολείου στο Cambridge, καθώς και βασικός υποστηρικτής της ελληνικής κοινότητας. 

 
Θα μας λείψει πολύ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας 

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις 11.30 πμ, από την ελληνική εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, 154 Cherry Hinton Road,  

Cambridge CB1 7AJ, και η ταφή στο κοιμητήριο του Cambridge στο Huntingdon Road, Cambridge CB3 0JJ. Αντί λουλουδιών, η οικογένεια προέβη 
σε διευθετήσεις ώστε να γίνονται εισφορές για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις: Diabetes UK, Kidney Research UK και British Heart Foundation. 

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την Στέλλα στο Stella@lensfieldhotel.co.uk ή στο 01223 355017.

1/1/1934 – 1/9/2022
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The 6 - month memorial of our beloved father, grandfather an great grandfather  
Adamou Pavlou Lambrou (Pekkos) from Gaidouras of Cyprus, will take place on Sunday 18 of September 2022, 

 at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Rd, London N22 8LB,  
and we invite all those who honour his memory to attend.   

He is greatly missed. Let his memory be eternal. 
With thanks: Michael, Peter, Stefanos & Christiana, his 13 grandchildren and his 6 great grandchildren.

Tελούμε την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022, το εξάμηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας πατέρα,  
παππού και πρόπαππου, Αδάμου Παύλου Λάμπρου (Πέκκου) από το χωριό Γαϊδουράς της Κύπρου,  

στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd, London N22 8LB και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του  
να παρευρεθούν. Πολύ αισθητή η απουσία του. Αιωνία του η μνήμη.   

Οι τεθλιμμένοι: τα παιδιά του Μιχαήλ, Πέτρος, Στέφανος 
και Χριστιάνα, τα 13 εγγόνια, καθώς και τα 6 δισέγγονά του.

† MEMORIAL

Adamos Pavlou Lambrou (Pekkos)

30.12.1941 – 25.03.2022



  30      | Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

(από τον Δαυλό, Κύπρος)

Μαρία (Λουλού) Τσιελεπή

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

George Christodoulides
(from Pano Lefkara, Cyprus)

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Χριστοδουλίδης
(από τα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος)

It is with a great sadness that we announce the passing  
of our beloved George Christodoulides on 17th August 2022, aged 86.  

 
Mr Christodoulides was a prominent figure in our community.  

He came to London in the late 50's along with his mother and four siblings.  
He married his wife Maria and had two boys Miron and Tony  

and two grandchildren, Julia & George. 
George worked at the Bank of Cyprus and was the Bank Manager  

for many years prior to his retirement.  
 

The funeral will take place Tuesday 27th September 2022, at 12:00 noon, 
 at St Marys Church, Trinity Rd N22, followed by a cremation  

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd N11 1JJ, at 1.00pm.  
The family have requested instead of floral tributes that any donations  

be made to the British Heart Foundation. A collection box will be available  
at the Church & Crematorium. 02. 02. 1936 -17.08.2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Γιώργου Χριστοδουλίδη 
 στις 17 Αυγούστου 2022, σε ηλικία 86 ετών.   

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα για την κοινότητά μας.  
Ήρθε στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του '50, μαζί με τη μητέρα του και  

τα τέσσερα αδέρφια του. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Μαρία και μαζί απέκτησαν 
δύο αγόρια τον Miron και τον Τόνυ και δύο εγγόνια, την Τζούλια και τον 

Τζορτζ. Εργαζόταν στην Τράπεζα Κύπρου ως Διευθυντής Τράπεζας  
για πάρα πολλά χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή του.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12:00  
το μεσημέρι, από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Rd N22, και θα  

ακολουθήσει η αποτέφρωση στο New Southgate, Brunswick Park Rd N11 1JJ, 
στη 13:00μμ. Αντί για λουλούδια η οικογένεια ζήταν εισφορές για το British 

Heart Foundation. Κουτί εισφορών θα είναι διαθέσιμο στην εκκλησία  
και στο κρεαματόριο.

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

George Paisis (Kokos) 
(from Limassol, Cyprus)

We are saddened to announce the death of George Paisis who passed 
away on 25th August 2022, at the age of 74.   

He was a much-loved Dad, Pappou, Brother,  
Uncle & friend and will be deeply missed.   

George leaves behind his three children, Peter, Rebecca and Rebecca, 
his daughter-in-law Helen, three grandchildren Georgia, 

Constantinos & Dino & his sister Effi.  
The funeral will take place on Tuesday 20th September 2022, 

 at 12pm, at St Demetrios Church, Corner of Logan Road & Town 
Road, Edmonton, N9 OLP.  The burial will take place at 2pm,  

at The Old Southgate Cemetery, 175 Waterfall Road, N14 7JZ.  
Flower tributes are most welcome, however, donations would be much 

appreciated to the charity close to our hearts, Dementia UK.   
A donation box will also be available on the day.27/6/1948 – 25/8/2022

†  ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 10 Οκτωβρίου 2022, από τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Rd, London SW11 5QR,  
στις 10 πμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Putney Vale Cemetery and 

Crematorium, Stag Ln, London SW15 3DZ. 

(from Kalavasos, Cyprus)

Niki Stylianou 
It is with great sadness that we announce the passing of 

Niki Stylianou on the 23rd August 2022. She leaves behind her 
sons Apollo and Anastasios (Tass), her 8 grandchildren  

and 9 great grandchildren.   
A loving and dedicated mother, grandmother 

and great grandmother. She was and always will be 
the anchor that kept us firmly rooted as a family throughout 

the good times and bad and made sure we held fast to 
our traditions.  

The funeral service will take place on 22nd September 2022, 
at 12.00am, at St. John's Greek Orthodox Church,  

Wightman Road, Harringay London N4 0LY,  and the burial at 
the Islington & St. Pancras cemetery High Road, 

East Finchley, London N2 9AG, at 2.00pm25.01.1934 – 23.08.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andonis Yiangou
(from Famagusta, Cyprus)

It is with heaviest of heart and deepest sadness that we announce the passing of our beloved Tony. A fight until the end after a brief but 
 difficult battle. He was born in Famagusta in Cyprus and came to England at the age of six months. He was a Jack of all trades and would 
do anything for his family and friends. He was a loving, kind, giving person and such a huge character with a great sense of humour and 
lived life to the fullest. We are grateful to know that Tony is finally at peace. We will miss him more than any words can say. He leaves  

behind his partner Debbie, children Lucy, Yianni and Zoe. Also, Leslie mother of his children Angel and Amy-Rose, son-in-law Michael, 
siblings Andy, Connie (Dina), Rena, Yiota and Nitsa, auntie’s Maroulla, Stella and all relatives and friends.    

From his children: 
Dad was a strong, loyal and deeply loved man. He was a funny and great Dad to all his children. He loved to play his music  

and to spend time with his family around him. We loved to be around him too. We will miss him forever.   
The funeral will take place on Friday 23rd September 2022, at 12:30pm, at St. John the Baptist, Whiteman Road, N80LY 

 followed by the burial at the New Southgate Cemetery, at 2:30pm. The wake will take place at St. John the Baptist church hall.  
There will be a donation box for Cancer Research / Macmillan Nurses. 22.01.1957- 01.09.2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Daphne Economides
( from Pedhoulas, Cyprus)

It is with great sadness that we announce  
the passing of our beloved Daphne Economides, on Thursday 
1st September 2022. Daphne leaves behind, three daughters: 

Eleonora, Veatriki and Anthea, five grandsons: Christopher, 
Ewan, Lewis, Jocelyn and Blyth, and her sister Iro.  

 
The funeral will take place on Wednesday 21st September, 
 at 12.15pm, at St Panteleimon Greek Orthodox Church, 
Kenton Road, Harrow HA3 9QN, followed by a cremation 

 at 2.15pm, at Breakspear Crematorium, Breakspear Road, 
Ruislip HA4 7SJ. Reception and celebration of life  

at The Clubhouse, the Middlesex Stadium,  
Breakspear Road, Ruislip HA4 7SB

10/01/1933 - 01/09/2022
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(from Ayios Amvrosios, Kyrenia, Cyprus)

It is with a great sadness that we announce that Nicolas Theodosi, passed away peacefully in his sleep on 9th September 2022. 
He immigrated to Australia where he met his wife Panayiota and were married in Sydney.  

Nicolas was fortunate enough to see all his 4 children married off, Angela to Con, Helen to Eddie, Theo to Eleni  
and Christina to Steve.  He was also very proud of all his 12 grandchildren and 8 great grandchildren.   

Nicolas was dearly loved and will be sorely missed. 
  

 The service will take place on Tuesday 20 September 2022, at 10.30am, at St Michael’s Greek Orthodox Church,  
Crow’s Nest, New South Wales, Australia. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Νικόλα Θεοδόση ο οποίος απεβίωσε ήσυχα στον ύπνο του 
στις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Ο Νικόλας είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία όπου γνώρισε τη σύζυγό του Παναγιώτα και 

παντρεύτηκαν στο Σίδνεϋ. Αφήνει τα 4 παιδιά του και τους συζύγους τους, Angela και Con, Helen και Eddie, 
Theo και Ελένη, Christina και Steve, 12 εγγόνια και 8 δισέγγονά.  

Ο Νικόλας ένιωθε πολύ περήφανος για την οικογένειά του, και αυτή για εκείνον. Αγαπήθηκε πολύ και θα τους λείψει. 
  

  Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10.30 πμ, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία  
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Crow’s Nest, Νέα Νότια Ουαλία, Αυστραλία.

Nicolas Theodosi

6th December 1929 – 9th September 2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL
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